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دولة الكويت
 الجهاز المركزي للمناقصات العامة

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

2018/43
14-رمضان-1439 هـ 

   االربعاء
2018-05-30 -الموافق

عقد الجهاز المركزي للمناقصات العامة  جلسته رقم (

بقاعة االجتماع بمقر الجهاز المركزي للمناقصات العامة و بحضور كل من السادة :الموافق  2018-05-30

)(   االربعاء2018/43 الساعه العاشرة والنصف من صباح يوم)

    أعضاء مجلس ادارة الجهاز المركزي للمناقصات العامة :

    األمين العام:

    وقد اعتذر عن حضور اإلجتماع كل من:

التوقيع

التوقيع

التوقيع

عبدالله سعود العبدالرزاق
محمد ناصر الخرافي
حامد أحمد العلبان

د. محمد عبدالله العيسى
عادل إبراهيم خريبط

هيفاء عبدالعزيز المضف

د.مرسال سعد الماجدي
هشام أحمد الدليمي

هيا أحمد الودعاني

د.مبارك فهاد العازمي
د. رنا عبدالله الفارس

بدر عبداللطيف الدويسان

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 األمانة العامة للمجلس األعلى 
للتخطيط والتنمية

 عضو ممثل/ ادارة الفتوى والتشريع
عضو / ممثل وزارة المالية

األمين العام للجهاز المركزي للمناقصات 
العامة

عضو/ ممثل الهيئة العامة للقوى العاملة
نائب رئيس الجهاز المركزي للمناقصات 

العامة
عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة

1
2
3
4
5
6

7
8

1

1
2

3

تم توقيع هذا المحضر واعتماده من رئيس و اعضاء مجلس الجهاز  بتاريخ  04-06-2018 وفقا للمادة (8 )من الالئحة 
التنفيذية 
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    كما حضر حانب من االجتماع العضو / ممثل الجهات الحكومية التي أشرفت على تنفيذ 
المناقصة وهم كالتالي :

التوقيع

 العضو / ممثل وزارة األعالم

 العضو / ممثل وزارة الكهرباء و الماء

 العضو / ممثل اإلدارة العامة للجمارك

 العضو / ممثل وزارة الدفاع

 العضو / ممثل شركة نفط الكويت

 العضو / ممثل وزارة المواصالت

 العضو / ممثل وزارة المالية

 العضو / ممثل وزارة الداخلية

 العضو / ممثل جامعة الكويت

 العضو / ممثل وزارة األشغال العامة

 العضو / ممثل وزارة األوقاف والشئون 
اإلسالمية

 العضو / ممثل مؤسسة الموانئ الكويتية

 العضو / ممثل ادارة الفتوى والتشريع
 العضو / ممثل الهيئة العامة للصناعة

 العضو / ممثل شركة البترول الوطنية 
الكويتية

 العضو / ممثل اإلدارة العامة لإلطفاء

السيد/أحمد الشمري     مدير إدارة البرامج 
الثقافية

المهندسة/ غدير القويضي     مدير مكتب 
الوكيل

السيد/ مشعل العلي     باحث قانوني

السيد/ فهد الفيلكاوي     مساعد مدير العقود
بالتكليف

السيد/علي حاتم الصايغ     ممثل/القطاع 
النفطي

السيد/مجبل الظفيري     مدير إدارة التشغيل

السيد/ محمد نوح العصيمي     مراقب 
المشتريات

السيد/ عبدالوهاب النجدي     مساعد مدير 
المناقصات

السيد/ هشام الفليج     رئيس المهندسين

السيد / خلف المطيري     رئيس قسم 
الصيانة الفنية

السيد/ الفي العصيمي     مراقب التوريدات

السيد/ صالح مال الله     مدير ادارة نظم 
المعلومات

السيد/ عبدالله الهاجري     مهندس ميكانيكي

السيد/ علي حاتم الصايغ     ممثل/القطاع 
النفطي

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

التوقيع

 العضو / ممثل اإلدارة العامة لإلطفاء
 العضو / ممثل بلدية الكويت

 العضو / ممثل وزارة التجارة والصناعة

 العضو / ممثل أوراق عامة وزارة الدفاع

الخدمات والمحفوظات

السيد/ جراح المطيران     مراقب العقود 
والمناقصات والمزايدات

السيدة/ هاجر دشتي     مهندس كمبيوتر

16
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19



2018/43

  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       

 عدد كويت اليوم 1396تاريخ النشر بموقع الجهاز Page52018/06/10 اجتماع رقم :

فض العطاءات

وزارة الكهرباء و الماء

بلدية الكويت

الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروه السمكية

اإلدارة العامة لإلطفاء

الرقم :- و ك م 2018/2017/45

الرقم :- 2017/2016/20

الرقم :- هـ ز/م م/2018/2017/13

الرقم :- 2018/2017/7

فض عطاء مناقصة/ممارسة  تمديد ولحيم كيبالت أرضية ضغط متوسط (11 ك.ف) لتوسعة شبكة 
الكهربائية في جنوب دولة الكويت

 

فض عطاء مناقصة/ممارسة  تشغيل وصيانة واصالح الخدمات الفنية في االسواق والساحات 
والشواطئ في دولة الكويت

 

فض عطاء مناقصة/ممارسة  القيام باعمال الحراسة االمنية بمقر الهيئة وبعض مرافقها

 

فض عطاء مناقصة/ممارسة  صيانة انظمة االتصاالت السلكية وملحقاتها باالدارة العامة لالطفاء

 

الموضوع

الموضوع

الموضوع

الموضوع

1

2

3

4

م

م

م

م

فتحت مظاريف المناقصة 

فتحت مظاريف المناقصة 

فتحت مظاريف المناقصة 

فتحت مظاريف المناقصة 

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان



2018/43

  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       

 عدد كويت اليوم 1396تاريخ النشر بموقع الجهاز Page62018/06/10 اجتماع رقم :

فض العطاءات

األمانة العامة لألوقاف

فض عطاء مناقصة/ممارسة  انشاء وانجاز وصيانة مشروع المقر الدائم باالمانة العام لالوقافالرقم :- 2017/2016/3

 

الموضوع
5
م

فتحت مظاريف المناقصة 

البيـــــــــــــــــــان



2018/43

  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       

 عدد كويت اليوم 1396تاريخ النشر بموقع الجهاز Page72018/06/10 اجتماع رقم :

وزارة األعالم

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :131
 تاريخ الكتاب :2018/05/15

 
 
 

(اعيد بحث) طلب التعاقد المباشر مع/ شركة بالك اند وايت لالنتاج الفني لشراء حقوق نقل 
وعرض دورة مبارك الخرينج الرمضانية الثالثة لكرة القدم لسنة 2018 بمبلغ اجمالي قدره (-

/195,000 د.ك)  فقط مائة وخمسة وتسعون الف  دينار  الغير وفقا للمادة (18) من قانون رقم 
49 لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/أحمد الشمري     مدير إدارة البرامج الثقافية

الموضوع
1
م

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

البيـــــــــــــــــــان



2018/43

  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       

 عدد كويت اليوم 1396تاريخ النشر بموقع الجهاز Page82018/06/10 اجتماع رقم :

وزارة التجارة والصناعة

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :2018/5363
 تاريخ الكتاب :2018/02/22

 
 
 

 data (اعيد بحث) طلب اعادة عرض ترسية المناقصة رقم 2015/3-2016 تطوير غرفة التحكم
center المرساة على/ مؤسسة التقنيات الحديثة لالجهزة الكهربائية وااللكترونية (رابع اقل 

االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-/258,899 د.ك)  فقط مائتين وثمانية وخمسون الف  وثمانمائة 
وتسعة وتسعون دينار  الغير وذلك بناءا على مالحظات ديوان المحاسبة

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

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ هاجر دشتي     مهندس كمبيوتر

الموضوع
1
م

مازال مجلس ادارة الجهاز عند قراره السابق الصادر باجتماع رقم 2017/55المنعقد في 
2017/7/26 والمتضمن: الموافقة على التوصية

البيـــــــــــــــــــان



2018/43

  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       
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جامعة الكويت

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :3
 تاريخ الكتاب :2017/07/10

 
 
 

(اعيد بحث) نتيجة تأهيل الشركات للقيام بأعمال انشاء البنية التحتية لمشروع مدينة صباح 
السالم الجامعية-الشدادية

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ هشام الفليج     رئيس المهندسين

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة ويعلن عنها بالجريدة الرسمية "الكويت اليوم" 

البيـــــــــــــــــــان



2018/43

  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       

 عدد كويت اليوم 1396تاريخ النشر بموقع الجهاز Page102018/06/10 اجتماع رقم :

ادارة الفتوى والتشريع

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب : 185
 تاريخ الكتاب :2018/05/23

 
 
 

طلب التمديد االول لعقد ممارسة استئجار عدد (20) مركبة لخدمات اإلدارة المبرم مع/ شركة 
إيكورنت لتأجير السيارات لمدة ستة أشهر اعتبارا من 2018/6/1 حتى 2018/11/30 بمبلغ 
إجمالي قدره (-/24,498 د.ك)  فقط اربعة وعشرون الف  واربعمائة وثمانية وتسعون دينار  

الغير وذلك لحين االنتهاء من اجراءات طرح الممارسة الجديدة رقم 2018/2017-2 .

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

 

الموضوع
1
م

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

البيـــــــــــــــــــان
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  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       

 عدد كويت اليوم 1396تاريخ النشر بموقع الجهاز Page112018/06/10 اجتماع رقم :

مؤسسة الموانئ الكويتية

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :2844
 تاريخ الكتاب :2018/05/15

 
 
 

طلب التمديد الثاني عشر لعقد المناقصة م م ك/32-2010 توفير عمالة لتقديم خدمات لمواقف 
السيارات والبدالة واعمال الحراسة لمبنى مجمع الموانيء الكائن بميناء الشويخ التابع 

للمؤسسة المبرم مع/ شركة الزعفران للتجارة العامة و المقاوالت لمدة خمسة أشهر اعتبارا من 
2018/6/1 بمبلغ اجمالي قدره (-/87,900 د.ك) فقط سبعة وثمانون الف  وتسعمائة دينار  

الغير لحين االنتهاء من اجراءات طرح المناقصة البديلة رقم 2018/2017-2.

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ صالح مال الله     مدير ادارة نظم المعلومات

الموضوع
1
م

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

البيـــــــــــــــــــان



2018/43

  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       

 عدد كويت اليوم 1396تاريخ النشر بموقع الجهاز Page122018/06/10 اجتماع رقم :

اإلدارة العامة للجمارك

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :
 تاريخ الكتاب :

 
 
 

افادة الجهاز بقرب انتهاء الكفاالت البنكية للمناقصة رقم أج/ش/م/2017/1-2018 استئجار 
مركبات (صالون-وانيت-باص-جيب-سوبربان-هاف لوري) لحساب االدارة

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ مشعل العلي     باحث قانوني

الموضوع
1
م

  قرر مجلس ادارة الجهاز تجديد الكفاالت البنكية

البيـــــــــــــــــــان



2018/43

  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       

 عدد كويت اليوم 1396تاريخ النشر بموقع الجهاز Page132018/06/10 اجتماع رقم :

شركة البترول الوطنية الكويتية

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :2205
 تاريخ الكتاب :2018/05/24

 
 
 

طلب طرح المناقصة المحدودة رقم  CA/CPC/0312 عقد توريد وإنشاء وتشغيل وصيانة 
مشروع الدبدبة للطاقة الشمسية لمدة 27 سنة بين الشركات المؤهلة

 بيانات المناقصة : 
- ال تقبل عروض بديلة 

- ال تقبل التجزئة

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ علي حاتم الصايغ     ممثل/القطاع النفطي
السيد/مشعل السعيدي     رئيس فريق تنسيق المشاريع

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2018/43

  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       

 عدد كويت اليوم 1396تاريخ النشر بموقع الجهاز Page142018/06/10 اجتماع رقم :

شركة نفط الكويت

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :2018/6592
 تاريخ الكتاب :2018/05/23

 
 
 

طلب اإلحاطة والعلم بقرار لجنة التظلمات من قرارات الجهاز المركزي للمناقصات العامة  بشأن 
التظلم المقدم م من / شركة فنيسكو العالمية للتجارة العامة والمقاوالت شكال ورفضه موضوعا 

للمناقصة رقم 2017501RFP خدمات دعم لورش العمل 
WORKSHOP SUPPORT SERVICES

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/علي حاتم الصايغ     ممثل/القطاع النفطي
السيد/ خالد العربيد     كبير آمري الشئون التجارية

الموضوع
1
م

احيط مجلس ادارة الجهاز علما 

البيـــــــــــــــــــان



2018/43

  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       

 عدد كويت اليوم 1396تاريخ النشر بموقع الجهاز Page152018/06/10 اجتماع رقم :

أوراق عامة وزارة الدفاع

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :27241110191
 تاريخ الكتاب :2018/04/24

 
 
 

افادة الوزارة بفسخ عقد المناقصة رقم 2411142110 توريد قطع غيار اليات (مرسيدس) المبرم
مع/الشركة األهلية لبيع واستيراد المركبات الثقيلة وذلك لتقاعسها عن تنفيذ بنود العقد وتسييل 

الكفالة البنكية.

 

الموضوع
1
م

احيط مجلس ادارة الجهاز علما 

البيـــــــــــــــــــان



2018/43

  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       

 عدد كويت اليوم 1396تاريخ النشر بموقع الجهاز Page162018/06/10 اجتماع رقم :

الهيئة العامة للصناعة

توصيــــــات الجهــــات

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :
 تاريخ الكتاب :

 
 
 

 رقم الكتاب :
 تاريخ الكتاب :

 
 
 

افادة الجهاز بقرب انتهاء الكفاالت البنكية للمناقصة رقم هـ ع ص 2018/7-2021 بشأن 
استئجار سيارات خدمية للهيئة

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ عبدالله الهاجري     مهندس ميكانيكي

افادة الجهاز بقرب انتهاء الكفاالت البنكية للمناقصة رقم هـ ع ص/2020/2017/4 تركيب 
وتشغيل وصيانة المعدات الميكانيكية وشبكات مكافحة الحريق واالنشاءات الحديدية الصغيرة 

التابعة للهيئة 

 

الموضوع

الموضوع

1

2

م

م

  قرر مجلس إدارة الجهاز تجديد الكفاالت البنكية

  قرر مجلس إدارة الجهاز تجديد الكفاالت البنكية

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان



2018/43

  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       

 عدد كويت اليوم 1396تاريخ النشر بموقع الجهاز Page172018/06/10 اجتماع رقم :

وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :9054
 تاريخ الكتاب :2018/05/17

 
 
 

طلب التالي : 
أوال: استدعاء شركة بريق المانع للتجارة العامة والمقاوالت واتخاذ ما ترونه مناسبا  وذلك لعدم 
استجابتها لتقديم الكفاالت النهائية وتوقيع العقد المناقصة رقم 2017/2016/13 اعمال انشاء و

انجاز و صيانة مبنى مركز الكويت الدولي للمخطوطات و المطبوعات النادرة -غرناطة-ق3
ثانيا :

1- مصادرة قيمة التأمين االولي للشركة المتقاعسة .
2- مطالبة الشركة المتقاعسة بسداد مبلغ الفارق بين عطاء الشركة المتقاعسة واقل االسعار 

التي تليه .
3- حفظ حق الوزارة في التعويض عن االضرار والخسائر الناجمة عن عدم التزام الشركة بتوقيع

العقد .
4- توقيع اي عقوبات اخرى يراها الجهاز على الشركة المتقاعسة وفقا الحكام قانون 

المناقصات.
* علما بأن الوزارة ليس لديها مانع منالترسية على أقل االسعار التي تليه .

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ الفي العصيمي     مراقب التوريدات

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم لمدة اسبوعين لحين تجديد الكفاالت 
البنكية من جميع المشاركين بالمناقصة

البيـــــــــــــــــــان



2018/43

  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       

 عدد كويت اليوم 1396تاريخ النشر بموقع الجهاز Page182018/06/10 اجتماع رقم :

وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية

طرح التأهيل - طرح المناقصات

بند التظلمات / الشكاوي

 رقم الكتاب :2018/1000$
 تاريخ الكتاب :2018/05/01

 
 
 

 رقم الكتاب :1439
 تاريخ الكتاب :2018/05/15

شركة ماس سيرفس للتجارة العامة ذ م م
 
 

طلب طرح المناقصة العامة رقم أ.ف/2019/2018/7 اعمال نظافة مبنى الوزارة ببرج التوأم 
وأي مباني اخرى تابعة للوزارة لمدة سنة بين الشركات والمؤسسات المتخصصة 

 بيانات المناقصة : 
- ال تقبل عروض بديلة 

- ال تقبل التجزئة
- االوامر التغييرية (%25) 

 شروط المناقصة : 
- خبرة سابقة في مجال تقديم خدمات اعمال النظافة

 

شكوى الشركة من االستبعاد من المناقصة رقم أ.ف 2017/2016/20 توفير مراسلين لخدمة 
القطاعات التابعة للوزارة

 

الموضوع

الموضوع

2

3

م

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز احالة الكتاب للجهة لالطالع واالفادة 

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان



2018/43

  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       

 عدد كويت اليوم 1396تاريخ النشر بموقع الجهاز Page192018/06/10 اجتماع رقم :

وزارة الدفاع

توصيــــــات الجهــــات

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :272722013755
 تاريخ الكتاب :2018/05/21

 
 
 

 رقم الكتاب :272722013638
 تاريخ الكتاب :2018/05/20

 
 
 

طلب تمديد الكفاالت البنكية للمناقصة  رقم 2012815 اعمال اسفلتية لشوارع معهد القوة البرية
بالجهراء حتى 2018/9/17

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

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ فهد الفيلكاوي     مساعد مدير العقود بالتكليف

افادة الوزارة بإلغاء التمديد االول لعقد المناقصة رقم 1402913 تشغيل وصيانة وإصالح أجهزة
التكييف  بمعسكرات لواء اليرموك االلي 94 ومعسكر الباتريوت (ميناء عبدالله) بلواء مبارك 

المدرع /15 المبرم مع/ شركة ترست األهلية التخصصية للمقاوالت العامة وذلك إلعتذار الشركة 
عن القيام باالعمال

اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم 272722006873 بتاريخ 2018/3/8 المتضمن افادة 
الجهة باعتذار الشركة عن التمديد

 

الموضوع

الموضوع

1

2

م

م

قرر مجلس ادارة الجهاز عدم الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز التالي 
اوال: الغاء قراره السابق الصادر باجتماع رقم 2017/72 المنعقد في 2017/10/4 المتضمن: 

الموافقة على التمديد األول
ثانيا: الموافقة على اإللغاء

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان



2018/43

  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       

 عدد كويت اليوم 1396تاريخ النشر بموقع الجهاز Page202018/06/10 اجتماع رقم :

وزارة الدفاع

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :27241140182
 تاريخ الكتاب :2018/05/13

 
 
 

طلب الغاء المناقصة رقم و د / ت م ( 27140-11-2414 ) توريد اثاث ومفروشات لزوم / 
وحدات الجيش واالفراج عن الكفاالت االولية للمناقصين وذلك لعدم توافر االعتماد المالي

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

 

الموضوع
3
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2018/43

  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       

 عدد كويت اليوم 1396تاريخ النشر بموقع الجهاز Page212018/06/10 اجتماع رقم :

وزارة المواصالت

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :509
 تاريخ الكتاب :2018/02/13

 
 
 

(اعيد بحث) طلب إعادة عرض ترسية المناقصة رقم ب ب هـ/2016/2015/10 مشروع انشاء 
المركز الوطني ألنظمة مرور السفن VTS والبحث واالنقاذ SAR وتطوير الدالئل المالحية 
ATON على/شركة المستقبل لالتصاالت (رابع اقل االسعار) بمبلغ إجمالي قدره (443/ 

12,929,080 د.ك ) وذلك بناءا على مالحظات ديوان المحاسبة.
 اطلع الجهاز على التالي: 

- كتاب الوزارة رقم 1626 المؤرخ في 2018/5/21 المتضمن عقد االجتماع مع أعضاء مجلس 
اإلدارة و رقم 1738 المؤرخ في 2018/5/28 المتضمن موافقة وزارة المالية

- كتاب الراشد للمشاريع القابضة (ثاني أقل األسعار) رقم (1164) المؤرخ في 2018/5/29 
والمتضمن الرد على أسباب االستبعاد

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

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/مجبل الظفيري     مدير إدارة التشغيل

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم مع تجديد الكفاالت البنكية من جميع 
الشركات المشاركة بالمناقصة

البيـــــــــــــــــــان



2018/43

  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       

 عدد كويت اليوم 1396تاريخ النشر بموقع الجهاز Page222018/06/10 اجتماع رقم :

وزارة المواصالت

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :894
 تاريخ الكتاب :2018/03/21

 
 
 

(اعيد بحث) طلب ترسية المناقصة رقم ب ب هـ/2017/2016/1 (ع) مشروع تطوير النظم االلية
والخدمات المتكاملة على / شركة الشبكة الماسية للتجارة العامة ( ثالث اقل االسعار) بمبلغ 

اجمالي قدره (2,895,354/961د.ك)  فقط  مليونين  وثمانمائة وخمسة وتسعون الف  وثالثمائة
واربعة وخمسون دينار  وتسعمائة واحدى وستون فلس  الغير المطابق للشروط والمواصفات

 اطلع الجهاز على كتب الشركات التالية:
-  نيو فرونتيرز رقم (2018/40) و (39) المؤرخين في 2018/3/29 و 2018/3/20 

- العربية لخدمات الكمبيوتر رقم 2018/679 المؤرخ في 2018/3/29 
- الخدمات العامة رقم (659 و 2018/716) المؤرخة في 2018/3/27 و 2018/4/5 

-  بيانات المتحدة ألنظمة الكمبيوتر رقم(6543 و2018/1008) المؤرخة في 2018/3/27 و 
2018/5/3

-  زاك سيلوشنز رقم (227) المؤرخ في 2018/3/29 
- بشارة رقم (2018/706 و1055) المؤرخة في2018/4/4 و 2018/5/13

و كتاب الوزارة رقم (1260) المؤرخ في 2018/4/24 المتضمن الرد على الكتب المحالة

 

الموضوع
2
م

قرر مجلس ادارة الجهاز عدم الموافقة وتطبيق أحكام المادة رقم 83 من قانون المناقصات 
العامة رقم 49 لسنة 2016

البيـــــــــــــــــــان



2018/43

  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       

 عدد كويت اليوم 1396تاريخ النشر بموقع الجهاز Page232018/06/10 اجتماع رقم :

وزارة المواصالت

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :719
 تاريخ الكتاب :2018/03/07

 
 
 

(اعيد بحث) طلب طرح المناقصه العامة رقم 2018/2017/8 توريد وتركيب وصيانة الشبكة 
الهاتفيه لمحافظتي مبارك الكبير - االحمدي لمدة ثالث سنوات 

- اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم 1412 المؤرخ في 2018/5/7 المتضمن ازالة مبلغ 
التأمين االولي

 بيانات المناقصة:
- التقبل عروض بديلة

- التقبل التجزئة
- نسبة االوامر التغرية (%25)

 شروط المناقصة:
- الخبرة التقل عن ثالث سنوات توريد وتركيب وصيانة الشبكات الهاتفية مع تقدم مايثبت ذلك

-يجب ان يكون مقدم العطاء راس مال مدفوع اليقل عن (1) مليون دينار كويتي
-يجب أن التقل صافي االيرادات التشغيلية الخر خمس سنوات عن (3) مليون دينار كويتي

- يجب أن يكون مقدم العطاء حاصال على شهادة االيزو ISO سارية المفعول في اعمال توريد 
وتركيب وصيانة الشبكات الهاتفية

 

الموضوع
3
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2018/43

  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       

 عدد كويت اليوم 1396تاريخ النشر بموقع الجهاز Page242018/06/10 اجتماع رقم :

اإلدارة العامة لإلطفاء

توصيــــــات الجهــــات

الرسائل الواردة

 رقم الكتاب :
 تاريخ الكتاب :

 
 
 

 رقم الكتاب :
 تاريخ الكتاب :

 
 
 

 رقم الكتاب :2018/1132$
 تاريخ الكتاب :2018/04/24

شركة مركز القوارب السريعة لصيانة المعدات 
البحرية ذ م م

 
 

افادة الجهاز بقرب انتهاء الكفاالت البنكية للمناقصة رقم 2017/12-2018 بناء وتوريد وضمان
عدد (6) زوارق انقاذ (13) متر وتوابعهم

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ عبداللطيف القبندي     مراقب الخدمات والمحفوظات

افادة الجهاز بقرب انتهاء الكفالة البنكية للمناقصة رقم 2017/1-2018 أعمال الحراسة األمنية 
للمرافق التابعة لالدارة العامة لالطفاء لمدة 3 سنوات

 

طلب الشركة تزويدهم باسباب االستبعاد من المناقصه رقم 2018/2017/12 بناء وتوريد 
وضمان عدد 6 زوارق انقاذ بطول 13 متر وتوابعهم لإلدارة

 

الموضوع

الموضوع

1

2

3

م

م

  قرر مجلس ادارة الجهاز تجديد الكفاالت البنكية لجميع الشركات المشاركة بالمناقصة

  قرر مجلس ادارة الجهاز تجديد الكفاالت البنكية لجميع الشركات المشاركة بالمناقصة

قرر مجلس ادارة الجهاز تزويد الشركة بأسباب االستبعاد 

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان



2018/43

  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       

 عدد كويت اليوم 1396تاريخ النشر بموقع الجهاز Page252018/06/10 اجتماع رقم :

وزارة الداخلية

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :
 تاريخ الكتاب :

 
 
 

 رقم الكتاب :6267
 تاريخ الكتاب :2018/05/14

 
 
 

افادة الجهاز بانتهاء الكفاالت البنكية للمناقصة رقم 2017/2016/44 تحديث شبكة االدارة 
العامة للشؤون المالية لالدارة العامة لنظم المعلومات

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ عبدالوهاب النجدي     مساعد مدير المناقصات

طلب التالي:
أوال : ترسية المناقصه رقم (2-2016-2017) توريد وتركيب وتشغيل وضمان وصيانة نظام 

مراقبة الحرس لزوم االدارة العامة ألمن الحدود البرية  لالدارة العامة لألنظمة األمنية بالوزارة 
على / شركة مجموعة المالح المتحدة للتجارة العامة والمقاوالت (ثالث أقل األسعار) بمبلغ 
اجمالي قدره (89,157/430د.ك) فقط تسعة وثمانون الف  ومائة وسبعة وخمسون دينار  

واربعمائة وثالثون فلس  الغير المطابق للشروط والمواصفات 
ثانيا: تمديد الكفالة البنكية للمناقص الفائز

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

 

الموضوع
1

2

م

  قرر مجلس ادارة الجهاز تجديد الكفاالت البنكية

قرر مجلس ادارة الجهاز عدم الموافقة لعدم توافر االعتماد المالي

البيـــــــــــــــــــان



2018/43

  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       

 عدد كويت اليوم 1396تاريخ النشر بموقع الجهاز Page262018/06/10 اجتماع رقم :

وزارة الداخلية

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :6685
 تاريخ الكتاب :2018/05/27

 
 
 

 رقم الكتاب :6681
 تاريخ الكتاب :2018/05/27

 
 
 

طلب التمديد الثامن لعقود المناقصه رقم (2010/79-2011) توفير وتجهيز وتقديم وجبات 
غذائية جاهزة لإلدارات ( إدارة حماية المنشآت الحيوية والنفطية - اكاديمية سعد العبدالله للعلوم 

األمنية - المؤسسات اإلصالحية وتنفيذ األحكام - اإلدارة العامة ألمن الحدود البرية - اإلدارة 
االعامة لخفر السواحل - اإلدارة العامة لقوات األمن الخاصة بالوزارة  المبرمه مع الشركات 

واألسعار المذكورة بكتاب الوزارة لمدة ستة أشهر اعتبارا من 2018/6/16 وذلك في حدود مبلغ 
تقديري (3,280,326/150د.ك)  فقط ثالثة ماليين  ومائتين وثمانون الف  وثالثمائة وستة 

وعشرون دينار  ومائة وخمسون فلس  الغير وذلك لحين االنتهاء من اجراءات المناقصه رقم 
(2016-2015/4)

- علما بأن مرفق جدول بكتاب وزارة يوضح مبالغ الوجبات باإلدارات قبل وبعد الزيادة

 

طلب التمديد الثامن لعقود المناقصه رقم 2011/2010/79 توفير وتجهيز وتقديم وجبات غذائية 
على مستوى المحافظات ( العاصمة - مبارك الكبير - حولي - الفروانية - األحمدي - الجهراء ) 

بالوزارة المبرمه مع الشركات واألسعار المذكورة بكتاب الوزارة لمدة ستة أشهر اعتبارا من 
2018/6/16 وذلك في حدود مبلغ تقديري (2,469,673/850 د.ك)  فقط  مليونين  واربعمائة 
وتسعة وستون الف  وستمائة وثالثة وسبعون دينار  وثمانمائة وخمسون فلس  الغير ذلك لحين 

االنتهاء من اجراءات المناقصه رقم (2016-2015/4)

- اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم (6171) المؤرخ في 2018/5/9 والمتضمن التمديد لمدة 
سنة

 

الموضوع
3

4

م

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة مع استعجال الوزارة بموافاة الجهاز 
بالتوصية

عدم موافقة عضو مجلس ادارة الجهاز/ محمد الخرافي

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة مع استعجال الوزارة بموافاة الجهاز 
بالتوصية

عدم موافقة عضو مجلس ادارة الجهاز/ محمد الخرافي

البيـــــــــــــــــــان



2018/43

  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       

 عدد كويت اليوم 1396تاريخ النشر بموقع الجهاز Page272018/06/10 اجتماع رقم :

وزارة الداخلية

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :6387
 تاريخ الكتاب :2018/05/17

 
 
 

طلب االحاطة والعلم بأن بداية التمديد الثاني لعقد المناقصه رقم 2015/2014/41 (ع) اعمال 
اصالح وصيانة وتوفير مستلزمات ماكينات تصوير مستندات متنوعة إلدارات مختلفة بالوزارة 

لالدارة العامة لإلمداد والتموين ( إدارة التجهيزات األمنية ) بالوزارة المبرم مع / شركة بدر المال
واخوانه ستكون اعتبارا من تاريخ التعاقد وليس من 2018/4/7 وذلك حسب ماهو موضح بكتاب

الشركة المرفق

 

الموضوع
5
م

احيط مجلس ادارة الجهاز علما 

البيـــــــــــــــــــان



2018/43

  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       

 عدد كويت اليوم 1396تاريخ النشر بموقع الجهاز Page282018/06/10 اجتماع رقم :

بلدية الكويت

توصيــــــات الجهــــات

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :7330
 تاريخ الكتاب :2018/04/22

 
 
 

 رقم الكتاب :8977
 تاريخ الكتاب :2018/05/13

 
 
 

(اعيد بحث) طلب ترسية المناقصة رقم 2018/2017/1 توفير إخصائين خدمات الدعم الفني في
مجال المساحة ونظم والمعلومات الجغرافية على/شركة المتكاملة الدولية للخدمات البيئية (أقل 
األسعار) بمبلغ إجمالي قدره (-/425,358 د.ك)  اربعمائة وخمسة وعشرون الف  وثالثمائة 

وثمانية وخمسون دينار  الغير وذلك بعد إحتساب الخطأ الحسابي بنسبة (%0,8)

- اطلع الجهاز على كتاب البلدية رقم (8383 ) المؤرخ في 2018/5/6 والمتضمن بيان الخطأ 
الحسابي ومطابقة العرض للشروط والمواصفات

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ جراح المطيران     مراقب العقود والمناقصات والمزايدات

طلب إضافة البنود المذكورة بكتاب البلدية على عقد المناقصة رقم ب ك / أ أ / 
2013/2012/20 اعمال تجميل وتطويرالساحات واالسواق في محافظتي العاصمة وحولي 

المبرم مع /شركة بيان الوطنية التجارية بمبلغ إجمالي قدره (-/41.100د.ك)  فقط احدى 
واربعون الف  ومائة دينار  الغير وذلك في حدود إجمالي العقد وضمن التكلفة الكلية للعقد بدون 

اي تعديل للقيمة االجمالي وذلك لتوريد وزراعة األشجار الغير مشمولة بالعقد

-اطلع الجهاز على كتب البلدية المؤرخة في 2018/5/15 و 2018/5/22 التي تتضمن المبلغ 
الصحيح بالحروف

 

الموضوع

الموضوع

1

2

م

م

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة 
عدم موافقة عضو مجلس ادارة الجهاز/ حامد العلبان

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان



2018/43

  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       

 عدد كويت اليوم 1396تاريخ النشر بموقع الجهاز Page292018/06/10 اجتماع رقم :

بلدية الكويت

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :8236
 تاريخ الكتاب :2018/05/02

 
 
 

 رقم الكتاب :8501
 تاريخ الكتاب :2018/05/07

 
 
 

طلب طرح المناقصة المحدودة رقم 2018/2017/19 صيانة أعمال زراعة المنشآت والمرافق 
العائدة لبلدية الكويت في جميع المحافظات لمدة ثالث سنوات بين الشركات المصنفة درجة اولى 

لدى الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية والمتخصصة ولديها الخبرة الكافية

 بيانات المناقصة :
- ال تقبل عروض بديلة

- ال تقبل التجزئة
- االوامر التغييرية %25

 

طلب طرح المناقصة العامة رقم 2017/21-2018 تنفيذ أعمال تشغيل وصيانة وتوريد قطع 
الغيار الالزمة لمحطة حرق الغازات وملحقاتها بموقع ردم النفايات المغلق بمنطقة العدان 

(القرين) لمدة 3 سنوات بين الشركات والمؤسسات المتخصصة 

بيانات المناقصة:
-التقبل عروض بديلة

-التقبل التجزئة
-نسبة األوامر التغييرية (%25)

 

الموضوع
3

4

م

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2018/43

  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       

 عدد كويت اليوم 1396تاريخ النشر بموقع الجهاز Page302018/06/10 اجتماع رقم :

بلدية الكويت

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :5664
 تاريخ الكتاب :2018/03/28

 
 
 

طلب طرح المناقصة المحدودة رقم 2018/2017/18 اعمال صنع وتوريد اللوحات االرشادية 
للشوارع بمدينة صباح االحمد البحرية للمراحل 3A-2A-1A لمدة 18 شهر بين الشركات 

المصنفة لدى الجهاز بالفئة الرابعة 

بيانات المناقصة:
-التقبل عروض بديلة

-التقبل التجزئة

 

الموضوع
5
م

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

البيـــــــــــــــــــان



2018/43

  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       

 عدد كويت اليوم 1396تاريخ النشر بموقع الجهاز Page312018/06/10 اجتماع رقم :

وزارة األشغال العامة

توصيــــــات الجهــــات

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :2018/6591
 تاريخ الكتاب :2018/05/23

 
 
 

 رقم الكتاب :1518
 تاريخ الكتاب :2018/05/20

 
 
 

 رقم الكتاب :1486
 تاريخ الكتاب :2018/05/15

 
 
 

طلب اإلحاطة والعلم بقرار لجنة التظلمات من قرارات الجهاز المركزي للمناقصات العامة  بشأن 
التظلم المقدم من / شركة بودي لإلنشاءات شكال للمناقصة  رقم م.ك / 1 /2017 مشروع ميناء 

مبارك الكبير - المرحلة االولى - الجزء (1B3) مشروع إنشاء وإنجاز وصيانة طريق ربط 
المرحلة األولى من ميناء بالطريق الحالي في جزيرة بوبيان

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد / خلف المطيري     رئيس قسم الصيانة الفنية

طلب الوزارة تجديد التأمين األولي للسادة شركة / كوبري للمشاريع االنشائية و شركة/ كونتك 
المتحدة للمقاوالت العامة للمباني للمناقصة رقم هـ ط / 245 انشاء وانجاز وتطوير وصيانة 

طرق وتقاطعات لخدمة مدينة المطالع المستقبلية لمدة تسعين يوم حيث أن المدة المتبقية التكفي 
للحصول على الموافقات الالزمة

 

طلب اصدار االمر التغييري االول بزيادة مبلغ إجمالي قدره (-/97,000 د.ك ) اي ما يعادل 
(9.74%) على عقد  المناقصة رقم هـ ص / ص/200(ع) ادارة وتشغيل وصيانة محطات الضخ 

والتقنية لمدنية صباح االحمد البحرية ومحطات تقنية الوفرة والخيران الجديدة المبرم مع / 
الشركة الثالثية العربية للمقاوالت العامة للمباني ذ.م.م وذلك لالسباب المذكورة بكتاب الوزارة .

** تم استدراج عرض فني ومالي من مقاول العقد

 

الموضوع

الموضوع

1

2

3

م

م

احيط مجلس ادارة الجهاز علما 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة على التجديد من جميع الشركات المشاركة بالمناقصة

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان
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وزارة األشغال العامة

االستدعاءات

 رقم الكتاب :6524
 تاريخ الكتاب :2018/05/21

 
 
 

(اعيد بحث) طلب ترسية مجاميع المناقصة رقم إ م م/2017/2016/4/1 تزويد الوزارة بعمالة 
فنية متخصصة على النحو التالي : 

-المجموعه األولى (طباع -سكرتير -سائق خاص) على/شركة أدنك العالمية لمقاوالت تنظيف 
المباني والطرق (خامس أقل األسعار) بمبلغ إجمالي قدره (-/1,001,760 د.ك)   مليون  و الف 

وسبعمائة وستون دينار المطابق للشروط والمواصفات  
-المجموعة الثانية (فنيين جميع التخصصات) على/شركة أدنك العالمية لمقاوالت تنظيف المباني 
والطرق (ثالث أقل األسعار) بمبلغ إجمالي قدره (-/435,816 د.ك)  اربعمائة وخمسة وثالثون 

الف  وثمانمائة وستةعشر دينار المطابق للشروط والمواصفات
-المجموعة الثالثة (سائق معدات وعمال مجاري) على شركة/ أدنك العالمية لمقاوالت تنظيف 
المباني والطرق (ثالث أقل األسعار) بمبلغ إجمالي قدره (-/663,276 د.ك)  ستمائة وثالثة 

وستون الف  ومائتين وستة وسبعون دينار المطابق للشروط والمواصفات
-المجموعة الرابعة (تخصص حاسب آلي وتخصصات هندسية) على/شركة ساحل الخليج 

للخدمات البحرية (ثاني أقل األسعار) بمبلغ إجمالي قدره (-/400,248 د.ك)  اربعمائة الف  
ومائتين وثمانية واربعون دينار المطابق للشروط والمواصفات

- اطلع الجهاز على كتاب لجنة التظلمات من قرارات مجلس إدارة الجهاز المركزي للمناقصات 
العامة رقم (6524) المؤرخ في 2018/5/21 المتضمن : االطالع على التظلمين بشأن المناقصة

رقم إ م م/2017/2016/4/1 تزويد الوزارة بعمالة فنية متخصصة والمقدم من كل من 
شركة/ معرفي الكويتية للتجارة العامة والمقاوالت

 شركة/  البحار للخدمات العامة  

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ منال بدر الضبيب     رئيس قسم الوثائق والعقود

الموضوع
4
م

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار لحين ورود كتاب الحق من الجهة مع تجديد الكفاالت
البنكية

البيـــــــــــــــــــان
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 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       

 عدد كويت اليوم 1396تاريخ النشر بموقع الجهاز Page332018/06/10 اجتماع رقم :

وزارة األشغال العامة

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :
 تاريخ الكتاب :

 
 
 

 رقم الكتاب :
 تاريخ الكتاب :

 
 
 

افادة الجهاز بقرب انتهاء الكفالة البنكية للمناقصين المشاركين بالمناقصة رقم 
ا م م/2017/2016/13/1 توريد وتركيب وتشغيل  وصيانة اجهزة البصمة وكاميرات المراقبة 

 

افادة الجهاز بقرب انتهاء الكفالة البنكية للمناقصين المشاركين بالمناقصة رقم
 ا م م/2017/2016/10/1 صيانة الشبكة الرئيسية في المركز الحكومي بكيفان والمواقع 

الخارجية التابعة للوزارة

 

الموضوع
5

6

م

  قرر مجلس ادارة الجهاز تجديد الكفاالت البنكية مع االستعجال بموافاة الجهاز بالتوصية خالل 
مدة أسبوعين

  قرر مجلس ادارة الجهاز تجديد الكفاالت البنكية لجميع الشركات المشاركة بالمناقصة مع 
االستعجال  بموافاة الجهاز بالتوصية خالل مدة أسبوعين

البيـــــــــــــــــــان
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 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       

 عدد كويت اليوم 1396تاريخ النشر بموقع الجهاز Page342018/06/10 اجتماع رقم :

وزارة المالية

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :2018/13268
 تاريخ الكتاب :2018/05/20

 
 
 

 رقم الكتاب :2018/13188
 تاريخ الكتاب :2018/05/17

 
 
 

 رقم الكتاب :2018/13271
 تاريخ الكتاب :2018/05/20

 
 
 

 رقم الكتاب :13426
 تاريخ الكتاب :2018/05/21

 
 
 

طلب تجديد العقد رقم 2816 إستئجار سكن من جماعي (نساء) لوزارة الصحة المبرم مع السيد / 
محمد عوض مطر  لمدة سنة إعتبارا من 2018/6/27 بمبلغ إجمالي قدره (-/176,400 د.ك )  

فقط مائة وستة وسبعون الف  واربعمائة دينار  الغير

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ محمد نوح العصيمي     مراقب المشتريات

طلب التجديد العقد رقم اخ/4/ 2770 إستئجار مكاتب إدارة الجودة واإلعتراف لوزارة الصحة 
المبرم مع / شركة الحمراء العقارية لمدة سنة اعتبارا من 2018/8/4 بمبلغ إجمالي قدره (-

/168,156 د.ك )  فقط مائة وثمانية وستون الف  ومائة وستة وخمسون دينار  الغير

 

طلب تجديد العقد رقم 2826 إستئجار سكن ممرضات لوزارة الصحة المبرم مع السيد / سالم 
هزاع المطيري لمدة سنة اعتبارا من 2018/9/25 بمبلغ إجمالي قدره (-/163,680 د.ك )  فقط 

مائة وثالثة وستون الف  وستمائة وثمانون دينار  الغير

 

طلب تجديد العقد رقم ا خ /2755/4 إستئجار سكن جماعي لوزارة الصحة المبرم مع السيد / 
ناصر محمد الشهري  لمدة سنة اعتبارا من 2018/8/21 بمبلغ إجمالي قدره (-/139,920 د.ك 

)  فقط مائة وتسعة وثالثون الف  وتسعمائة وعشرون دينار  الغير

 

الموضوع
1

2

3

4

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة بنفس الشروط واألسعار

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة بنفس الشروط واألسعار

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة بنفس الشروط واألسعار

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة بنفس الشروط واألسعار

البيـــــــــــــــــــان
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 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       

 عدد كويت اليوم 1396تاريخ النشر بموقع الجهاز Page352018/06/10 اجتماع رقم :

وزارة المالية

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :2018/13186
 تاريخ الكتاب :2018/05/17

 
 
 

 رقم الكتاب :7494
 تاريخ الكتاب :2018/04/09

 
 
 

طلب تجديد العقد رقم اخ /2817/4  إستئجار مكاتب ادارة الجودة واالعتراف لوزارة الصحة 
المبرم مع السيد / ناصر مناحي جدي العتيبي وغازي مناحي جدي العتيبي لمدة سنة اعتبارا من 
2018/8/17 بمبلغ إجمالي قدره (-/110,160 د.ك )  فقط مائة وعشر الف  ومائة وستون دينار

 الغير

 

طلب طرح الممارسة  العامة رقم (2017/21-2018) تطوير االدارة الضريبية وذلك لألسباب 
المذكورة بكتاب الوزارة وفقا للمادة رقم (17) من القانون رقم (49) لسنة 2016 من 

للمناقصات العامة

- اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم (12221) المؤرخ في 2018/5/7 والمتضمن رقم 
الممارسة الصحيح

 

الموضوع

الموضوع

5

6

م

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة بنفس الشروط واألسعار

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة على أن تتولى الجهة صاحبة الشأن 
إجراءات االعمال بممارسة عامة وفقا للمادة رقم 17 من قانون المناقصات العامة رقم 49 لسنة 

2016
عدم موافقة عضو مجلس إدارة الجهاز السيد/ عادل خريبط

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان
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 عدد كويت اليوم 1396تاريخ النشر بموقع الجهاز Page362018/06/10 اجتماع رقم :

وزارة الكهرباء و الماء

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :14650
 تاريخ الكتاب :2018/05/13

 
 
 

طلب ترسية المناقصه رقم و ك م/36-2016/2015 تقديم عمالة فنية متخصصة في مجال نظم 
وتقنية المعلومات لقطاعات شئون المستهلكين - شئون المالية - مراكز المراقبة والتحكم ونظم 

المعلومات والرقابة على / شركة اتش ثري ألنظمة الكمبيوتر (أقل األسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-
/1,616,036د.ك)  فقط  مليون  وستمائة وستةعشر الف  وستة وثالثون دينار  الغير المطابق 

للشروط والمواصفات

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

المهندسة/ غدير القويضي     مدير مكتب الوكيل

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان
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 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       

 عدد كويت اليوم 1396تاريخ النشر بموقع الجهاز Page372018/06/10 اجتماع رقم :

وزارة الكهرباء و الماء

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :12944
 تاريخ الكتاب :2018/04/26

 
 
 

 رقم الكتاب :2308
 تاريخ الكتاب :2018/01/22

 
 
 

 رقم الكتاب :
 تاريخ الكتاب :

 
 
 

طلب االحاطه والعلم بتغيير الوكيل المحلي / لشركة هيونداي للهندسة واالنشاءات - جنوب كوريا
المسموح لها باالشتراك بأعمال المناقصه رقم و ك م/41-2018/2017 بشان تزويد وتركيب 

خطوط هوائية 400 ك ف لتغذية مدينة جنوب المطالع بالطاقة الكهربائية ليصبح / شركة فجري 
للتجارة العامة والمقاوالت بدال من / شركة الخليج المتحدة لالنشاءات وذلك حسب ماهو موضح 

بالكشف المرفق للشركات 

 

(اعيد بحث) طلب طرح المناقصة المحدودة رقم و ك م /84-2015/2014 إنشاء و إنجاز و 
صيانة عدد (2) خزان ارضي من الخرسانة المسلحة للمياه العذبة سعة كل منهما ( 85) مليون 

جالون إمبراطوري في منطقة غرب الفنيطيس مع االعمال الملحقة مجمع رقم 3 - المرحلة الثانية
بين الشركات المذكورة بالكشف المرفق بكتاب الوزارة 

بيانات المناقصة
- التقبل عروض بديلة 

-ال تقبل التجزئة 
-االوامر التغييرية (%15)

- اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم 14576 المؤرخ في 2018/5/14 المتضمن االسس 
والمعايير بعد تعديلها

 

افادة الجهاز بقرب انتهاء الكفالة البنكية للمناقصين المشاركين بالمناقصة رقم
 و ك م/2016/2015/36 تقديم  عمالة فنية متخصصة في مجال نظم  تقنية المعلومات لقطاعات

شئون المستهلكين الشئون المالية- مراكز المراقبة والتحكم في نظم المعلومات و الرقابة 

 

الموضوع
2

3

4

م

احيط مجلس ادارة الجهاز علما 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

  قرر مجلس ادارة الجهاز تجديد الكفاالت البنكية لجميع الشركات المشاركة بالمناقصة

البيـــــــــــــــــــان
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وزارة الكهرباء و الماء

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :12133
 تاريخ الكتاب :2018/04/18

 
 
 

 رقم الكتاب :14363
 تاريخ الكتاب :2018/05/09

 
 
 

طلب طرح المناقصة العامة رقم و ك م /2018/2017/7278 اعمال توريد و تسليم الغازات 
الصناعية لمحطات توليد القوى الكهربائية و تقطير المياه لمدة ثالث سنوات بين الشركات 

المتخصصة 

 بيانات المناقصة :
- ال تقبل عروض بديلة 

- تقبل التجزئة
- االوامر التغييرية %10

شروط المناقصة:
- يتم التوريد من المصانع المذكورة بالكشف المرفق (5)

 

طلب طرح المناقصة العامة رقم و ك م /2019/2018/7282 أعمال توريد وتسليم مواد كيماوية 
لمشروع التناضح العكسي بمحطة الزور الجنوبية لتوليد القوى الكهربائية و تقطير المياه لمدة 

ثالث سنوات بين الشركات المسجلة لدى الجهاز المركزي للمناقصات العامة 

بيانات المناقصة : 
- ال تقبل عروض بديلة 

- تقبل التجزئة
- االوامر التغييرية %10

 

الموضوع
5

6

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان
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  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       

 عدد كويت اليوم 1396تاريخ النشر بموقع الجهاز Page392018/06/10 اجتماع رقم :

وزارة الكهرباء و الماء

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :14651
 تاريخ الكتاب :2018/05/13

 
 
 

 رقم الكتاب :
 تاريخ الكتاب :

 
 
 

طلب طرح المناقصة العامه رقم و ك م/42-2018/2017 أعمال النظافة الدارات قطاع تشغيل 
وصيانة المياه في مناطق متفرقة بدولة الكويت بين الشركات المتخصصة

بيانات المناقصة:
- التقبل عروض بديلة

-التقبل التجزئة
-نسبة األوامر التغييرية (%5)

 

افادة الجهاز بقرب انتهاء الكفالة البنكية للمناقصين المشاركين بالمناقصة رقم 
و ك م /2017/2016/73 اعمال التحديث والتشغيل والصيانة الشاملة لوحدات تكييف الهواء 

في محطات التحويل الكهربايئة الرئيسية في محافظات ( االحمدي - حولي- مبارك الكبير )

 

الموضوع
7

8

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

  قرر مجلس ادارة الجهاز تجديد الكفاالت البنكية لجميع الشركات المشاركة بالمناقصة

البيـــــــــــــــــــان



2018/43

  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       

 عدد كويت اليوم 1396تاريخ النشر بموقع الجهاز Page402018/06/10 اجتماع رقم :

وزارة الكهرباء و الماء

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :2777
 تاريخ الكتاب :2018/01/25

 
 
 

 رقم الكتاب :6830
 تاريخ الكتاب :2018/03/01

 
 
 

(اعيد بحث) طلب طرح المناقصة العامة رقم وك م / 2018/2017/3 إستئجار آليات مع سائقيها
لخدمة حقول إنتاج المياه الجوفية لمدة ثالث سنوات

- اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم 14918 المؤرخ في 2018/5/16 المتضمن التعديالت 
المطلوبة

بيانات المناقصة : 
-ال تقبل عروض بديلة 

-ال تقبل التجزئة 
-نسبة األوامر التغييرية (%25) 

شروط المناقصة:
-يشترط في المتقدم للعطاء أن يكون ذو خبرة سابقة ( ان تكون 5 سنوات ) في مجال تأجير 

المعدات واآلليات والسيارات وأن يذكر أسماء الجهات التي سبق له التعامل معها وعدد اآلليات 
التي اجرها لكل جهة في كل مرة ونوعها

 

طلب طرح المناقصة المحدودة رقم و ك م/14-2018/2017 حفر وإنشاء وتطوير (56) بئر 
للمراقبة في مواقع مختلفة بدولة الكويت بين الشركات المذكورة بالكشف المرفق لكتاب الوزارة 

*بيانات المناقصة :
- ال تقبل عروض بديلة

- ال تقبل التجزئة 
- نسبة االوامر التغييرية (%10)

 

الموضوع
9

10

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان
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  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       

 عدد كويت اليوم 1396تاريخ النشر بموقع الجهاز Page412018/06/10 اجتماع رقم :

وزارة الكهرباء و الماء

طرح التأهيل - طرح المناقصات

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :13579
 تاريخ الكتاب :2018/05/02

 
 
 

 رقم الكتاب :15960
 تاريخ الكتاب :2018/05/27

 
 
 

 رقم الكتاب :2018/14578
 تاريخ الكتاب :2018/05/13

 
 
 

طلب طرح المناقصة العامة رقم و ك م /2018/2017/81 اعمال صيانة جذرية لمولدات الديزل 
الطارئة (MHI) في محطة الزور الجنوبية لتوليد القوى الكهربائية وتقطير المياه لمدة 24 

شهرا بين الشركات المتخصصة والمسجلة لدى الجهاز المركزي للمناقصات العامة 

 بيانات المناقصة : 
- ال تقبل عروض بديلة 

- ال تقبل التجزئة 
- االوامر التغييرية %10

 

طلب تمديد فترة دراسة عطاءات المناقصة رقم و ك م /2017/2016/73 اعمال التحديث 
والتشغيل والصيانة الشاملة لوحدات تكييف الهواء في محطات التحويل الكهربايئة الرئيسية في 

محافظات ( االحمدي - حولي- مبارك الكبير ) لمدة (30) يوم وذلك لألسباب الموضحة بكتاب 
الوزارة

 

طلب الغاء الممارسة رقم و ك م1116/2015/13 قطع غيار لنظام التحكم الرقمي للغاليات (5-
7) ادارة محطة الدوحة الغربية المرساة على / شركة كي سي سي للهندسة والمقاوالت ( أقل 

األسعار ) وذلك بناءا على مالحظات ديوان المحاسبة

 

الموضوع

الموضوع

11

12

13

م

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز التالي 
أوال : إلغاء القرار السابق الصادر باجتماع رقم  (2016/80) المنعقد في 2016/11/14 

المتضمن الموافقة على الترسية
ثانيا: الموافقة على االلغاء

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان
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 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       

 عدد كويت اليوم 1396تاريخ النشر بموقع الجهاز Page422018/06/10 اجتماع رقم :

وزارة الكهرباء و الماء

بند التظلمات / الشكاوي

 رقم الكتاب :90
 تاريخ الكتاب :2018/05/23

الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية والبترولية ذ م
م
 
 

إفادة الشركة بوجود اختالف بين صيغة العطاء وجداول األسعار 6.1و 6.2المعدلة للمناقصة رقم 
و ك م /2016/7261 توريد وتسليم مادتي مانع التسرب ومانع الرغوة لمحطات توليد القوى 

الكهربائية وتقطير المياه

 

الموضوع
14
م

قرر مجلس ادارة الجهاز احالة الكتاب للجهة لالطالع واالفادة 

البيـــــــــــــــــــان
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  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       

 عدد كويت اليوم 1396تاريخ النشر بموقع الجهاز Page432018/06/10 اجتماع رقم :

تسجيل شركات اول مرة

تسجيل شركات أول مرة

 رقم الكتاب :2018/1158$
 تاريخ الكتاب :2018/05/29

 
 
 

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- مؤسسة أطياف العالمية للتجارة العامة والمقاوالت

2- شركة يونايتد بروجكت للتجارة العامة 
3- شركة اتش ار انفست لالستشارات اإلدارية والتسويقية

4- شركة كيبرز للخدمات االستشارية
5- الشركة الكويتية األوروبية لألنظمة األمنية

 

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  
االثنين  الموافق 04-06-2018 العاشرة والنصف صباحا  . 

البيـــــــــــــــــــان


