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دولة الكويت
 الجهاز المركزي للمناقصات العامة

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

2018/61
30-ذو القعدة-1439 هـ 

   االثنين 
2018-08-13 -الموافق

عقد الجهاز المركزي للمناقصات العامة  جلسته رقم (

بقاعة االجتماع بمقر الجهاز المركزي للمناقصات العامة و بحضور كل من السادة :الموافق  2018-08-13

)(   االثنين 2018/61 الساعه التاسعة 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
د. محمد عبدالله العيسى

حامد أحمد العلبان
عادل إبراهيم خريبط

د.مرسال سعد الماجدي
مشعل منديل القحص

هيفاء عبدالعزيز المضف

السيد/ فهد علي المراد

هيا أحمد الودعاني

بدر عبداللطيف الدويسان
محمد ناصر الخرافي
د. رنا عبدالله الفارس

رئيس 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 وزارة المالية

عضو/ ممثل األمانة العامة للمجلس األعلى 
للتخطيط والتنمية

ممثل الهيئة العامة للقوى العاملة

األمين العام للجهاز المركزي للمناقصات 
العامة

عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة
عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة
نائب رئيس 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  27-08-2018 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 الهيئة العامة للرياضة

 العضو / ممثل الهيئة العامة للتعليم 
التطبيقي والتدريب

 العضو / ممثل شركة نفط الكويت

 العضو / ممثل جامعة الكويت

 العضو / ممثل وزارة التجارة والصناعة

 العضو / ممثل وزارة الكهرباء و الماء
 العضو / ممثل تصنيف المقاولين
 العضو / ممثل وزارة الداخلية
 العضو / ممثل وزارة التربية

 العضو / ممثل وزارة األوقاف والشئون 
اإلسالمية

 العضو / ممثل وزارة الصحة

 العضو / ممثل الهيئة العامة للقوى العاملة

 العضو / ممثل وزارة الشئون اإلجتماعية 
والعمل

 العضو / ممثل المجلس الوطني للثقافه 
والفنون واآلداب

السيد/عادل العنزي     مدير قناة الثالثة

السيد/ محمد عصمت     باحث قانوني

السيد/ عبدالله البشر     مهندس كمبيوتر

السيد/علي حاتم الصايغ     ممثل/القطاع 
النفطي

السيد/ احمد مال الله     رئيس قسم العقود

السيدة/ رقية محمد     مشرف فيزياء

السيد/ صقر العتيبي     رئيس المكتب الفني

السيد/ الفي العصيمي     مراقب التوريدات

السيدة/ هيفاء الميان     رئيس قسم قواعد 
البيانات

السيد/سعيد الجسمي     مراقب الخدمات 
العامة

المهندس/علي الكليب     مهندس

السيده/ خنساء الصانع     رئيس قسم 
المشتريات

1

2
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7
8
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2018/61

  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 1407تاريخ النشر بموقع الجهاز Page42018/08/26 اجتماع رقم :

فض العطاءات

وزارة الكهرباء و الماء

وزارة المالية

وزارة الشئون اإلجتماعية والعمل

الرقم :- و ك م 2015/2014/75(ع)

الرقم :- و ك م /2018/2017/81

الرقم :- 2018-2017/5

الرقم :- و ش ج 2017/2016/14

فض عطاء مناقصة/ممارسة  مناقصه اعمال ترميم و صيانه انشائيه صغيره لمحافظات ( حولي -
مبارك الكبير -االحمدي )

 

فض عطاء مناقصة/ممارسة  اعمال صيانة جذرية لمولدات الديزل الطارئة (MHI) في محطة 
الزور الجنوبية لتوليد القوى الكهربائية وتقطير المياه

 

GFMIS فض عطاء مناقصة/ممارسة  شراء خادمات لبيئة االنتاج لنظم

 

فض عطاء مناقصة/ممارسة  انشاء وانجاز وصيانة مبنى الخدمات العامة منطقة الشويخ 
الصناعية - قسيمة 155

 

الموضوع

الموضوع

الموضوع

1

2

3

4

م

م

م

فتحت مظاريف المناقصة 

فتحت مظاريف المناقصة 

فتحت مظاريف المناقصة 

فتحت مظاريف المناقصة 

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان



2018/61

  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 1407تاريخ النشر بموقع الجهاز Page52018/08/26 اجتماع رقم :

فض العطاءات

وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية

شركة نفط الكويت

الرقم :- أ.ف 2018/2017-14

الرقم :- أ.ف 2018/2017/11

2024339-RFP -: الرقم

فض عطاء مناقصة/ممارسة  هدم وإعادة إنجاز وصيانة مسجد / سالم العلي 
بمنطقة الفحيحيل - قطعة (46)

 

فض عطاء مناقصة/ممارسة  هدم وإعادة إنشاء وإنجاز وصيانة مسجد /حمود الرومي بمنطقة 
السالمية -قطعة (123)

 

فض عطاء مناقصة/ممارسة  انشاء المبنى الجديد لمجموعة خدمات االحمدي 
CONSTRUTION OF NEW AHMADI SERVICES GROUP BUILDING

 

الموضوع

الموضوع

5

6

7

م

م

فتحت مظاريف المناقصة 

فتحت مظاريف المناقصة 

فتحت مظاريف المناقصة 

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان



2018/61

  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 1407تاريخ النشر بموقع الجهاز Page62018/08/26 اجتماع رقم :

وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :
 تاريخ الكتاب :

 
 
 

افادة الجهاز بانتهاء التأمين االولى  للشركات المشاركة بالمناقصة رقم أ.ف/2015/2014/41 
(ع) عمال هدم واعادة انشاء وانجاز وصيانة مسجد/محمد العيار بمنطقة القصر - الجهراء

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ الفي العصيمي     مراقب التوريدات

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز تجديد التأمين األولي لجميع الشركات المشاركة بالمناقصة 

البيـــــــــــــــــــان



2018/61

  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 1407تاريخ النشر بموقع الجهاز Page72018/08/26 اجتماع رقم :

وزارة الداخلية

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :-----------
 تاريخ الكتاب :

 
 
 

افادة الجهاز بانتهاء الكفاالت البنكية للمناقصين المشاركين بالمناقصة رقم 2016/2015/53 
توريد وتركيب وتشغيل وضمان نظام حصر ومراقبة تعبئة الوقود على المركبات لوزارة 

الداخلية(RFID) لالدارة العامة لالمداد والتموين (ادارة اآلليات) - بوزارة الداخلية

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

 

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم مع استدعاء الشخص المعني 
بالموضوع

البيـــــــــــــــــــان



2018/61

  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 1407تاريخ النشر بموقع الجهاز Page82018/08/26 اجتماع رقم :

وزارة الكهرباء و الماء

بند التظلمات / الشكاوي

 رقم الكتاب :2018/1851$
 تاريخ الكتاب :2018/08/02

 
 
 

شكوى شركة/ أي بي سوليوشنز على قرار اللجنة على قبول عرض السعر المقدم من شركة 
/خمسان للتجارة العامة والمقاوالت بالرغم من عدم تقديم الشركة التأمين األولي ضمن وثائق 

المناقصة ودراسة العروض المقدمة من الشركات األخرى

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

 

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار وتوجيه دعوه لحضور ممثل عن شركة /خمسان 
للتجارة العامة والمقاوالت الجتماع قادم

البيـــــــــــــــــــان



2018/61

  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 1407تاريخ النشر بموقع الجهاز Page92018/08/26 اجتماع رقم :

وزارة الشئون اإلجتماعية والعمل

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :2018/18772
 تاريخ الكتاب :2018/07/12

 
 
 

(اعيد بحث) طلب التمديد االول لعقد المناقصة و ش ج ع/2015/2014/13 اعمال اصالح 
وتشغيل وصيانة المعدات التكييف والتبريد والتدفئة والتهوية بمباني الوزارة فيما عدا قطاع 

الرعاية االجتماعية المبرم مع/ شركة كاظمة للمشاريع الهندسية لمدة سبعة اشهر ونصف اعتبارا 
من 2018/8/16 حتى 2019/4/1 بمبلغ اجمالي قدره (-/79,452 د.ك) فقط تسعة وسبعون الف

 واربعمائة واثنى وخمسون دينار  الغير.

*اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم 19364 بتاريخ 2018/7/18 المتضمن اسم الشركة

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

المهندس/علي الكليب     مهندس

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2018/61

  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 1407تاريخ النشر بموقع الجهاز Page102018/08/26 اجتماع رقم :

وزارة التجارة والصناعة

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :-----------
 تاريخ الكتاب :

 
 
 

(اعيد بحث) افاده الجهاز بانتهاء التأمين االولى  للشركات المشاركة بالمناقصة رقم 2014-4-
2015(ع) حراسة مباني المراكز الخارجية التابعة لوزارة التجارة والصناعة

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

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ رقية محمد     مشرف فيزياء

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم مع استدعاء الشخص المعني 
بالموضوع

البيـــــــــــــــــــان



2018/61

  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 1407تاريخ النشر بموقع الجهاز Page112018/08/26 اجتماع رقم :

الهيئة العامة للرياضة

بند التظلمات / الشكاوي

 رقم الكتاب :9144
 تاريخ الكتاب :2018/08/01

 
 
 

طلب االحاطة والعلم بقرار لجنة التظلمات باجتماعها رقم (2018/24) المنعقد بتاريخ 
2018/7/31 بشأن تظلم شركة/ النخيل لإلنتاج الزراعي على المناقصة رقم هـ ع ر 2016-18-
2017 أعمال الصيانة الزراعية لمالعب كرة القدم الرئيسية لألندية (الكويت - التضامن - النصر 

- خيطان - الجهراء) وعدد 2 ملعب فرعي لكل نادي بقبول التظلم شكال ورفضه موضوعا.

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ محمد عصمت     باحث قانوني

الموضوع
1
م

احيط مجلس ادارة الجهاز علما 

البيـــــــــــــــــــان



2018/61

  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 1407تاريخ النشر بموقع الجهاز Page122018/08/26 اجتماع رقم :

المجلس الوطني للثقافه والفنون واآلداب

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :5078
 تاريخ الكتاب :2018/06/28

 
 
 

(اعيد بحث) طلب المجلس اتخاذ الجهاز مايراه مناسبا بشان عدم موافقة ديوان المحاسبة على 
ترسية المناقصة رقم م و ث ف أ 2017/2016/1 خدمات االمن والحراسة للمقر الرئيسي 

للمجلس  واالدارات التابعة له لعدم تطبيق المادة (50) من قانون المناقصات العامة رقم 37 
لسنة 1964 المرساه على/ الشركة العالمية لالمن و السالمه ( اقل االسعار مكرر) بمبلغ اجمالي 

قدره (-/667,800 د.ك)  فقط ستمائة وسبعة وستون الف  وثمانمائة دينار  الغير

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيده/ خنساء الصانع     رئيس قسم المشتريات

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز التالي

اوال: إلغاء القرار السابق الصادر باجتماع رقم  2017/20 المؤرخ في2017/3/15 المتضمن: 
عدم الموافقة واعادة دراسة جميع العطاءات االقل سعراالمكرره مع استيضاح جميع النواقص 
دون االستكمال وموافاه الجهاز بالتوصية والموافقة على شركة العالمية لالمن و السالمة (اقل 

االسعار مكرر) المطابقة للشروط والمواصفات

ثانيا: تجديد التأمين األولي لجميع الشركات المشاركة بالمناقصة خالل اسبوعين بحد أقصى

البيـــــــــــــــــــان



2018/61

  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 1407تاريخ النشر بموقع الجهاز Page132018/08/26 اجتماع رقم :

تصنيف المقاولين

الرسائل الواردة

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

الشركة المتحدة الدارة المرافق ش م ك م
 
 

تظلم الشركة من أسباب استبعادها والتوضيح لترفيع تصنيفها 
- من الفئة الرابعة إلى الفئة الثالثة ألعمال الكهرباء
- من الفئة الرابعة إلى الفئة الثالثة ألعمال التكييف

كما اطلع الجهاز على كتاب الشركة  رقم 04 المؤرخ في 2018/7/3 المتضمن نفس الطلب 

 

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم 

البيـــــــــــــــــــان



2018/61

  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 1407تاريخ النشر بموقع الجهاز Page142018/08/26 اجتماع رقم :

الهيئة العامة للقوى العاملة

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :8846
 تاريخ الكتاب :2018/07/31

 
 
 

طلب تعديل مبلغ االمر التغييري االول  بالتخفيض ليصبح المبلغ اجمالي (153,076/272 د.ك)  
فقط مائة وثالثة وخمسون الف  وستة وسبعون دينار  ومائتين واثنى وسبعون فلس الغير بدال من
(166,992/272 د.ك) ما يعادل نسبة (8.77%) على قيمة عقد المناقصة رقم 2017/2016-4
لالعمال السنوية التنظيف والنقل الداخلي والتخلص من النفايات لكافة وحدات الهيئة المبرم مع/
شركة صفا الوطنية لمقاوالت تنظيف المباني والطرق والمدن اعتبارا من 2018/6/1 بناء على 

موافقة ديوان المحاسبة

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/سعيد الجسمي     مراقب الخدمات العامة

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2018/61

  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 1407تاريخ النشر بموقع الجهاز Page152018/08/26 اجتماع رقم :

وزارة التربية

توصيــــــات الجهــــات

بند التظلمات / الشكاوي

 رقم الكتاب :201820192
 تاريخ الكتاب :2018/07/30

 
 
 

 رقم الكتاب :9150
 تاريخ الكتاب :2018/08/01

 
 
 

طلب ترسية المناقصة رقم م ع /2017/2016/14 تنفيذ اعمال الصيانة والترميم واالعمال 
االنشائية لمدارس ومباني منطقة االحمدي التعليمية ( المنطقة االولى) على/ شركة بريق المستقبل
للتجارة العامة (ثالث اقل االسعار)  بنسبة خصم قدرها (-18.48%) بعد اعتذار كل من الشركة 
الكويتية لالعمال المدنية للتجارة العامة و المقاوالت (اقل االسعار) و شركة العدواني (ثاني اقل 

االسعار)

-اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم 201818383 المؤرخ في 2018/7/11 المتضمن 
الترسية على ثاني اقل االسعار شركة العدواني 

-و كتاب الوزارة رقم 201819501 المؤرخ في 2018/7/24 المتضمن الترسية على ثاني أقل 
االسعار شركة العدواني

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ صقر العتيبي     رئيس المكتب الفني

طلب االحاطة والعلم بقرار لجنة التظلمات رقم (2018/24) المنعقد بتاريخ 2018/7/31 بشأن 
تظلم شركة بيت البناء الكويتي للتجارة العامة والمقاوالت على المناقصة رقم م 

ع/2016/2015/29 انشاء وانجاز وصيانة عدد (10) صاالت تربية بدنية في الوزارة بمنطقة 
العاصمة التعليمية برفض التظلم شكال.

 

الموضوع

الموضوع

1

2

م

م

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم  لعدم حضور الشخص المختص 
بالموضوع مع تجديد التأمين االولي لجميع الشركات المشاركة بالمناقصة خالل ثالث أسابيع بحد

أقصى

احيط مجلس ادارة الجهاز علما 

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان



2018/61

  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 1407تاريخ النشر بموقع الجهاز Page162018/08/26 اجتماع رقم :

وزارة األعالم

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :172
 تاريخ الكتاب :2018/07/30

 
 
 

 رقم الكتاب :168
 تاريخ الكتاب :2018/07/24

 
 
 

طلب التمديد السادس لعقد الممارسة رقم و أ /2013/315-2014 اعمال صيانة اجهزة التكييف 
الموحد لمجمع الوزارة والمحطات الخارجية التابعة للوزارة المبرم مع/ شركة الخليج الهندسية 
لمدة ستة اشهر اعتبارا من 2018/9/9 وحتى 2019/3/8 بمبلغ اجمالي قدره (-110.880د.ك) 

فقط مائة وعشر الف  وثمانمائة وثمانون دينار  الغير وذلك لحين استكمال اجراءات ترسية 
المناقصة رقم و أ/2018/2017/272 والمناقصة رقم أ/2018/2017/273

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/عادل العنزي     مدير قناة الثالثة

طلب طرح المناقصة العامة رقم وأ / 280 /2018 /2019 - تنفيذ اعمال الصيانة و التدريب 
لجميع مكونات محطات االرسال االذاعي (المقوع والصبية و المطالع والجيوان وغرب الجيوان 

وبرج التحرير وجنوب الصباحية والجليعة ومراقبة الوصالت االذاعية ومبنى الشويخ للربط 
االذاعي و الفضائي)

*بيانات المناقصة:
- تقبل عروض بديلة

- ال تقبل التجزئة
- االوامر التغييرية (%25)

 

الموضوع

الموضوع

1

2

م

م

قرر مجلس ادارة الجهاز التالي 
أوال: إلغاء القرار السابق الصادر باجتماع رقم (2018/38) المنعقد بتاريخ 2018/5/14 

المتضمن : عدم الموافقة 
ثانيا: الموافقة بنفس الشروط واألسعار على ان يكون التمديد االخير

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان



2018/61

  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 1407تاريخ النشر بموقع الجهاز Page172018/08/26 اجتماع رقم :

وزارة األعالم

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :26/167
 تاريخ الكتاب :2018/07/19

 
 
 

طلب تعديل اسم الشركة لعقد رقم 00168-2018/2017 شراء حقوق عرض برنامج التلفزيوني 
(اثيوبيا كما شاهدتها) لتصبح شركة سيدان ميديا للتجارة العامة والمقاوالت بدال من سيدان 

لالنتاج الفني

 

الموضوع
3
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2018/61

  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 1407تاريخ النشر بموقع الجهاز Page182018/08/26 اجتماع رقم :

وزارة الصحة

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :1674733
 تاريخ الكتاب :2018/05/08

 
 
 

 رقم الكتاب :562
 تاريخ الكتاب :2018/07/29

 
 
 

(اعيد بحث) طلب ترسية المناقصة رقم ص/م خ ع/2017/2016/36 توريد وتركيب وتشغيل 
النظام االلي الدارة الصحة العامة-العمالة الوافدة على/شركة التقدم التكنولوجي (ثاني أقل 

االسعار) المطابق للشروط والمواصفات بمبلغ اجمالي قدره (-/1,264,664 د.ك)  فقط  مليون  
ومائتين واربعة وستون الف  وستمائة واربعة وستون دينار  الغير

-اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم 18013784 المؤرخ في 2018/8/7 المتضمن الرد على 
الشكوى المقدمة من شركة الهندسة والتقنيات المتعددة

-و كتاب شركة الهندسة والتقنيات المتعددة رقم 525 المؤرخ في 2018/8/12 المتضمن رفض 
طلب الترسية  وإعادة دراسة العرض 

-و كتاب شركة الهندسة والتقنيات المتعددة رقم 100 المؤرخ في 2018/6/12 المتضمن 
الشكوي على االستبعاد من المناقصة .

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ هيفاء الميان     رئيس قسم قواعد البيانات

طلب ترسية المناقصة رقم ص / م خ ع /2018/2017/5 تخليص ونقل مستوردات وبضائع 
ومشحونات الوزارة على / شركة المحطة التجارية (أقل االسعار) بمبلغ إجمالي قدره (-

/467,280 د.ك )  فقط اربعمائة وسبعة وستون الف  ومائتين وثمانون دينار  الغير بعد تقديم 
تعهد من الشركة بالتزامه بتنفيذ اعمال المناقصة طبقا للشروط والمواصفات المطلوبة بالمناقصة

 

الموضوع
1

2

م

قرر مجلس ادارة الجهاز التالي 
أوال: الموافقة على الترسية على/ شركة التقدم التكنولوجي ثاني أقل االسعار 

بعد استبعاد اقل األسعار/ شركة الهندسة والتقنيات لعدم المطابقة من الناحية االكلينيكية ولم يقدم 
ما يفيد تنفيذ عقود و مشاريع مماثلة محليا واقليميا

ثانيا: تخطر  شركة الهندسة والتقنيات المتعددة برد الجهة

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

البيـــــــــــــــــــان



2018/61

  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 1407تاريخ النشر بموقع الجهاز Page192018/08/26 اجتماع رقم :

وزارة الصحة

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :544
 تاريخ الكتاب :2018/07/24

 
 
 

طلب اصدار االمر التغييري االول بزيادة مبلغ اجمالي قدره  (-/8,000 د.ك) فقط ثمانية آالف 
دينار الغير ما يعادل نسبة (8.13%) على قيمة عقد المناقصة رقم ص / م خ ع / 

2014/2013/60 توفير اخصائي حاسب الي المبرم مع/ الشركة العربية لخدمات الكمبيوتر وذلك
لزيادة عدد (1) اخصائي شبكات للفترة من 2018/8/1 حتى نهاية العقد في 2019/3/31 لقرب 

افتتاح مستشفى جابر االحمد .

 

الموضوع
3
م

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم بناءا على طلب الجهة

البيـــــــــــــــــــان



2018/61

  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 1407تاريخ النشر بموقع الجهاز Page202018/08/26 اجتماع رقم :

جامعة الكويت

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :8292
 تاريخ الكتاب :2018/07/23

 
 
 

 رقم الكتاب :8565
 تاريخ الكتاب :2018/07/29

 
 
 

(اعيد بحث) طلب طرح المناقصة العامة رقم 2018/11-2019 أعمال صيانة الجذرية لقطاع 
(الخالدية - الشدادية - الفنطاس ) - إلدارة اإلنشاءات والصيانة - على الشركات المتخصصة 

المسجلين لدى الجهاز والجامعة

*بيانات المناقصة:
- ال تقبل عروض بديلة

- ال تقبل التجزئة

*شروط المناقصة المعدلة :
- رأس مال الشركة ال يقل عن مليون دينار كويتي

- سابقة اعمال الخر عشر سنوات بشرط ال تقل عن ثالث مشاريع حكومية وال تقل عن مليون 
دينار كويتي لكل مشروع على حده

- كما اطلع الجهاز على كتاب الجامعة رقم (6009) المؤرخ بتاريخ 2018/5/30 المتضمن طلب
الطرح

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ احمد مال الله     رئيس قسم العقود

طلب طرح المناقصة العامة رقم 2019/2018/14 توريد و تركيب و تشغيل وحدات كراسى - 
كلية طب األسنان.

*بيانات المناقصة:
- ال تقبل عروض بديلة

-  ال تقبل التجزئة
- االوامر التغييرية (%30)

 

الموضوع
1

2

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة على الشركات المسجلة لدى الجهاز المركزي للمناقصات 
العامة

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة مع تعديل نسبة األوامر التغييرية إلى %25

البيـــــــــــــــــــان



2018/61

  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 1407تاريخ النشر بموقع الجهاز Page212018/08/26 اجتماع رقم :

جامعة الكويت

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :6144
 تاريخ الكتاب :2018/06/04

 
 
 

طلب طرح المناقصة العامة رقم 2019/2018/23 صيانة أجهزة وأنظمة الهواء - كلية العلوم - 
وحدة السالمة المختبرية - على الشركات المتخصصة المسجلين بالجهاز المركزي للمناقصات 

العامة والجامعة لمدة سنتين.

*بيانات المناقصة:
-ال تقبل عروض بديلة

- تقبل التجزئة
-االوامر التغييرية (%10)

(B,A) غير قابلة للتجزئة كبنود داخل كل مجموعة -
-مقتصرة على الشركات المتخصصة في هذا المجال

 

الموضوع
3
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة على الشركات المسجلة لدى الجهاز المركزي للمناقصات 
العامة

البيـــــــــــــــــــان
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الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :6828
 تاريخ الكتاب :2018/06/26

 
 
 

(اعيد بحث) طلب ترسية المناقصة رقم هـ ع/ش أ م/2018/2017/14 توفير أجهزة حماية 
المعلومات (Enhancing Network Security) للهيئة على/ شركة أنظمة تكنولوجيا 

المستقبل للحاسب اآللي (ثاني أقل األسعار) االكثر مطابقة لكراسة المواصفات بمبلغ اجمالي 
قدره (-/86,484 د.ك)  فقط ستة وثمانون الف واربعمائة واربعة وثمانون دينار ال غير

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ عبدالله البشر     مهندس كمبيوتر

الموضوع
1
م

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

ثانيا: تخطر الجهة بدراسة جميع العطاءات وموافاة الجهاز بالتوصية
ثالثا: تجديد التأمين األولي لجميع الشركات المشاركة بالمناقصة 

البيـــــــــــــــــــان
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الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :4970
 تاريخ الكتاب :2018/05/03

 
 
 

 رقم الكتاب :5771
 تاريخ الكتاب :2018/05/28

 
 
 

طلب طرح المناقصة العامة رقم هـ ع/ش أ م/2018/2017/13 تجهيز مطبعة الهيئة بمنطقة 
حولي التابعة للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب

*بيانات المناقصة:
- ال تقبل عروض بديلة

- تقبل التجزئة
- االوامر التغييرية (%15)

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ عبدالله البشر     مهندس كمبيوتر

طلب طرح المناقصة العامة رقم هـ ع / ش أ م / 1-2019/2018 أعمال الصيانة لشبكات انذار و
مكافحة الحريق لمباني التابعة للهيئة

*بيانات المناقصة:
- ال تقبل عروض بديلة

- ال تقبل التجزئة
- االوامر التغييرية (%15)

- محدودة على الشركات المصنفة بالفئة االولى او الثانية لدى االدارة العامة لالطفاء

 

الموضوع
2

3

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 
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شركة نفط الكويت

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :2018/1814$
 تاريخ الكتاب :2018/07/29

 
 
 

طلب ترسية المناقصة رقم RFP-2028846 تقديم خدمات عامة لمستشفى األحمدي في مجال 
التغذية والغسيل والكي والخياطة 

 AHMADI HOSPITAL GENERAL SERVICES FOR CATERING
LAUNDRY AND TAILORING على / الشركة التجارية العامة (أقل األسعار) المطابق 
للشروط والمواصفات  بمبلغ اجمالي قدره (11,169,622/020 د.ك) فقط احدى عشر مليونا 

ومائة وتسع وستون ألف وستمائة واثنان وعشرون دينار كويتي وعشرون فلس ال غير

* اطلع الجهاز على كتاب شركة نفط الكويت رقم 1809 المؤرخ في 2018/7/30 المتضمن 
االستعجال بترسية المناقصة.

* وكتاب شركة نفط الكويت رقم 1886 المؤرخ في 2018/8/7 المتضمن ادراج موضوع 
الترسية بشكل عاجل

*الطلع الجهاز على صوره من كتاب شركة نفط الكويت بتاريخ 2018/8/9 المتضمن تعديل 
المبلغ

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/علي حاتم الصايغ     ممثل/القطاع النفطي
السيدة/ لطيفة جاسم المطوع     رئيس فريق عمل خدمات العقود االستشارية

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2018/61

  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 1407تاريخ النشر بموقع الجهاز Page252018/08/26 اجتماع رقم :

شركة نفط الكويت

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :2018/1771$
 تاريخ الكتاب :2018/07/26

 
 
 

طلب ترسية المناقصة رقم RFQ-2033547 توريد معدات تكميلية آلبار الحقن جنوب شرق 
 COMPLETION EQUIPMENT FOR SEK DEVIATED الكويت

 SELECTIVE INJECTOR WELLS
كالتالي :-

اوال المجموعة االولى على / شركة الوكالة الكويتية للتجارة من الشركة المصنعة 
HALLIBURTON FAR EST - SINGAPHORE   ( ثاني أقل االسعار ) بمبلغ 
إجمالي قدره (-/2,416,008 د.ك ) فقط مليونان واربعمائة وستة عشر ألف وثمانية دنانير 

كويتية ال غير والمطابق للشروط والمواصفات .
ثانيا ترسية المجموعة الثانية على الشركة الخليجية العالمية للتجارة العامة والمقاوالت من 
الشركة المصنعة  BAKER HUGHES - USA ( أقل االسعار ) بمبلغ إجمالي قدره (-
/1,153,200 د.ك ) فقط مليون ومائة وثالث وخمسون ألف ومائتان ديناركويتي ال غير 

والمطابق للشروط و المواصفات .

 

الموضوع
2
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة على التالي:

اوال: ترسية المجموعة االولى على / شركة الوكالة الكويتية للتجارة من الشركة المصنعة 
HALLIBURTON FAR EST - SINGAPHORE ( ثاني أقل االسعار ) 

بعد استبعاد اقل االسعار شركة / المشاريع التجارية العربية لتقديمة عرض غير مطابق فنيا .

ثانيا: ترسية المجموعة الثانية على الشركة الخليجية العالمية للتجارة العامة والمقاوالت من 
الشركة المصنعة  BAKER HUGHES - USA ( أقل االسعار ) .

البيـــــــــــــــــــان
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شركة نفط الكويت

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :2018/1813$
 تاريخ الكتاب :2018/07/30

 
 
 

 رقم الكتاب :2018/1773$
 تاريخ الكتاب :0208/07/26

 
 
 

 رقم الكتاب :
 تاريخ الكتاب :

 
 
 

 رقم الكتاب :
 تاريخ الكتاب :

 
 
 

طلب الشركة تمديد التأمين األولي للشركات المشاركة بالمناقصة رقم RFP-2034573 تركيب 
9GS-21&GC-19,GC-10,GC خطوط حاويات نزع الملوحة جديدة في

 INSTALLATION OF NEW DESALTER TRAIN AT
GC-9,GC-10,GC-19,&GS-21  لمدة شهرين  تنتهي في 2018/10/31 مع موافاتها 

بأسماء الشركات الموافقة والغير موافقة على التمديد .

 

طلب إلغاء المناقصة رقم RFP-2029787 منشأة تحلية (معالجة) الغاز الجديدة في محطة 
 - NEW GAS SWEETENING FACILITY AT BS التعزيز - 171- غرب الكويت
WEST KUWAIT 171 الرتفاع العطاءات عن القيمة التقديرية للمناقصة وحيث تم إعادة 

طرحها بممارسة 2047019RFP  على نفس قائمة الشركات .

-اطلع الجهاز على كتاب التأمين االولي المتضمن قرب انتهاء الكفاالت البنكية .

 

(اعيد بحث) إفادة الجهاز بقرب انتهاء التأمين االولي للمناقصين المشاركين بالمناقصة رقم 
RFQ-2034292  تزويد أنابيب حفر من قياس 3/8-2 ولغايه قياس 7 مع ملحقاتها ووصالت 

بريميوم والخدمات المرتبطة بها للحفر التطويري.

 

(اعيد بحث) افادة الجهاز بإنتهاء  التأمين االولي للشركات المشاركة بالمناقصة المحدودة رقم 
RFP-2030641 إنشاء ثالث محطات كهربائية فرعية جديدة بجهد (11KV-132)  و ما يتصل

بها من خطوط كهربائية جنوب و شرق الكويت

 

الموضوع
3

4

5

6

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة على تمديد التأمين األولي لجميع الشركات المشاركة 
بالمناقصة

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار لحين ورود كتاب الحق لبيان أسباب فرق ارتفاع 
االسعار عن القيمة التقديرية لعطاءات الشركات المشاركة بالمناقصة

قرر مجلس ادارة الجهاز تمديد التأمين األولي لجميع الشركات المشاركة بالمناقصة مع استعجال 
الجهة برفع التوصية للجهاز خالل اسبوعين بحد أقصى

قرر مجلس ادارة الجهاز تجديد التأمين األولي لجميع الشركات المشاركة بالمناقصة مع استعجال
الجهة برفع التوصية للجهاز خالل اسبوعين بحد أقصى
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قبل الختام وجه رئيس مجلس الجهاز المركزي للمناقصات العامة دعوة السادة أعضاء المجلس لحضور اإلجتماع القادم يوم  
االثنين  الموافق 27-08-2018 التاسعة صباحا  . 


