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دولة الكويت
 الجهاز المركزي للمناقصات العامة

))  المنعقد صباح يوم (محضر اجتماع مجلس ادارة الجهاز رقم (
مهـ

2018/15
06-جمادي الثانى-1439 

   االربعاء
2018-02-21 -الموافق

عقد الجهاز المركزي للمناقصات العامة  جلسته رقم (

بقاعة االجتماع بمقر الجهاز المركزي للمناقصات العامة و بحضور كل من السادة :الموافق  2018-02-21

)(   االربعاء2018/15 الساعه التاسعة من صباح يوم)

    أعضاء مجلس ادارة الجهاز المركزي للمناقصات العامة :

    وقد حضر جانب من اإلجتماع السادة:

    وقد اعتذر عن حضور اإلجتماع كل من:

    كما حضر حانب من االجتماع العضو / ممثل الجهات الحكومية التي أشرفت على تنفيذ 
المناقصة وهم كالتالي :

التوقيع

التوقيع

التوقيع

التوقيع

عبدالله سعود العبدالرزاق
بدر عبداللطيف الدويسان
د. محمد عبدالله العيسى

حامد أحمد العلبان
محمد ناصر الخرافي

د.مرسال سعد الماجدي
السيدة/ وضحة العميري

د.مبارك فهاد العازمي
د/فواز العدواني

سالم ذياب العنزي

د. رنا عبدالله الفارس

عادل إبراهيم خريبط

 العضو / ممثل وزارة األوقاف والشئون 
اإلسالمية

 العضو / ممثل مؤسسة الموانئ الكويتية

رئيس الجهاز المركزي للمناقصات العامة
عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة
عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة
عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة
عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة

 عضو ممثل/ ادارة الفتوى والتشريع
عضو / ممثل األمانة العامة للمجلس األعلى 

للتخطيط و التنمية
عضو/ ممثل الهيئة العامة للقوى العاملة

االمين العام المساعد  لشئون المناقصات 
باالنابة

عضو / ممثل وزارة المالية

نائب رئيس الجهاز المركزي للمناقصات 
العامة

عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة

السيد/ عبد الله العنزي     رئيس قسم 
المناقصات

السيد/ ناصر الشمري     مدير إدارة 
المناقصات

1
2
3
4
5
6
7

8
9

1

1

2

1

2
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    كما حضر حانب من االجتماع العضو / ممثل الجهات الحكومية التي أشرفت على تنفيذ 
المناقصة وهم كالتالي :

التوقيع

 العضو / ممثل وزارة الداخلية

 العضو / ممثل بيت الزكاة

 العضو / ممثل الصندوق الكويتي للتنمية 
اإلقتصادية العربية

 العضو / ممثل وزارة التجارة والصناعة
 العضو / ممثل اإلدارة العامة لإلطفاء

 العضو / ممثل وزارة العدل

 العضو / ممثل بلدية الكويت

 العضو / ممثل وزارة الدفاع

 العضو / ممثل بنك الكويت المركزي

 العضو / ممثل وزارة األشغال العامة

النقيب/ مشاري العتيبي     رئيس قسم 
عروض االسعار والتعاقدات المباشرة

السيد/ م. جمال المجدلي     رئيس قسم 
االنشاءات

السيد/ عبدالقادر جاسم العون     اختصاصي 
قانوني ثالث

النقيب/ عبدالعزيز البنيان     مهندس قسم 
الدراسات والمواصفات

السيدة/ إيمان الحبيشي     مراقب المشتريات
والمخازن بالتكليف إدارة الشئون المالية

السيد/ جراح المطيران     مراقب العقود 
والمناقصات والمزايدات

المهندس/ أنور الشطي     ممثل/ وزارة 
الدفاع

السيد/يوسف العلي     مدير إدارة الخدمات 
االدارية

السيدة/ ابتسام الغنام     مدير إدارة 
المستشارين

3

4

5

6
7

8

9

10

11

12



2018/15

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

 عضو/ ممثل الفتوى و التشريع       عضو/ ممثل  المالية        عضو/ ممثل التخطيط     عضو/ ممثل الهيئة العامة للقوى العاملة 

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

Page4 اجتماع رقم :

فض العطاءات

شركة نفط الكويت

الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب

2022083- RFP -: الرقم

الرقم :- هـ ع / ش أ م /2018/2017-37

فض عطاء مناقصة/ممارسة  Iتركيب صمامات ألنابيب المياه المالحة و خطوط معالجة الملوحة 
INSTALLATION OF ESDVs & FVs ON في مراكز التجميع جنوب و شرق الكويت

 BRACKISH WATER LINES OF OLD DESALTER TRAINS AT
S&EK GCS

 

فض عطاء مناقصة/ممارسة  توريد و تركيب و تشغيل معدات و اجهزة لمطبخ و كافتيريا كلية 
الدراسات التجارية التابعة للهيئة العامة للتعليم التطبيقي و التدريب

 

الموضوع

الموضوع

1

2

م

م

فتحت مظاريف المناقصة 

فتحت مظاريف المناقصة 

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان



2018/15

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

 عضو/ ممثل الفتوى و التشريع       عضو/ ممثل  المالية        عضو/ ممثل التخطيط     عضو/ ممثل الهيئة العامة للقوى العاملة 

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

Page5 اجتماع رقم :

وزارة العدل

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :2018002470
 تاريخ الكتاب :2018/02/06

 
 
 

طلب التمديد األول لعقد المناقصة رقم و ع /2015/2014/2 استئجار سيارات مع سائق لخدمات
الوزارة المبرم مع/ شركة اوتوماك للسيارات لمدة ستة أشهر إعتبارا من 2018/4/1 حتى 

2018/9/30 بمبلغ إجمالي قدره (320,718/750 د.ك)  فقط ثالثمائة وعشرون الف  وسبعمائة
وثمانيةعشر دينار  وسبعمائة وخمسون فلس  الغير لحين اإلنتهاء من إجراءات طرح المناقصة 

رقم وع/2018/2017-3

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ إيمان الحبيشي     مراقب المشتريات والمخازن بالتكليف إدارة الشئون المالية

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة
وعدم موافقة عضو مجلس ادارة الجهاز / بدر عبداللطيف الدويسان

البيـــــــــــــــــــان



2018/15

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

 عضو/ ممثل الفتوى و التشريع       عضو/ ممثل  المالية        عضو/ ممثل التخطيط     عضو/ ممثل الهيئة العامة للقوى العاملة 

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

Page6 اجتماع رقم :

وزارة التجارة والصناعة

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :4300
 تاريخ الكتاب :2018/02/13

 
 
 

جهاز حماية المنافسة
طلب التعاقد المباشر مع/ شركة الخرافي للحاسبات اآللية(وكيل حصري) لتوريد وتركيب اجهزة 
وبرامج لجهاز حماية المنافسة لمدة (ثالث سنوات مالية) بمبلغ اجمالي قدره (-/1,187,525 

د.ك)  مليون  ومائة وسبعة وثمانون الف  وخمسمائة وخمسة وعشرون دينار  استنادا للمادة رقم
(18) من قانون المناقصات رقم (49) لسنة 2016

تغيب عن حضور اجتماع مجلس االدارة ممثل الجهة المشرفة على تنفيذ االعمال

 

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم لعدم حضور الجهة

البيـــــــــــــــــــان



2018/15

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

 عضو/ ممثل الفتوى و التشريع       عضو/ ممثل  المالية        عضو/ ممثل التخطيط     عضو/ ممثل الهيئة العامة للقوى العاملة 

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

Page7 اجتماع رقم :

الصندوق الكويتي للتنمية اإلقتصادية العربية

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :259
 تاريخ الكتاب :2018/02/06

 
 
 

طلب اعادة النظر بقرار الجهاز السابق والموافقة على التمديد الرابع للعقد رقم (2018/11) 
تأمين تكافلي للعالج الطبي الجماعي والسفر والحياة الجماعي والحوادث الشخصية واصابات 
العمل للعاملين بالصندوق المبرم مع/ شركة تآزر للتأمين التكافلي لمدة ستة اشهر إعتبارا من 
2018/4/1 حتى 2018/9/30 بمبلغ اجمالي قدره (-/49,750 د.ك)  تسعة واربعون الف  

وسبعمائة وخمسون دينار وذلك لحين االنتهاء من اجراءات طرح المناقصة الجديدة

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ عبدالقادر جاسم العون     اختصاصي قانوني ثالث

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه التالي:
أوال: إلغاء القرار السابق باجتماع رقم (2018/8) المنعقد في2018/1/29 المتضمن: عدم 

الموافقة
ثانيا: الموافقة بنفس الشروط واالسعار مع االلتزام بأحكام قانون المناقصات العامة رقم 49 

لسنة 2016
عدم موافقة كل من:

عضو مجلس ادارة الجهاز/ بدر الدويسان
ممثل الهيئة العامة للقوى العاملة / د. مبارك العازمي

البيـــــــــــــــــــان



2018/15

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

 عضو/ ممثل الفتوى و التشريع       عضو/ ممثل  المالية        عضو/ ممثل التخطيط     عضو/ ممثل الهيئة العامة للقوى العاملة 

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

Page8 اجتماع رقم :

بنك الكويت المركزي

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :180207000133
 تاريخ الكتاب :2018/02/07

 
 
 

طلب ترسية المناقصة رقم 2018/2017/1 اعمال وتشغيل وصيانة واصالح الخدمات الهندسية 
للمبنى الرئيسي لبنك الكويت المركزي على/ شركة الخليج الهندسية (ثالث اقل االسعار) بمبلغ 

اجمالي قدره (-/2,298,000 د.ك)  فقط  مليونين  ومائتين وثمانية وتسعون الف  دينار  الغير  
االول فنيا

- اطلع الجهاز على كتاب البنك رقم 180215000094 المؤرخ في 2018/2/15 المتضمن 
اإلعتماد المالي

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/يوسف العلي     مدير إدارة الخدمات االدارية
المهندس/ عادل الصفران     نائب مدير ادارة

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار لحين ورود كتاب الحق من الجهة

البيـــــــــــــــــــان



2018/15

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

 عضو/ ممثل الفتوى و التشريع       عضو/ ممثل  المالية        عضو/ ممثل التخطيط     عضو/ ممثل الهيئة العامة للقوى العاملة 

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

Page9 اجتماع رقم :

وزارة األشغال العامة

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :463
 تاريخ الكتاب :2018/02/12

 
 
 

 رقم الكتاب :504
 تاريخ الكتاب :2018/02/14

 
 
 

طلب اعادة النظر بقرار الجهاز السابق لتمديد الثاني لعقد المناقصة رقم هـ ص/ص/185 
الخدمات العامة لتشغيل وصيانة محطات الرقعي و9A الرئيسية و1P الثانوية للصرف الصحي 

ومحطات االمطار واالبار العميقة وصيانة خطوط الطرد المرتبطة بمحطتي الرقعي و 9A في 
المنطقة االولى المبرم مع / شركة الخرافي ناشيونال لمدة ستة أشهر إعتبارا من 2018/4/1 
بمبلغ إجمالي قدره (-/372,000 د.ك) فقط ثالثمائة واثنى وسبعون الف دينار الغير وذلك 

لالسباب المذكورة بكتاب الوزارة

- اطلع الجهاز على كتاب 360 المؤرخ في 2018/2/5 المتضمن بيانات العقد .

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ ابتسام الغنام     مدير إدارة المستشارين

طلب إعادة النظر بقرار الجهاز السابق في طلب اصدار االمر التغييري االول بزيادة نسبة 
(9.07%) ما يعادل مبلغ (-/3,500,000د.ك) مبدئيا على عقد المناقصة رقم هـ م خ / 147 

مشروع انشاء وانجاز وصيانة مبنى المقر الرئيسي لوزارة االوقاف والشئون االسالمية ( 
الدائري الرابع - الري ) المبرم مع/ شركة المدير الكويتي الدارة المشاريع العقاريه وذلك العمال 

الفرش الداخلي والتأثيث

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ ابتسام الغنام     مدير إدارة المستشارين

الموضوع
1

2

م

مازال مجلس ادارة الجهاز عند قراره السابق الصادر بإجتماع رقم (2017/95) المنعقد في 
2017/12/20 المتضمن:عدم الموافقة

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم 

البيـــــــــــــــــــان



2018/15

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

 عضو/ ممثل الفتوى و التشريع       عضو/ ممثل  المالية        عضو/ ممثل التخطيط     عضو/ ممثل الهيئة العامة للقوى العاملة 

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

Page10 اجتماع رقم :

وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية

توصيــــــات الجهــــات

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :2415
 تاريخ الكتاب :2018/02/08

 
 
 

 رقم الكتاب :16
 تاريخ الكتاب :2018/01/02

 
 
 

طلب ترسية المناقصة رقم ا.ف /2016/2015/51 هدم واعادة و إنشاء وانجاز وصيانة مسجد 
/عمرو بن العاص منطقة الصباحية - قطعة 3 على/ شركة توافيق للتجارة العامة والمقاوالت 
(ثاني أقل األسعار) بمبلغ إجمالي قدره (1,188,264/650 د.ك) فقط  مليون  ومائة وثمانية 

وثمانون الف  ومائتين واربعة وستون دينار  وستمائة وخمسون فلس  الغير (األنسب واألفضل 
سعرا) تم طلب عمل الموازنة التثمينية قبل توقيع العقد في التقرير الفني المرفق

*** عدم وضوح سبب االستبعاد حيث أن الفرق بين األول والثاني (-/75,000 د.ك) تقريبا

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ عبد الله العنزي     رئيس قسم المناقصات

(إعيد بحث) طلب التمديد الخامس لبنود عقود المناقصة رقم 1-2012/2011 توفير اخصائيين 
نظم آلية إلدارة مركز نظم المعلومات اآللية  لمدة ستة أشهر إعتبارا من 2018/2/22 حتى 

2018/8/21  على النحو التالي :
- عقد رقم 366 ( البنود 3-8) المبرم مع / الشركة العربية لخدمات الكمبيوتر بمبلغ اجمالي قدره 

(-/29,040د.ك) فقط تسعة وعشرون الف واربعون دينار الغير
- عقد رقم 367 ( البنود 12-13) المبرم مع / شركة بيت الخبرات الستشارات الكمبيوتر بمبلغ 

اجمالي قدره (-/13,800د.ك) فقط ثالثة عشر الف وثمانمائة دينار الغير
وذلك لحين االنتهاء من إجراءات المناقصة الجديدة بعد التعديل رقم 2017/2016-1

- اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم 2630 المؤرخ في 2018/2/13 والمتضمن مخاطبتهم 
لوزارة المالية بتاريخ 2018/1/22

 

الموضوع

الموضوع

1

2

م

م

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار لحين ورود كتاب الحق من الجهة

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة
وعدم موافقة كل من:

عضو مجلس إدارة الجهاز/ بدر عبداللطيف الدويسان
ممثل الهيئة العامة للقوى العاملة/ د. مبارك فهاد العازمي

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان



2018/15

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

 عضو/ ممثل الفتوى و التشريع       عضو/ ممثل  المالية        عضو/ ممثل التخطيط     عضو/ ممثل الهيئة العامة للقوى العاملة 

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

Page11 اجتماع رقم :

بيت الزكاة

توصيــــــات الجهــــات

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :619
 تاريخ الكتاب :2018/02/08

 
 
 

 رقم الكتاب :4637
 تاريخ الكتاب :2017/12/04

 
 
 

طلب ترسية المناقصة رقم ب ز 2017/1 تراخيص أوراكل اإلضافية للنظام المالي وشئون 
الموظفين لبيت الزكاة على/ شركة الدار لألنظمة للتجارة العامة والمقاوالت (أقل األسعار) لمدة 

سنة بمبلغ إجمالي قدره (-/95,545 د.ك) فقط خمسة وتسعون الف  وخمسمائة وخمسة واربعون
دينار  الغير المطابق للشروط والمواصفات

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ م. جمال المجدلي     رئيس قسم االنشاءات

طلب اعادة طرح المناقصة العامة رقم ب ز/5-2016(ع) مشروع انشاء وانجاز وصيانة مقر 
اداري لبيت الزكاة ( منطقة مبارك العبدالله) بين الشركات المتخصصة

-التقبل التجزئة
-التقبل عروض بديلة

-نسبة االوامر التغيرية (%10)
-يجب ان يكون مقاول اعمال التكييف مصنف فئه ثانية / ثالثة 

-يجب ان يكون مقاول اعمال الهاتف معتمدا لدى وزارة المواصالت 
-يجب ان يكون مقاول اعمال الكهرباء الداخلية والخارجية مصنف فئه ثانيه / ثالثه 

-يجب ان يكون مقاول أعمال مكافحة وانذار الحريق معتمد لدى االداره العامة لالطفاء فئة ثانية /
ثالثة

-يجب ان يكون مقاول الباطن ألعمال االلكتروميكانيك مصنف فئه ثانيه / ثالثة 

رأي القسم :استنادا الى المادة 17 من الالئحة التنفيذية يسمح بالطرح على الشركات المصنفة 
بالفئة الثالثة والرابعة

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ م. جمال المجدلي     رئيس قسم االنشاءات

الموضوع

الموضوع

1

2

م

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة على الشركات المصنفة بالفئة الثالثة والرابعة

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان



2018/15

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

 عضو/ ممثل الفتوى و التشريع       عضو/ ممثل  المالية        عضو/ ممثل التخطيط     عضو/ ممثل الهيئة العامة للقوى العاملة 

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

Page12 اجتماع رقم :

مؤسسة الموانئ الكويتية

توصيــــــات الجهــــات

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :1107
 تاريخ الكتاب :2018/02/14

 
 
 

 رقم الكتاب :1014
 تاريخ الكتاب :2018/02/11

 
 
 

طلب ترسية المناقصة رقم م م ك/2017/2016/19 تجديد وتشغيل وصيانة خدمات مبنى مجمع 
الموانئ وموانئ الشويخ والدوحة والشعيبة التابعين لمؤسسة الموانئ الكويتية على شركة / 

سالم محمد النصف للمقاوالت العامة للمباني ( عطاء وحيد ) بمبلغ اجمالي قدره   (-
/1,577,500د.ك)  فقط  مليون  وخمسمائة وسبعة وسبعون الف  وخمسمائة دينار  الغير 

مطابق للشروط والمواصفات

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ ناصر الشمري     مدير إدارة المناقصات

طلب التمديد السادس لعقد المناقصه رقم م م ك/2006/3 صيانة وتشغيل الرافعات الجسرية 
والمعدات االرضية بمحطة الشعيبة للحاويات المبرم مع / شركة الغانم لمواد الخصوصية لمدة 
ستة أشهر اعتبارا من 2018/3/21 بمبلغ اجمالي قدره (746,363/500د.ك) فقط سبعمائة 
وستة واربعون الف  وثالثمائة وثالثة وستون دينار  وخمسمائة فلس  الغير بنفس الشروط 

واألسعار وذلك لحين االنتهاء من ترسية المناقصه رقم (3-2017/2016) أقفلت في 
2018/1/15

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ ناصر الشمري     مدير إدارة المناقصات

الموضوع

الموضوع

1

2

م

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة بنفس الشروط واألسعار مع االلتزام بأحكام قانون المناقصات 
العامة رقم 49 لسنة 2016 

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان



2018/15

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

 عضو/ ممثل الفتوى و التشريع       عضو/ ممثل  المالية        عضو/ ممثل التخطيط     عضو/ ممثل الهيئة العامة للقوى العاملة 

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

Page13 اجتماع رقم :

بلدية الكويت

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :2517
 تاريخ الكتاب :2018/02/07

 
 
 

طلب التمديد الرابع لعقد المناقصة رقم 2014/2013/5 توفير خدمات استشارية في مجال نظم 
المعلومات ببلدية الكويت المبرم مع/ الشركة العربية لخدمات الكمبيوتر لمدة شهرين اعتبارا من  
2018/3/8 بمبلغ اجمالي قدره (-/25,100 د.ك) فقط خمسة وعشرون الف  ومائة دينار  الغير 

وذلك لحين االنتهاء من اجراءات طرح المناقصة 2018/2017/4 اقفلت في 2018/1/24

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ جراح المطيران     مراقب العقود والمناقصات والمزايدات

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة بنفس الشروط واألسعار مع االلتزام بأحكام قانون المناقصات 
العامة رقم 49 لسنة 2016 

البيـــــــــــــــــــان



2018/15

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

 عضو/ ممثل الفتوى و التشريع       عضو/ ممثل  المالية        عضو/ ممثل التخطيط     عضو/ ممثل الهيئة العامة للقوى العاملة 

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

Page14 اجتماع رقم :

بلدية الكويت

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :29363
 تاريخ الكتاب :2017/11/27

 
 
 

 رقم الكتاب :29937
 تاريخ الكتاب :2017/12/05

 
 
 

طلب طرح المناقصة العامة رقم 2018/2017/5 أعمال صيانة وصنع وتوريد وتركيب اللوحات 
االرشادية للشوارع بمناطق متفرقة من دولة الكويت بين الشركات المتخصصه  لمدة سنتين

-التقبل عروض بديلة
- التقبل التجزئة

 

طلب طرح المناقصة المحدودة  رقم 2017/2016/32 انشاء و انجاز و صيانة مبنى موظفي ردم
النفايات بمنطقة الجهراء على الشركات المصنفة بالجهاز بالفئة الرابعة لألعمال االنشائية لمدة 

270 يوم 

- التقبل عروض بديله 
- التقبل التجزئة 

- نسبة االوامر التغييرية 25 %
- مقاول الباطن لألعمال الكهربائية يجب ان يكون مصنفا مصنفا بالدرجة الرابعة ومسجل لدي 

الجهاز 
- رأي القسم : - استنادا للمادة 17 من الالئحة التنفيذية يسمح بالطرح على الفئة الرابعة 

 

الموضوع
2

3

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2018/15

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

 عضو/ ممثل الفتوى و التشريع       عضو/ ممثل  المالية        عضو/ ممثل التخطيط     عضو/ ممثل الهيئة العامة للقوى العاملة 

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

Page15 اجتماع رقم :

اإلدارة العامة لإلطفاء

توصيــــــات الجهــــات

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :1400
 تاريخ الكتاب :2018/02/04

 
 
 

 رقم الكتاب :1307
 تاريخ الكتاب :2018/01/31

 
 
 

طلب ترسية المناقصه رقم 2018/2017/4 استئجار عدد (136) سيارة صالون (4) سلندر على 
/ شركة يور كار لتأجير السيارات (أقل األسعار) بمبلغ اجمالي قدره (611,510/400د.ك) فقط 

ستمائة واحدىعشر الف  وخمسمائة وعشر دينار  واربعمائة فلس  الغير المطابق للشروط 
والمواصفات

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

النقيب/ عبدالعزيز البنيان     مهندس قسم الدراسات والمواصفات

طلب التمديد الثالث لعقد المناقصة رقم 2013/2012/14 صيانة انظمة االتصاالت السلكية 
وملحقاتها لالدارة العامة لالطفاء المبرم مع / شركة العربية للتجارة لمده ثالثة اشهر اعتبارا من 
2018/3/1 بمبلغ اجمالي قدره (43,499/250د.ك) فقط ثالثة واربعون الف  واربعمائة وتسعة 
واربعون دينار  ومائتين وخمسون فلس  الغير وذلك لحين االنتهاء من اجراءات طرح المناقصة 

الجديدة رقم 2018/2017/7

 

الموضوع

الموضوع

1

2

م

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة بنفس الشروط واألسعار مع االلتزام بأحكام قانون المناقصات 
العامة رقم 49 لسنة 2016 

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان



2018/15

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

 عضو/ ممثل الفتوى و التشريع       عضو/ ممثل  المالية        عضو/ ممثل التخطيط     عضو/ ممثل الهيئة العامة للقوى العاملة 

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

Page16 اجتماع رقم :

اإلدارة العامة لإلطفاء

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :10094
 تاريخ الكتاب :2017/12/17

 
 
 

طلب طرح المناقصه المحدوده رقم 10-2018/2017 تأهيل مباني ونماذج التدريب بمركز اعداد 
رجال االطفاء بين الشركات المصنفة بالفئة الثالثه والرابعه لألعمال االنشائية 

- التقبل التجزئة
- التقبل عروض بديله

-  رأي القسم :استنادا الى المادة 17 من الالئحة التنفيذية يسمح بالطرح على الشركات المصنفة
بالفئة الرابعه فقط

- اطلع الجهاز على كتاب االداره رقم (1351) المؤرخ بتاريخ 2018/2/4 المتضمن التعديل من 
مناقصه عامة الى محدوده

 

الموضوع
3
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2018/15

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

 عضو/ ممثل الفتوى و التشريع       عضو/ ممثل  المالية        عضو/ ممثل التخطيط     عضو/ ممثل الهيئة العامة للقوى العاملة 

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

Page17 اجتماع رقم :

وزارة الداخلية

توصيــــــات الجهــــات

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :13205
 تاريخ الكتاب :2017/12/12

 
 
 

 رقم الكتاب :1945
 تاريخ الكتاب :2018/02/07

 
 
 

(اعيد بحث) طلب اعادة النظر بقرار الجهاز السابق واإلذن بترسية المناقصة رقم 2015/53-
2016 توريد وتركيب وتشغيل وضمان نظام حصر ومراقبة تعبئة الوقود على المركبات للوزارة 
(RFID) لالدارة العامة لالمداد والتموين (ادارة االليات) بالوزارة على / شركة مجموعة بشارة 

للتجارة العامة والمقاوالت (أقل األسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-/54.450 د.ك) فقط أربعة 
وخمسون ألف وأربعمائة وخمسون دينار الغير لمدة (120) يوم إعتبارا من تاريخ التعاقد 

المطابق للشروط والمواصفات

-علما بأن المناقصة تحت نطاق عمل مواد قانون رقم 37 لسنة 1964في شأن المناقصات 
العامة

 

طلب الغاء واعادة طرح المناقصه رقم (2016/9-2017) نظام األرشيف االلكتروني ( فايل نت 
الجديده ) لزوم اإلدارة العامة للمباحث الجنائية لالداره العامة لنظم المعلومات بالوزارة وذلك 

لتعديل المواصفات نظرا لتحديث النظام والتطور في التكنولوجيا

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

النقيب/ مشاري العتيبي     رئيس قسم عروض االسعار والتعاقدات المباشرة

الموضوع

الموضوع

1

2

م

م

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه عدم الموافقة
وموافقة كل من:

رئيس مجلس إدارة الجهاز/ عبدالله سعود العبدالرزاق
عضو مجلس إدارة الجهاز المركزي/ حامد أحمد العلبان

عضو مجلس إدارة الجهاز المركزي/ د. محمد عبدالله العيسى

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة على اإللغاء فقط

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان



2018/15

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

 عضو/ ممثل الفتوى و التشريع       عضو/ ممثل  المالية        عضو/ ممثل التخطيط     عضو/ ممثل الهيئة العامة للقوى العاملة 

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

Page18 اجتماع رقم :

وزارة الداخلية

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :841
 تاريخ الكتاب :2018/01/18

 
 
 

 رقم الكتاب :1122
 تاريخ الكتاب :2018/01/25

 
 
 

(اعيد بحث) طلب ترسية الممارسة رقم 2017/2016/49 صيانة شبكة الحاسب اآللي بمطار 
الكويت الدولي لإلدارة العامة لنظم المعلومات على/ شركة زاك سلوشنز ألنظمة الكمبيوتر (اقل 
االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-/39,000 د.ك) فقط تسعة وثالثون الف  دينار  الغير المطابق 

للشروط والمواصفات

-علما بأن الممارسة تحت نطاق عمل مواد قانون رقم 37 لسنة 1964في شأن المناقصات 
العامة

 

(اعيد بحث) طلب إلغاء الممارسة رقم 2017/2016/81 التجهيزات الهندسية واألنظمة المساندة
ألجهزة تنظيم الدور للمراجعين لزوم اإلدارة العامة لشئون اإلقامة (إدارة الخدمات الخاصة) 
لإلدارة العامة لنظم المعلومات بالوزارة وذلك تطبيقا لنص المادة (54) من القانون رقم (49 

لسنة 2016) بشأن المناقصات العامة وذلك لتقدم عطاء وحيد.

-علما بأن الممارسة تحت نطاق عمل مواد قانون رقم 37 لسنة 1964في شأن المناقصات 
العامة

 

الموضوع
3

4

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 
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Page19 اجتماع رقم :

وزارة الدفاع

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :272762403714
 تاريخ الكتاب :2018/02/05

 
 
 

 رقم الكتاب :272722003666
 تاريخ الكتاب :2018/02/04

 
 
 

 رقم الكتاب :272722003041
 تاريخ الكتاب :2018/01/29

 
 
 

طلب اعادة النظر بقرار الجهاز السابق واإلذن بترسية المناقصة رقم 1312815 تشغيل وصيانة 
واصالح واستبدال لمحطات الوقود بمعسكرات وقواعد الوزارة على / شركة ديزون انترناشيونال
للتجارة العامة والمقاوالت (اقل االسعار) بمبلغ إجمالي قدره (-/998.800د.ك)  فقط تسعمائة 

وثمانية وتسعون الف  وثمانمائة دينار  الغير المطابق للشروط والمواصفات

-علما بأن المناقصة أعاله تحت نطاق عمل مواد قانون رقم 37 لسنة 1964 في شأن 
المناقصات العامة.

- اطلع الجهاز على كتاب وزارة المالية موضوع مخاطبات قبل التعاقد ومستحقات الرواتب 
ومافي حكمها (الميزانية المدنية)و (الميزانية العسكرية)

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

المهندس/ أنور الشطي     ممثل/ وزارة الدفاع

( اعيد بحث ) طلب تمديد الكفاالت األولية المناقصة رقم 1352910(ع) استكمال اعمال العقد 
1352910 اعمال انشائية صغيرة وترميم مباني بلواء مبارك المدرع 15 حتى 2018/5/22 

وذلك لحين االنتهاء من اجراءت توقيع العقد.

 

طلب تمديد الكفاالت االولية للمناقصة رقم 1862815 تشغيل وصيانة واصالح اجهزة التكييف 
والتبريد بلواء الشهيد المدرع حتى 2018/5/14 وذلك لحين اإلنتهاء من إجراءات توقيع العقد

 

الموضوع
1

2

3

م

قرر مجلس ادارة الجهاز التالي 
أوال: إلغاء القرار السابق بإجتماع رقم (2017/31) المنعقد في 2017/4/24 المتضمن : عدم 

الموافقه لعدم توافر االعتماد المالي
ثانيا: الموافقة مع التجديد الكفاالت البنكية

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم 

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم 
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Page20 اجتماع رقم :

وزارة الدفاع

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :272722003668
 تاريخ الكتاب :2018/02/04

 
 
 

 رقم الكتاب :272722003335
 تاريخ الكتاب :2018/01/31

 
 
 

 رقم الكتاب :272722003669
 تاريخ الكتاب :2018/02/04

 
 
 

طلب التمديد االول لعقد المناقصة رقم 1492913 خدمات نظافة لواء مبارك المدرع/15 المبرم 
مع/شركة الشماسية العالمية للتجارة العامة و المقاوالت لمدة ستة اشهر اعتبارا من 2018/4/1 

حتى 2018/9/30 بمبلغ اجمالي قدره (-/108,927 د.ك) فقط مائة وثمانية الف  وتسعمائة 
وسبعة وعشرون دينار  الغير لحين االنتهاء من طرح المناقصة الجديدة رقم 1502917

 

طلب التمديد الثاني لعقد المناقصة رقم 1562913 اعمال تشغيل وصيانة واصالح المعدات 
واالجهزة الكهربائية والميكانيكية واجهزة التكييف والتبريد بمعسكرات قطاع مركز المنطقة 

الجنوبية المبرم مع/ شركة فواز للتبريد وتكييف الهواء لمدة ستة اشهر اعتبارا من 2018/4/1 
حتى 2018/9/30 بمبلغ اجمالي قدره (-/93,330 د.ك) فقط ثالثة وتسعون الف  وثالثمائة 
وثالثون دينار  الغير وذلك لحين االنتهاء من اجراءات طرح المناقصة رقم (1652916).

 

طلب التمديد الثاني لعقد المناقصة رقم 1052813 اعمال تشغيل وصيانة واصالح االجهزة 
والمعدات الكهربائية والميكانيكية والتكييف والتبريد بمعسكر المغاوير المبرم مع/ شركة العثمان 
والزامل للتجارة العامة والمقاوالت لمدة ستة اشهر حتى 2018/9/30 بمبلغ إجمالي قدره (-

/57,963 د.ك) فقط سبعة وخمسون الف  وتسعمائة وثالثة وستون دينار  الغير لحين اإلنتهاء 
من إجراءات طرح المناقصة رقم 1022816 أقفلت في 2018/2/13.

 

الموضوع
4

5

6

م

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة
وعدم موافقة عضو مجلس ادارة الجهاز/ بدر عبداللطيف الدويسان

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة
وعدم موافقة كل من:

عضو مجلس ادارة الجهاز المركزي/ بدر عبداللطيف الدويسان
عضو مجلس ادارة الجهاز المركزي/ محمد ناصر الخرافي
ممثل الهيئة العامة للقوى العاملة/ د. مبارك فهاد العازمي

ممثل األمانة العامة للمجلس األعلى للتخطيط والتنمية/ وضحه العميري

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان
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Page21 اجتماع رقم :

وزارة الدفاع

الرسائل الواردة

 رقم الكتاب :2018/221$
 تاريخ الكتاب :2018/02/04

شركة التراسل تليكوم لالتصاالت ش م ك م
 
 

اعتذار الشركة عن تمديد صالحية االسعار والكفالة المصرفية للمناقصة رقم 2414-13-28143
توريد وتثبيت وتشغيل تراخيص برامج اوراكل لزوم/وحدات الجيش

 

الموضوع
7
م

قرر مجلس ادارة الجهاز احالة الكتاب للجهة لالطالع واالفادة 
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Page22 اجتماع رقم :

تسجيل شركات اول مرة

تسجيل شركات أول مرة

 رقم الكتاب :2018/494$
 تاريخ الكتاب :2018/02/18

 
 
 

طلب اعتماد أسماء الشركات ومستندات الموردين والمتعهدين والفنيين المتقدمين لألمانة العامة 
للجهاز المركزي للمناقصات العامة والمستوفين للمستندات والبيانات المطلوبة للتسجيل طبقا 

للمادة رقم (16) من االئحة التنفيذية للقانون رقم 49 لسنة 2016.

1 - شركة بارما فارما لألدوية والمعدات واألجهزة والمستلزمات الطبية ذ م م 
2- شركة ميجا سلوشن للتجارة العامة ذ م م 

3- شركة وي كير لفتح وإدارة المراكز والعيادات الطبية واالتجار في األدوية والمعدات واألجهزة
والمستلزمات الطبية ذ م م 

4- شركة سبارك برو للمنتجات الغذائية والنباتية الصحية ذ م م 
5- شركة اوسل الكويتية للتجارة العامة والمقاوالت ذ م م 

6- شركة بودي المجموعة ذ م م
7- شركة جلف كالوذز للتجارة العامة ذ م م 

8- سوق بت زون المركزي لغير المواد الغذائية ذ م م 
9- شركة أركان الري للتجارة العامة والمقاوالت ش ت
10- شركة الباسط للتجارة العامة والمقاوالت ش.ت

11- شركة االتحاد لصناعة مواد البناء / مساهمة مقفلة
12 -  مصنع الفور اف لصناعة المنتجات المعدنية اإلنشائية وأجزاؤها فرع شركة الفور اف 

لصناعة المنتجات المعدنية وأجزاؤها

 

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة على اعتماد تسجيل الشركات أعاله 

قبل الختام وجه رئيس مجلس الجهاز المركزي للمناقصات العامة دعوة السادة أعضاء المجلس لحضور اإلجتماع القادم يوم  
االربعاء الموافق 28-02-2018 الدعوة الساعة التاسعة صباحا. 

البيـــــــــــــــــــان


