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دولة الكويت
 الجهاز المركزي للمناقصات العامة

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

2018/42
12-رمضان-1439 هـ 

   االثنين 
2018-05-28 -الموافق

عقد الجهاز المركزي للمناقصات العامة  جلسته رقم (

بقاعة االجتماع بمقر الجهاز المركزي للمناقصات العامة و بحضور كل من السادة :الموافق  2018-05-28

)(   االثنين 2018/42 الساعه العاشرة والنصف من صباح يوم)

    أعضاء مجلس ادارة الجهاز المركزي للمناقصات العامة :

    وقد حضر جانب من اإلجتماع  :

    األمين العام:

    وقد اعتذر عن حضور اإلجتماع كل من:

التوقيع

التوقيع

التوقيع

التوقيع

عبدالله سعود العبدالرزاق
محمد ناصر الخرافي
حامد أحمد العلبان

بدر عبداللطيف الدويسان
د. محمد عبدالله العيسى
د.مرسال سعد الماجدي
هيفاء عبدالعزيز المضف

هشام أحمد الدليمي

عادل إبراهيم خريبط
د.مبارك فهاد العازمي

هيا أحمد الودعاني

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 الجهاز المركزي للمناقصات العامة

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

للتخطيط والتنمية
عضو / ممثل وزارة المالية

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

األمين العام للجهاز المركزي للمناقصات 
العامة

نائب رئيس الجهاز المركزي للمناقصات 
العامة

1
2
3
4
5
6
7

8

1
2

1

1

تم توقيع هذا المحضر واعتماده من رئيس و اعضاء مجلس الجهاز  بتاريخ  30-05-2018 وفقا للمادة (8 )من الالئحة 
التنفيذية 



 Page32018/06/10 عدد كويت اليوم 1396تاريخ النشر بموقع الجهاز 

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

التوقيع

 العضو / ممثل وزارة األشغال العامة

 العضو / ممثل ديوان الخدمة المدنية

 العضو / ممثل الهيئة العامة لشئون 
الزراعة والثروه السمكية

 العضو / ممثل وزارة الداخلية

 العضو / ممثل المجلس الوطني للثقافه 
والفنون واآلداب

 العضو / ممثل وزارة األعالم

 العضو / ممثل الهيئة العامة للقوى العاملة

 العضو / ممثل شركة نفط الكويت

 العضو / ممثل الهيئة العامة للتعليم 
التطبيقي والتدريب

 العضو / ممثل تصنيف المقاولين
 العضو / ممثل جامعة الكويت

 العضو / ممثل الديوان األميري
 العضو / ممثل بلدية الكويت

 العضو / ممثل الهيئة العامة للرياضة

 العضو / ممثل وزارة الصحة

 العضو / ممثل وزارة التربية

السيدة/ منال بدر الضبيب     رئيس قسم 
الوثائق والعقود

السيدة/ عبير الفارس     مدير ادارة تطوير 
النظم

السيدة/ حصة الحربي     مدير المالية

النقيب/ مشاري العتيبي     رئيس قسم 
عروض االسعار والتعاقدات المباشرة

السيده/ خنساء الصانع     مشرف أول كاتبة 
حسابات

السيد/ عبدالله بوغيث     مراقب التشغيل 
التلفزيوني

السيد/ حمود محمد     مراقب الحسابات

السيد/علي حاتم الصايغ     ممثل/القطاع 
النفطي

المهندس/ أحمد جراغ     مساعد المدير العام
لالستشارات

السيد/ هشام الفليج     رئيس المهندسين

السيد/ جراح المطيران     مراقب العقود 
والمناقصات والمزايدات

السيد/ مجيد طالل     باحث قانوني

المهندس/ خالد الياسين     مراقب اللوازم 
المخبرية باالنابة

السيد/عبد العزيز المهنا     رئيس قسم 
العقود والوثائق

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
11

12
13

14

15

16



 Page42018/06/10 عدد كويت اليوم 1396تاريخ النشر بموقع الجهاز 

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

التوقيع

 العضو / ممثل الهيئة العامة للغذاء 
والتغذية

 العضو / ممثل مؤسسة البترول الكويتية
 العضو / ممثل الهيئة العامة للشباب

السيدة/ حصة الخضاري     محاسب أول

السيدة/ نواف المطيري     رئيس الفريق 
الهندسي

17

18
19



2018/42

  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 :

وزارة الداخلية

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :1640
 تاريخ الكتاب :2018/05/22

 
 
 

طلب تمديد الكفالة االولية للمناقصين المشاركين بالمناقصه رقم (2015/4-2016) توفير 
وتجهيز وتقديم وجبات غذائية جاهزة على مستوى المحافظات واإلدارات العامة بالوزارة لمدة ( 

90 ) يوما و ذلك لحين االنتهاء من االجراءات الخاصه بالمناقصه 

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

النقيب/ مشاري العتيبي     رئيس قسم عروض االسعار والتعاقدات المباشرة

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة
وعدم موافقة:

ممثل األمانة العامة للمجلس األعلى للتخطيط والتنمية السيده/ هيفاء المضف

البيـــــــــــــــــــان



2018/42

  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 :

جامعة الكويت

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :5309
 تاريخ الكتاب :2018/05/13

 
 
 

طلب الغاء المناقصة رقم 2018/2017/17 توريد و تركيب و تشغيل جهاز علمي (كلية الطب) 
الدارة االبحاث بالجامعة لعدم تطابق العروض المتقدمة و اعادة الطرح بعد التعديل

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ هشام الفليج     رئيس المهندسين

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2018/42

  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 :

تصنيف المقاولين

الرسائل الواردة

 رقم الكتاب :2018/5
 تاريخ الكتاب :2018/04/08

شركة المحيسن الدولية للتجارة العامة والمقاوالت ذ
م م
 
 

(اعيد بحث) طلب الشركة االيعاز لمن يلزم بإعادة النظر بتصنيفها تحت الفئة الرابعة ألعمال 
الكهرباء  والفئة الرابعة ألعمال التكييف وذلك لألسباب المذكورة بتقرير لجنة تصنيف المقاولين 

وبكتاب الشركة

 

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه قبول التظلم شكال وفي الموضوع قبول تصنيف 
الشركة 

وعدم موافقة 
ممثل الهيئة العامة للقوى العاملة د. مبارك العازمي 

و امتناع عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة السيد/ حامد العلبان

البيـــــــــــــــــــان



2018/42

  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 :

الهيئة العامة للقوى العاملة

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :5304
 تاريخ الكتاب :2018/05/14

 
 
 

طلب التعاقد المباشر رقم (1-2019/2018)بشأن خدمات الدفع االلكتروني للهيئة مع/شركة 
الخدمات المصرفية االلية المشتركة لمدة ثالث سنوات بمبلغ اجمالي قدره(-/510,000د.ك)  فقط

خمسمائة وعشر الف  دينار  الغير وذلك لألسباب المذكورة بالكتاب .

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ حمود محمد     مراقب الحسابات

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2018/42

  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 Page92018/06/10 اجتماع رقم :

الهيئة العامة للغذاء والتغذية

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :1839
 تاريخ الكتاب :2018/05/02

 
 
 

طلب طرح المناقصة العامة رقم  هـ .غ/م خ ع/ 2019/2018/1 استئجار وسائل نقل برية 
(سيارات الخدمات) لمدة سنتان على الشركات المتخصصة 

* بيانات المناقصة : 
- ال تقبل عروض بديلة 

- تقبل التجزئة 
- االوامر التغييرية %25

* شروط المناقصة : 
- خبرة ( 2 ) سنة على االقل في مجال تأجير السيارات لعقود مماثلة لالعداد المدرجة بكراسة 

المناقصة

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ حصة الخضاري     محاسب أول

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2018/42

  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 :

وزارة األعالم

الرسائل الواردة

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :55/18
 تاريخ الكتاب :2018/05/15

شركة الشبكات الدولية للتكنولوجيا  ش م ك م
 
 

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

 
 
 

طلب الشركة االستعجال بتوقيع عقد المناقصة رقم وا/2018/2017/255 تحديث قسم مراقبة 
التشغيل التلفزيوني واالذاعي وورشة الصيانة وصالة االجهزة بمجمع الوزارة بالدور الرابع 

عشر

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ عبدالله بوغيث     مراقب التشغيل التلفزيوني

(إعادة 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

 

الموضوع

الموضوع

1

2

م

م

قرر مجلس ادارة الجهاز احالة الكتاب للجهة لالطالع واالفادة وتخطر الوزارة باالستعجال بالرد 
مع تجديد الكفاالت البنكية

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم  لعدم حضور الشخص المختص

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان



2018/42

  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 :

الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروه السمكية

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :10079
 تاريخ الكتاب :2018/05/14

 
 
 

 رقم الكتاب :6854
 تاريخ الكتاب :2018/04/04

 
 
 

طلب التمديد الثاني لعقد المناقصة رقم هـ ز / م م / 2015/2014/8 انشاء وانجاز وصيانه مبني
اداري لقاطاعات الهيئة المبرم مع/ مجموعة بوخمسين العالمية للمقاوالت لمدة أربعة أشهر 
اعتبارا من 2018/5/25 حتى9/24/ 2018 بدون تكلفة مالية وذلك لالسباب المذكورة بكتاب 

الهيئة.

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ حصة الحربي     مدير المالية

طلب طرح المناقصة العامة رقم هـ ز / م م / 2018/2017/10 توريد أعالف إلدارة االنتاج 
الحيواني لمدة ثالث سنوات على الشركات و المؤسسات المتخصصة 

* بيانات المناقصة :
- ال تقبل عروض بديلة 

- ال تقبل التجزئة

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ حصة الحربي     مدير المالية

الموضوع

الموضوع

1

2

م

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان



2018/42

  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 :

المجلس الوطني للثقافه والفنون واآلداب

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :4314
 تاريخ الكتاب :2018/05/20

 
 
 

 رقم الكتاب :4313
 تاريخ الكتاب :2018/05/20

 
 
 

(اعيد بحث) طلب التمديد االول لعقد المناقصة رقم م و ث ف أ / 2015/2014/6 صيانة وتشغيل
اجهزة ومعدات تكييف مباني المجلس المبرم مع / شركة سهارا للتكييف والتبريد ومقاوالتها لمدة 
ستة اشهر اعتبارا من 2018/6/29 حتى 2018/12/28 بمبلغ اجمالي قدره (-/52,296 د.ك)  

فقط اثنى وخمسون الف  ومائتين وستة وتسعون دينار  الغير

- اطلع الجهاز على كتاب المجلس رقم (3545) بتاريخ 2018/4/5 المتضمن الطلب بدون 
مبرارات التمديد

 

(اعيد بحث) طلب التمديد االول لعقد المناقصة رقم م و ث ف أ/2015/2014/5 اعمال الصيانة 
الدورية للنباتات الخارجية و الداخلية لمباني المجلس المبرم مع / شركة طوق الخليج للتجارة 
العامة والمقاوالت لمدة ستة أشهر اعتبارا من 2018/5/1 حتى 2018/10/31 بمبلغ اجمالي 

قدره(-/13,470 د.ك) فقط ثالثة عشر الف واربعمائة وسبعون دينار الغير.

-- اطلع الجهاز على كتاب المجلس رقم (3547) بتاريخ 2018/4/5 المتضمن الطلب بدون 
مبرارات التمديد

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيده/ خنساء الصانع     مشرف أول كاتبة حسابات

الموضوع
1

2

م

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة
و عدم موافقة:

عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة السيد/ بدر الدويسان

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة
و عدم موافقة:

عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة السيد/ بدر الدويسان

البيـــــــــــــــــــان



2018/42

  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 :

الهيئة العامة للشباب

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :2018/172
 تاريخ الكتاب :2018/01/21

 
 
 

 رقم الكتاب :170
 تاريخ الكتاب :2018/01/21

 
 
 

(اعيد بحث) طلب ترسية المناقصة رقم هـ ع ش /2018/2017/1 توفير ايدي عاملة وأدوات 
ومواد تنظيف لجميع مراكز وبيوت الشباب للهيئة لمدة ثالث سنوات على / شركة القدس األهلية 
للتجارة العامة والمقاوالت (أقل األسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-/313,320 د.ك) فقط ثالثمائة 

وثالثة عشر ألف وثالثمائة وعشرون دينار ال غير.

- اطلع الجهاز على كتاب الهيئة رقم  (1181) المؤرخ في 2018/5/9 المتضمن طلب الهيئة 
حضور اجتماع الجهاز

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ نواف المطيري     رئيس الفريق الهندسي

(اعيد بحث) طلب ترسية المناقصة رقم هـ ع ش/2018/2017/2 توفير ايدي عاملة (ضباط امن)
واجهزة ومواد لجميع مراكز وبيوت الشباب للهيئة لمدة ثالث سنوات على / شركة الفيصل 

لحراسة المنشآت (أقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-/308,700 د.ك) فقط ثالثمائة وثمانية الف
وسبعمائة دينار  الغير.

- اطلع الجهاز على كتاب الهيئة رقم  (1180) المؤرخ في 2018/5/9 المتضمن طلب الهيئة 
حضور اجتماع 

 

الموضوع
1

2

م

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم لحين التنسيق مع وزارة المالية

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم لحين التنسيق مع وزارة المالية

البيـــــــــــــــــــان



2018/42

  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 :

الهيئة العامة للشباب

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :171
 تاريخ الكتاب :2018/01/21

 
 
 

(اعيد بحث) طلب ترسية المناقصة رقم 2018/2017/4 توفير أيدي عاملة (مراسلين وسفرجية 
) لجميع مراكز وبيوت الشباب للهيئة لمدة ثالث سنوات على / شركة الفيصل لحراسة المنشآت 
(أقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-/304,200 د.ك) فقط ثالثمائة واربعة الف ومائتى دينار 

الغير

- اطلع الجهاز على كتاب الهيئة رقم  (1182) المؤرخ في 2018/5/9 المتضمن طلب الهيئة 
حضور اجتماع الجهاز

 

الموضوع
3
م

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم لحين التنسيق مع وزارة المالية

البيـــــــــــــــــــان



2018/42

  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 :

مؤسسة البترول الكويتية

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

بند التظلمات / الشكاوي

 رقم الكتاب :2018/217
 تاريخ الكتاب :2018/05/10

 
 
 

 رقم الكتاب :309
 تاريخ الكتاب :2018/05/06

شركة زاك سلوشنز النظمة الكمبيوتر ش م ك م
 
 

 رقم الكتاب :2018/1032$
 تاريخ الكتاب :2018/05/06

شركة الخرافي للحاسبات اآللية ذ م م
 
 

طلب الغاء التمديد الثالث لعقد المناقصة رقم م ب ك/خ/2014/257 خدمة استئجار مركبات مع 
وبدون سائق المبرم مع / الشركة الكويتية الستيراد السيارات لمدة ثالث أشهراعتبارا من 

2018/4/15 حتى 2018/7/14 و ذلك لتوقيع عقد المناقصة الجديدة رقم م ب ك/2016/388
في تاريخ 2018/4/22

 

(اعيد بحث) طلب التالى:
- اوال: شكوى الشركة على البند IV SERVICES DETAILS  من الشروط الفنية لفريق 
العمل (عدد 13 كويتي وعدد 23 غير كويتي) من المناقصة رقم م ب ك /خ/2016/330 التزود 

بخدمات الدعم الفني لنظم المعلومات لتحقيق مبدأ التكافئ بين الشركات المشاركة 
- ثانيا : طلب تمديد موعد اقفال المناقصة

 

(اعيد بحث) طلب التالى:
- اوال: شكوى الشركة على البند IV SERVICES DETAILS  من الشروط الفنية لفريق 
العمل (عدد 13 كويتي وعدد 23 غير كويتي) من المناقصة رقم م ب ك /خ/2016/330 التزود 

بخدمات الدعم الفني لنظم المعلومات لتحقيق مبدأ التكافئ بين الشركات المشاركة 
- ثانيا : طلب تمديد موعد اقفال المناقصة

 

الموضوع

الموضوع

1

2

3

م

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم لمدة اسبوع و تخطر المؤسسه 
باالستعجال بالرد على الشكوى المحاله

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم لمدة اسبوع و تخطر المؤسسه 
باالستعجال بالرد على الشكوى المحاله

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان



2018/42

  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 :

وزارة األشغال العامة

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :1473
 تاريخ الكتاب :2018/05/14

 
 
 

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

 
 
 

الهيئة العامة لطرق النقل البري 
طلب تمديد الكفالة األولية للمناقصين المشاركين بالمناقصة رقم هـ ط / 255 انشاء وانجاز 
وصيانة الطرق والتقاطعات على الطريق االقليمي الجنوبي من شمال كبد الى السالمي لمدة 

تسعون يوم من تاريخ انتهائها في 2018/5/28 التالية أسمائهم:
-S SACTR CONSTRUCTION.A JOINT VENTURE و وكيله المحلي شركة 

روابي الكويت للتجارة العامة و المقاوالت 
-A CENGIZ INS AAT SANAYI VE TICARET.S و وكيله المحلي الشركة 

الكويتية االولى للتجارة العامة و المقاوالت 
-METALLURIGICAL CORPORION OF CHINA LIMTTED و وكيلة 

المحلي شركة خالد الخرافي و اخوانه للمقاوالت االنشائية 
وذلك لحين االنتهاء من الحصول على الموافقات الالزمة للتعاقد 

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

-اطلع الجهاز على كتب هيئة الطرق و النقل البري رقم (3927) المؤرخ في 2018/4/29 
المتضمن الرد على احالة كتاب شركة روابي الكويت و االفادة بعدم قبول أي تعديل على االسعار

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ منال بدر الضبيب     رئيس قسم الوثائق والعقود

طلب اإلطالع على قرار لجنة الظلمات بإجتماعها رقم 2018/13  للمناقصة رقم إ م 
م/2017/2016/4/1 تزويد الوزارة بعمالة فنية متخصصة والمقدمة من شركتي/ معرفي الكويتية

للتجارة العامة والمقاوالت
و شركة البحار للخدمات العامة  

 

الموضوع
1

2

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة على تمديد الكفاالت البنكية لجميع المناقصين

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار وتوجيه دعوه لحضور ممثل عن الجهة إلجتماع قادم

البيـــــــــــــــــــان



2018/42

  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 األشغال العامة

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :1472
 تاريخ الكتاب :2018/05/14

 
 
 

هيئة الطرق والنقل البري
طلب تمديد الكفالة االولية للمناقصين المشاركين بالمناقصة رقم هـ ط/246 انشاء وانجاز 

وصيانة الطريق االقليمي الشمالي من التقاطع المستقبلي مع الطريق السالمي الى تقاطع مع 
الطريق العبدلي السريع لمدة تسعون يوم التالية اسمائهم :

 METALLURGICAL CORPORATION CHINA الشركة العالمية -
LIMITED الوكيل المحلي شركة خالد علي الخرافي و اخوانة للمقاوالت االنشائية 

- الشركة العالمية LARSEN & TOUBRO LIMITED الوكيل المحلي الرسن وتيبرو 
الكويت كونستركشن للمقاوالت العامة 

 A TICARET.KOLIN INSAAT TUIZM SANAYI VES الشركة العالمية -
الوكيل المحلي شركة التهاني المعتمدة للتجارة العامة و المقاوالت 

حيث ان المدة المتبقية ال تكفي للحصول على الموافقات الالزمة للتعاقد 

* علما بان المناقصة اعالة تحت نطاق عمل مواد قانون رقم 37 لسنة 1964 في شان 
المناقصات العامة 

 

الموضوع
3
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة على تمديد الكفاالت البنكية لجميع المناقصين

البيـــــــــــــــــــان



2018/42

  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 :

الهيئة العامة للرياضة

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :7760
 تاريخ الكتاب :2018/04/11

 
 
 

 رقم الكتاب :
 تاريخ الكتاب :

 
 
 

 رقم الكتاب :
 تاريخ الكتاب :

 
 
 

طلب طرح المناقصة العامة رقم هـ ع ر 6-2017-2018 صيانة الكهرباء الخاصة بأعمدة 
وأبراج اإلنارة ولوحات التشغيل والصاالت المتعددة األغراض وأحواض السباحة باألندية 

واالتحادات (المنطقة الثالثة) لمدة سنتان 

*بيانات المناقصة : 
- ال تقبل عروض بديلة 

- ال تقبل التجزئة 
- االوامر التغييرية %25

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ مجيد طالل     باحث قانوني

افادة الجهاز بقرب انتهاء الكفالة البنكية للمناقصين المشاركين بالمناقصة رقم 
هـ ع ر 13-2016-2017 تشغيل وصيانة وإصالح خدمات التبريد والتكييف باألندية واالتحادات 

الرياضية (المنطقة األولى)

 

افادة الجهاز بقرب انتهاء الكفالة البنكية للمناقصين المشاركين بالمناقصة رقم 
هـ ع ر 14-2016-2017 أعمال التشغيل والصيانة واإلصالح لخدمات التبريد والتكييف في 

األندية واالتحادات الرياضية (المنطقة الثانية)

 

الموضوع
1

2

3

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

  قرر مجلس ادارة الجهاز اخطار الجهة بتجديد الكفاالت البنكية

  قرر مجلس ادارة الجهاز اخطار الجهة بتجديد الكفاالت البنكية

البيـــــــــــــــــــان



2018/42

  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 :

ديوان الخدمة المدنية

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :9149
 تاريخ الكتاب :2018/01/25

 
 
 

(اعيد بحث) طلب التمديد االول لعقد المناقصة رقم 12-2015/2014 الخاص بصيانة االنظمة 
المتكاملة المبرم مع / شركة مجموعة بشارة للتجارة العامة و المقاوالت لمدة ستة اشهر اعتبارا 
من 2018/4/1 حتى 2018/9/30 بمبلغ اجمالي قدره (-/496,320د.ك) فقط اربعمائة وستة 
وتسعون الف  وثالثمائة وعشرون دينار  الغير وذلك لحين االنتهاء من اعداد وثيقة المناقصة 

الجديدة.

- اطلع الجهاز على كتاب الديوان رقم 37893  بتاريخ 2018/4/26 المتضمن  مخاطبة المالية

 

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2018/42

  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 :

ديوان الخدمة المدنية

طرح التأهيل - طرح المناقصات

الرسائل الواردة

 رقم الكتاب :2017144007
 تاريخ الكتاب :2017/11/29

 
 
 

 رقم الكتاب :2018/23
 تاريخ الكتاب :2018/05/09

شركة كواليتي نت للتجارة العامة والمقاوالت ذ م م
 
 

(اعيد بحث) طلب طرح المناقصة العامة رقم 3 -2018/2017 توفير خدمات النظافة لمرافق 
مبنى الديوان  على الشركات المتخصصة

*بيانات المناقصة : 
- ال تقبل عروض بديلة

- ال تقبل التجزئة
- نسبة االوامر التغييرية %5

* شروط المناقصة :
- خبرة ال تقل عن سنتين في مجال التنظيف و ان تكون لدية عقود سارية المفعول حتى تاريخ 

2018/12/31 لمباني مماثلة 
- شرط وجود تأمين على حياة الموظفين مدة العقد كاملة

- عدد العمال 43 عامل

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ عبير الفارس     مدير ادارة تطوير النظم

( اعيد بحث ) طلب الشركة االستعجال بتوقيع عقد المناقصة رقم 6-2016/2015 مشروع 
توسعة شبكة االلياف الضوئية علما بأن الشركة قدمت كفالة إنجاز %10.

 

الموضوع

الموضوع

2

3

م

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة مع تعديل الشرط 
خبرة ال تقل عن 5 سنوات في مجال التنظيف و ان تكون لدية عقود منجزة

قرر مجلس ادارة الجهاز احالة الكتاب للجهة لالطالع واالفادة 

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان



2018/42

  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 :

شركة نفط الكويت

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :2018/159$
 تاريخ الكتاب :2018/01/30

 
 
 

 رقم الكتاب :2018/1068$
 تاريخ الكتاب :2018/05/13

 
 
 

(اعيد بحث) طلب إعادة النظر بقرار الجهاز السابق واإلذن بإصدار االمر التغييري الثالث بزيادة 
مبلغ اجمالي قدره (1,382,221/495 د.ك) فقط مليون وثالثمائة واثنى وثمانون الف ومائتين 
واحدى وعشرون دينار واربعمائة وخمسة وتسعون فلس الغير ما يعادل نسبة (9.5%) على 
قيمة عقد المناقصة رقم RFP-1864 اعمال انشاء مرافق تخزين ومناولة المواد الكيميائية 
المستخدمة بعمليات انتاج النفط بمراكز التجميع لمناطق جنوب شرق وغرب وشمال الكويت 
 -re) المبرم مع / شركة المجموعة المشتركة إلضافة أسعار أفرادية محددة لبنود معاد قياسها
measurable) والتي تفاصيلها وأسعارها االفرادية لم تكن ضمن صيغة العطاء ولألسباب 

المذكورة بكتاب الشركة.

-اطلع الجهاز على كتاب الشركة رقم 2018/1018 بتاريخ 2018/5/3 المتضمن مبررات تاخير 
المقاول والغرامات

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

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

طلب تمديد الكفالة االولية للمناقصين المشاركين بالمناقصة رقم RFP-2029867 أعمال 
إنشائية لطرق جنوب الرتقة 

CONSTRUCTION OF SOUTH RATQA ROADS لمدة شهرين و ذلك لحين 
االنتهاء من دراسة و تقييم العطاءات و اجراءات ترسية المناقصة 

 

الموضوع

الموضوع

1

2

م

م

قرر مجلس ادارة الجهاز عدم الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان



2018/42

  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 :

شركة نفط الكويت

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :2018/1077$
 تاريخ الكتاب :2018/05/15

 
 
 

طلب تعديل مبلغ التعاقد المباشر رقم RFP-2045775 مع / شركة سبتكو العالمية البترولية 
(على اساس عقد مكمل) للعقد الحالي رقم (37195) توسعة مرافق معالجة الغاز الحمضي في 
 EXPANSION OF GASS SWEETENING غرب الكويت و الخدمات المرتبطة بها

FACILITY IN WEST KUWAIT AND ASSOCIATED SERVICES ليصبح 
بمبلغ اجمالي قدره (-/15.353.830د.ك)  فقط خمسةعشر مليون  وثالثمائة وثالثة وخمسون 

الف  وثمانمائة وثالثون دينار  الغير بدال من (-/15،852،850 د.ك) وذلك لورود خطأ

 

الموضوع
3
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2018/42

  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 :

الديوان األميري

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :4574
 تاريخ الكتاب :2018/05/01

 
 
 

 رقم الكتاب :4572
 تاريخ الكتاب :2018/05/01

 
 
 

طلب طرح تأهيل شركات لقصر السيف العامر تأهيل الشركات ألعمال التشغيل وصيانة المباني 
والمرافق والخدمات  - قصر السيف العامر على الفئة الثانية ألعمال الكهروميكانيكية والمعتمدة 

لدى الجهاز المركزي للمناقصات العامة

 

طلب طرح  تأهيل الشركات ألعمال التشغيل وصيانة المباني (المطار االميري)  على الفئة الثانية
ألعمال الكهروميكانيكية والمعتمدة لدى الجهاز المركزي للمناقصات العامة

 

الموضوع
1

2

م

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم لحين حضور الشخص المختص

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم لحين حضور الشخص المختص

البيـــــــــــــــــــان



2018/42

  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 :

الديوان األميري

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :5067
 تاريخ الكتاب :2018/05/15

 
 
 

 رقم الكتاب :4996
 تاريخ الكتاب :2018/05/13

 
 
 

 رقم الكتاب :4617
 تاريخ الكتاب :2018/05/01

 
 
 

طلب التعاقد المباشر من /شركة  شادو فلورز للزهور والنباتات لتوريد وتزويد قاعات ومرافق 
الديوان االميري باحتياجاتها من الزهور الطبيعية بمبلغ تقديري (-/450,000 د.ك)  فقط 

اربعمائة وخمسون الف  دينار  الغير وفقا لنص المادة رقم (18) من القانون رقم 49 لسنة 
2016  بشأن المناقصات العامة

 

طلب طرح  الممارسة المحدودة رقم دأ/م/279 استئجار سيارات متنوعة لخدمات الديوان بدون 
سائق لمدة ثالث سنوات بين الشركات المتخصصة المذكورة بكتاب الديوان وذلك وفقا للمادة رقم

(18) من القانون رقم 49 لسنة 2016 في شأن المناقصات العامة

 

طلب طرح الممارسة المحدودة  رقم  دأ/ك/40 بوالص تأمين طائرات األسطول األميري بين 
الشركات المتخصصة المذكورة بكتاب الجهة لكونها قادرة على التعامل مع هذا النوع من التأمين

وذلك لفترة من 2018/6/1 حتى 2019/5/31 وفقا للمادة رقم (18) من قانون المناقصات 
العامة رقم (49) لسنة 2016

 

الموضوع
3

4

5

م

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة
و عدم موافقة:

عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة/ د. محمد العيسى

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم لمدة اسبوع لحين اخذ موافقة ادارة 
الفتوى و التشريع

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم لمدة اسبوع لحين اخذ موافقة ادارة 
الفتوى و التشريع

البيـــــــــــــــــــان



2018/42

  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 التربية

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :201812251
 تاريخ الكتاب :2018/05/08

 
 
 

طلب تمديد الكفالة االولية للمناقصين المشاركين بالمناقصة رقم م ع/2016/2015/52 تنفيذ 
اعمال الصيانة والترميم واالعمال االنشائية لمدارس ومباني بمنطقة العاصمة التعليمية ( المنطقة

الثانية ) لمدة ثالث اشهر و ذلك لحين االنتهاء من اخذ موافقة ديوان المحاسبة 

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/عبد العزيز المهنا     رئيس قسم العقود والوثائق

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2018/42

  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 التربية

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :4424
 تاريخ الكتاب :2017/02/19

 
 
 

 رقم الكتاب :12574
 تاريخ الكتاب :2017/05/09

 
 
 

(اعيد بحث) طلب طرح المناقصة رقم م ع /2016/2015/35 تصميم وترخيص وانشاء وصيانة 
مدرسة ثانوية بنات بمنطقة العقيلة (4) التابعة لمنطقة األحمدي التعليمية لحاجة / قطاع المنشآت

التربوية والتخطيط على الشركات المصنفة بالفئة االولى لالعمال المدنية واالنشائية

-ال تقبل التجزئة
-ال تقبل عروض بديلة 

-فصل التصميم عن االنشاء وفقا للمادة (39) لقانون المناقصات

كما اطلع الجهاز على كتاب رقم 21111 بتاريخ 2017/8/2 المتضمن تعديل عنوان المناقصة

 

(اعيد بحث) طلب اعادة طرح المناقصة رقم م ع/2011/2010/51 تنفيذ وانشاء وانجاز وصيانة
مبنى روضة اطفال بمنطقة الزهراء قطعة (8) التابعة لمنطقة حولي التعليمية 

- اطلع الجهاز على كتب الوزارة التالية: 
رقم 15886 بتاريخ 2017/6/14 

رقم 20470 بتاريخ 2017/8/2 المتضمن تعديل مسمى المناقصة

 

الموضوع
2

3

م

قرر مجلس ادارة الجهاز عدم الموافقة لعدم استجابة الجهه لطلبات الجهاز

قرر مجلس ادارة الجهاز عدم الموافقة لعدم استجابة الجهه لطلبات الجهاز ولعدم توافر االعتماد 
المالي

البيـــــــــــــــــــان



2018/42

  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 التربية

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :29568
 تاريخ الكتاب :2016/12/28

 
 
 

 رقم الكتاب :201804667
 تاريخ الكتاب :2018/02/15

 
 
 

(اعيد بحث) طلب طرح المناقصة رقم م ع 46-2011/2010 مشروع استكمال تصميم وترخيص 
وانشاء وانجاز وصيانة مبنى مدرسة ابتدائية بنين بمنطقة صباح الناصر التابعة لمنطقة 

الفروانية التعليمية على الشركات المصنفة لدى اللجنة بالفئة األولى لألعمال المدنية واإلنشائية.

* بيانات المناقصة : 
- التقبل التجزئة 

- نسبة االوامر التغييرية (%25)

* شروط المناقصة :
- شرط الخبره التقل عن 5 سنوات وان يكون لدى الشركة إمكانات وأيدي عاملة وفنية مدربة

- تقديم بيان تفصيلي عن عقود أعمال مماثلة ألعمال موضوع المناقصة التي ينفذها حاليا أو كان
ينفذها خالل السنوات الخمس الماضية لجهة حكومية وصورة من هذه العقود

كما اطلع الجهاز على  كتاب الوزارة رقم 21114 بتاريخ 2017/8/23 المتضمن تعديل عنوان 
المناقصة

 

(اعيد بحث) افادة الجهاز بشأن طرح المناقصة رقم م ع /2017/2016/54 تنفيذ اعمال فحص 
واصالح وتشغيل وصيانة شبكة االنذار ومكافحة الحريق لمدارس ومباني ومرافق تابعة لمنطقة 

العاصمة التعليمية بعدم استكمال مستندات الطرح.

 

الموضوع
4

5

م

قرر مجلس ادارة الجهاز عدم الموافقة لعدم استجابة الجهه لطلبات الجهاز و عدم توافر االعتماد
المالي

قرر مجلس ادارة الجهاز التالي اوال: الغاء القرار السابق الصادر باجتماع (2017/48 ) 
المتضمن الموافقة

ثانيا: عدم الموافقة لعدم استجابة الجهه لطلبات الجهاز

البيـــــــــــــــــــان



2018/42

  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 :

وزارة التربية

الرسائل الواردة

 رقم الكتاب :2018/1056$
 تاريخ الكتاب :2018/05/13

شركة  العماري للتجارة العامة والمقاوالت ذ م م
 
 

اعتذار شركة العماري للتجارة العامة والمقاوالت عن تمديد الكفالة البنكية للمناقصة رقم م ع 
/2016/2015/47 تنفيذ أعمال الصيانة والترميم واألعمال االنشائية لمدارس ومباني منطقة 

األحمدي التعليمية (المنطقة الثانية) لعدم اخطارهم بتوقيع العقد خالل فترة سريان العقد

*اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم (201809161) المؤرخ في 2018/4/8
*اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم (201809782) المؤرخ في 2018/4/11

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/عبد العزيز المهنا     رئيس قسم العقود والوثائق

الموضوع
6
م

قرر الجهاز احالة الكتاب للجهة لالطالع واالفادة و تخطر الوزارة بتجديد الكفاالت البنكية من 
جميع المشاركين

البيـــــــــــــــــــان



2018/42

  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 :

الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب

توصيــــــات الجهــــات

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :5271
 تاريخ الكتاب :2018/05/14

 
 
 

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

 
 
 

 رقم الكتاب :5042
 تاريخ الكتاب :2018/05/07

 
 
 

طلب ترسية المناقصة رقم هـ ع / ش أ م /2018/2017/11 اعمال الصيانة الكهربائية الشاملة 
في كافة الكليات والمراكز التابعة للهيئة (الممنطقة االولى) على/شركة المتحده الداره المرافق 

ثاني أقل األسعار بمبلغ إجمالي قدره (-/437.000د.ك)  فقط اربعمائة وسبعة وثالثون الف  دينار
 الغير  المطابق للشروط والمواصفات

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

المهندس/ أحمد جراغ     مساعد المدير العام لالستشارات

(اعيد بحث) افادة الجهاز بانتهاء الكفاالت البنكية المناقصة رقم هـ ع / ش أ م /2018/2017/4
توفير خدمة االنترنت ونقل المعلومات للهيئة.

 

طلب تعديل فترة التمديد االول لعقد المناقصة رقم هـ ع / ش أ م /2014/2013/95 تنفيذ وتطوير
وصناعة الزراعات التجميلية والري في حدائق كليات ومعاهد الهيئة (منطقة الشويخ) ليصبح 3 

أشهر اعتبارا من 2018/4/1 حتى 2018/6/30 بدال من2018/4/1حتى 2018/9/30بمبلغ 
اجمالي قدره(-/82,620د.ك)  فقط اثنى وثمانون الف  وستمائة وعشرون دينار  الغير بناءا على

موافقة وزارة المالية.

 

الموضوع

الموضوع

1

2

3

م

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة بعد استبعاد اقل األسعار /شركة الفجر الجديد لتصنيع اللوحات 
الكهربائية و لوحات التحكم الكهربائية لعدم مطابقتة بالمطلوب بناءا على كتاب الهيئة

قرر مجلس ادارة الجهاز تجديد الكفاالت البنكية

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان



2018/42

  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 :

الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :3898
 تاريخ الكتاب :2018/04/05

 
 
 

 رقم الكتاب :4395
 تاريخ الكتاب :2018/04/23

 
 
 

طلب طرح المناقصة العامة رقم هـ ع/ش أ م/2017/6-2018 تنفيذ أعمال الحراسة بكليات 
ومعاهد الهيئة المنطقة الثانية - العديلية وحولي التابعة للهيئة لمدة ثالث سنوات 

*بيانات المناقصة:
-التقبل عروض بديلة

-التقبل التجزئة
نسبة األوامر التغييرية (%30)

*شروط المناقصة:
-يجب أن يكون عمر جميع العاملين اليقل عن 25 سنه واليزيد عن 45 سنه

 

افادة الهيئة بتعديل  طرح المناقصة رقم هـ ع / ش أ م / 55 - 2018/2017 تنفيذ وتطوير 
وصيانة الزراعات التجميلية والري في حدائق كليات ومعاهد الهيئة والمباني التابعة لها بمنطقة 

الشويخ (المنطقة االولى) لتكون على الشركات المصنفة المجموعه الثانية و تكون لها سابقة 
اعمال مشابهة

بخبرة ال تقل عن 5 سنوات

 

الموضوع
4

5

م

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة مع تعديل نسبة األوامر التغييريه الى %25 
و عدم موافقة:

عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة السيد/ حامد العلبان

مازال مجلس ادارة الجهاز عند قراره السابق  باجتماع (2018/26)بتاربخ 2018/4/2المتضمن
: الموافقة على الشركات المؤهلة لدى الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية مع تعديل 

: تكون لها سابقة اعمال مشابهة بخبرة ال تقل عن 5 سنوات

البيـــــــــــــــــــان



2018/42

  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 :

الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :
 تاريخ الكتاب :

 
 
 

 رقم الكتاب :4699
 تاريخ الكتاب :2018/04/30

 
 
 

افادة الجهاز بقرب انتهاء الكفالة البنكية للمناقصين المشاركين بالمناقصة رقم 
هـ ع / ش أ م /2018/2017/11 اعمال الصيانة الكهربائية الشاملة في كافة الكليات والمراكز 

التابعة للهيئة (المنطقة االولى)

 

طلب اعادة النظر بقرار الجهاز السابق والموافقة على طرح المناقصة المحدودة رقم هـ ع/ش أ 
م/56-2018/2017تنفيذ وتطوير وصيانة الزراعات التجميلية والري في حدائق كليات ومعاهد 

الهيئة والمباني التابعة لها بمنطقة (العديلية - الشامية - حولي - صباحالسالم - الشرق - 
الصباحية) المنطقة الثانية لمدة ثالث سنوات على الشركات المصنفة بالفئة األولى والثانية لدى 

الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية 

*بيانات المناقصة:
-التقبل التجزئة

-التقبل عروض بديلة 
-نسبة األوامر التغييرية (%30)

*شروط المناقصة:
-أن تكون لها سابقة أعمال مشابهة بخبرة التقل عن 5 سنوات

 

الموضوع
6

7

م

قرر مجلس ادارة الجهاز تجديد الكفاالت البنكية

مازال مجلس ادارة الجهاز عند قراره السابق  باجتماع رقم (2018/26)  المنعقد في تاريخ 
2018/4/2 على طلب طرح المناقصة : الموافقة على الشركات المؤهلة لدى الهيئة العامة 

لشؤون الزراعة والثروة السمكية مع تعديل التالي:
1. تكون لها سابقة اعمال مشابهة بخبرة ال تقل عن 5 سنوات

 2. نسبة االوامر التغييري (%25)

البيـــــــــــــــــــان



2018/42

  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 Page322018/06/10 اجتماع رقم :

الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :4971
 تاريخ الكتاب :2018/05/03

 
 
 

طلب طرح المناقصة العامة رقم رقم هـ ع/ ش أم / 2018/2017/9 توفير أجهزة تدريبية لمعهد 
التدريب الصناعي - صباح السالم التابع للهيئه

-المناقصة تقبل التجزئة
-التقبل العروض البديلة
-األوامر التغييرية %15

 

الموضوع
8
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2018/42

  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 Page332018/06/10 اجتماع رقم :

بلدية الكويت

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :6740
 تاريخ الكتاب :2018/04/11

 
 
 

(اعيد بحث ) طلب ترسية المناقصة رقم 2017/2016/15 اعمال النظافة العامة للمناطق التابعة
لمحافظة العاصمة (الشويخ الصناعية - الشويخ الثالثة - المستشفيات والمعسكرات والمعاهد - 
غرناطة - الصلبيخات - الدوحة - جابراالحمد - الري - شمال غرب الصلبيخات) على / شركة 

طويق العالمية للخدمات العامة (ثالث اقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-/8,905,440 د.ك) فقط
ثمانية ماليين  وتسعمائة وخمسة الف وأربعمائة وأربعون دينار الغير المطابق للشروط 

والمواصفات  بعد احتساب الخطأ الحسابي بنسبة (- 0,001%) على أن يراعي تعديل تكلفة 
البنود في حدود السعر االجمالي للعطاء وإلتزام المناقص بالشروط المذكورة بكتاب الوزارة قبل 

توقيع العقد.

- اطلع الجهاز على كتاب البلدية رقم 9881 المؤرخ في 2018/5/27 المتضمن للمستندات و 
الكتالوجات لشركة طويق العالمية 

كما اطلع الجهاز على كتاب البلدية رقم 9112 المؤرخ في 2018/5/15
ورقم 8958 بتاريخ 2018/5/13 رد على الشكاوي

ورقم 9881 بتاريخ 2018/5/27

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ جراح المطيران     مراقب العقود والمناقصات والمزايدات

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه التالي:

أوال: الموافقة على / شركة طويق العالمية للخدمات العامة (ثالث اقل االسعار) بعد إستبعاد 
الشركات االقل سعرا المذكورة بكتاب بلدية الكويت وذلك وفقا لشروط المناقصة المتضمنه عدم 

اسناد اكثر من عقد للمقاول الواحد 
وعدم موافقة 

عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة السيد/ حامد العلبان
عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة السيد/ عادل الخريبط
عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة السيد/ محمد الخرافي 

 ممثل/ ادارة الفتوى والتشريع الدكتور/ مرسال الماجدي
 ممثل الهيئة العامة للقوى العاملة الدكتور/مبارك العازمي 

ثانيا: رفض الشكاوي المقدمة من الشركات

البيـــــــــــــــــــان



2018/42

  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 Page342018/06/10 اجتماع رقم :

بلدية الكويت

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :6744
 تاريخ الكتاب :2018/04/11

 
 
 

( اعادة بحث ) طلب ترسية المناقصة رقم 2017/2016/29 اعمال النظافة العامة للمناطق 
التابعة لمحافظة الجهراء (الجهراء - الواحة - تيماء - القصر - العيون- النسيم - الجرثامة -
المقابر) على / شركة الساري الوطنية للتجارة العامة والمقاوالت (رابع أقل األسعار) بمبلغ 

إجمالي قدره (7,830,130/526 د.ك) فقط سبعة ماليين وثمانمائة وثالثون الف ومائة وثالثون 
دينار وخمسمائة وستة وعشرون فلس الغير المطابق للشروط والمواصفات وبعد إحتساب الخطأ

الحسابي بنسبة (0.39%)مع مراعاه تعديل األخطاء الحسابية في تفصيل بنود جدول تحليل 
اسعار اآلليات والسيارات والمعدات ليطابق المجموع النهائي للجدول وكذلك تعديل تكلفة البنود 
في حدود السعر اإلجمالي الصحيح للعطاء وإلتزام المقاول بالمواصفات الفنية المذكورة بكتاب 

البلدية قبل توقيع العقد 

- مرفق كتاب البلدية رقم 9886 المرخ ف 2018/5/27 المتضمن للمستندات و الكتالوجات 
لشركة الساري الوطنة للتجارة العامة

ورقم 8964 بتاريخ 2018/5/13 الرد على الشكاوي
ورقم 9886 بتاريخ 2018/5/27

كما اطلع الجهاز على كتاب البلدية رقم 9112 بتاريخ 2018/5/15

 

الموضوع
2
م

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه التالي:

أوال: الموافقة على / شركة الساري الوطنية للتجارة العامة والمقاوالت (رابع أقل األسعار)بعد 
إستبعاد الشركات االقل سعرا المذكورة بكتاب بلدية الكويت وذلك وفقا لشروط المناقصة 

المتضمنه عدم اسناد اكثر من عقد للمقاول الواحد
وعدم موافقة 

عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة السيد/ حامد العلبان
عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة السيد/ عادل الخريبط
عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة السيد/ محمد الخرافي 

 ممثل/ ادارة الفتوى والتشريع الدكتور/ مرسال الماجدي
 ممثل الهيئة العامة للقوى العاملة الدكتور/مبارك العازمي 

ثانيا:الموافقة على نسبة الخطأ الحسابي  باإلجماع

ثالثا: رفض الشكاوي المقدمة من الشركات

البيـــــــــــــــــــان



2018/42

  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 Page352018/06/10 اجتماع رقم :

بلدية الكويت

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :6737/72
 تاريخ الكتاب :2018/04/11

 
 
 

( اعادة بحث ) طلب ترسية المناقصة رقم 2017/2016/18 اعمال النظافة العامة للمناطق 
التابعة لمحافظة حولي(بيان - مشرف - مبارك العبدالله الجابر - الزهراء - الشهداء - حطين - 

الصديق - السالم) على / شركة المركبة للمعدات والتنظيف والخدمات البيئية (ثالث اقل االسعار) 
بمبلغ اجمالي قدره (-/6,938,560 د.ك) فقط ستة ماليين وتسعمائة وثمانية وثالثون الف 

وخمسمائة وستون دينار  الغير بعد احتساب الخطأ الحسابي بالزيادة بنسبة (+ 0,01%) على 
أن يراعي تعديل تكلفة البنود في حدود السعر االجمالي للعطاء وإلتزام المقاول بالمواصفات 

الفنية المذكورة بكتاب الوزارة قبل توقيع العقد.

- مرفق كتاب البلدية رقم 9882 المؤرخ في 2018/5/27 المتضمن للمستندات و الكتالوجات 
لشركة المركبة للمعدات و التنظيف و الخدمات البيئية 

كما اطلع الجهاز على كتاب البلدية رقم 9112 بتاريخ 2018/5/15
ورقم 8885 بتاريخ 2018/5/13 الرد على الشكاوي 

ورقم 9882 بتاريخ 2018/5/27

 

الموضوع
3
م

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه التالي:

أوال: الموافقة على / شركة المركبة للمعدات والتنظيف والخدمات البيئية (ثالث اقل االسعار) بعد 
إستبعاد الشركات االقل سعرا المذكورة بكتاب بلدية الكويت وذلك وفقا لشروط المناقصة 

المتضمنه عدم اسناد اكثر من عقد للمقاول الواحد
وعدم موافقة 

عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة السيد/ حامد العلبان
عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة السيد/ عادل الخريبط
عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة السيد/ محمد الخرافي 

 ممثل/ ادارة الفتوى والتشريع الدكتور/ مرسال الماجدي
 ممثل الهيئة العامة للقوى العاملة الدكتور/مبارك العازمي 

ثانيا: رفض الشكاوي المقدمة من الشركات

البيـــــــــــــــــــان



2018/42

  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 Page362018/06/10 اجتماع رقم :

بلدية الكويت

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :6741
 تاريخ الكتاب :2018/04/11

 
 
 

(إعادة بحث) طلب ترسية المناقصة رقم 2017/2016/14 اعمال النظافة العامة للمناطق التابعة
لمحافظة العاصمة (عبدالله السالم - الفيحاء - الشامية - الشويخ السكنية - كيفان - الروضة - 
النزهه - الخالدية - العديلية - قرطبة - اليرموك - السرة) على / شركة أبناء عبدالحميد سالم 

التجارية (ثاني اقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-/6,884,685 د.ك) فقط ستة ماليين وثمانمائة
واربعة وثمانون الف وستمائة وخمسة وثمانون دينار الغير المطابق الشروط والمواصفات بعد 
احتساب الخطأ الحسابي بنسبة (-0,8%) على أن يراعى تعديل تكلفة البنود في حدود السعر 

اإلجمالي الصحيح للعطاء والتزام المقاول بالمواصفات الفنية الخاصة بنظام وزن الحموله قبل 
توقيع العقد.

- مرفق كتاب البلدية رقم 9887 المؤرخ في 2018/5/27 المتضمن للمستندات و الكتالوجات 
أبناء عبدالحميد سالم التجارية

كما اطلع الجهاز على كتاب البلدية رقم 9112 بتاريخ 2018/5/15
ورقم 8957 بتاريخ 2018/5/13 الرد على الشكاوي 

ورقم 9887 بتاريخ 2018/5/27

 

الموضوع
4
م

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه التالي:

أوال: الموافقة  على / شركة أبناء عبدالحميد سالم التجارية (ثاني اقل االسعار)  بعد إستبعاد اقل 
االسعار  المذكور بكتاب بلدية الكويت وذلك وفقا لشروط المناقصة المتضمنه عدم اسناد اكثر من 

عقد للمقاول الواحد
وعدم موافقة 

عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة السيد/ حامد العلبان
عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة السيد/ عادل الخريبط
عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة السيد/ محمد الخرافي 

 ممثل/ ادارة الفتوى والتشريع الدكتور/ مرسال الماجدي
 ممثل الهيئة العامة للقوى العاملة الدكتور/مبارك العازمي 

ثانيا: رفض الشكاوي المقدمة من الشركات

البيـــــــــــــــــــان



2018/42

  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 Page372018/06/10 اجتماع رقم :

بلدية الكويت

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :6742/72
 تاريخ الكتاب :2018/04/11

 
 
 

(إعادة بحث) طلب ترسية المناقصة رقم 2017/2016/13 اعمال النظافة العامة للمناطق التابعة
لمحافظة العاصمة (داخل المدينة - المرقاب - دسمان - القبلة - الشرق - الدعية - الدسمه - بنيد 
القار - القادسية - المنصورية - الجزر - المقابر) على / شركة المشاريع العامة لمقاوالت تنظيف 

المباني والطرق (اقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (6,350,088/056 د.ك) فقط ستة ماليين 
وثالثمائة وخمسون الف وثمانية وثمانون دينار وستة وخمسون فلس الغير المطابق للشروط 
والمواصفات بعد احتساب الخطأ الحسابي بالزيادة نسبة (+0,86 %) على أن يراعى تعديل 
تكلفة البنود في حدود السعر اإلجمالي الصحيح للعطاء وإلتزام المقاول بالمواصفات الفنية 

الخاصة بنظام وزن الحموله.

- مرفق كتاب البلدية رقم 9885 المؤرخ في 2018/5/27 المتضمن للمستندات و الكتالوجات 
لشركة المشاريع العامة و المقاوالت تنظيف المباني و الطرق

كما اطلع الجهاز على كتاب البلدية رقم 9112 بتاريخ 2018/5/15
ورقم 8886 بتاريخ 2018/5/13 المتضمن الرد على الشكاوي 

ورقم 9885 بتاريخ 2018/5/27

 

الموضوع
5
م

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه التالي:

أوال: الموافقة
وعدم موافقة 

عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة السيد/ حامد العلبان
عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة السيد/ عادل الخريبط
عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة السيد/ محمد الخرافي 

 ممثل/ ادارة الفتوى والتشريع الدكتور/ مرسال الماجدي
 ممثل الهيئة العامة للقوى العاملة الدكتور/مبارك العازمي 

ثانيا: رفض الشكاوي المقدمة من الشركات

البيـــــــــــــــــــان



2018/42

  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 Page382018/06/10 اجتماع رقم :

بلدية الكويت

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :6732
 تاريخ الكتاب :2018/04/11

 
 
 

( اعادة بحث ) طلب ترسية المناقصة رقم 2017/2016/31 اعمال النظافة العامة للمناطق 
التابعة لمحافظة الجهراء (السالمي - العبدلي -الصبية - امغرة - حجز السيارات - كبد - مزارع 
االلبان - جواخير االبل - مناطق البر - النعايم- الصليبية الصناعية - الشقايا - الدبدبة - اللياح - 
األبرق - البحيث - الروضتين - الصابرية - كاظمة - خويسات - الصخيبريات - األبيرق - أم قصر

الصناعية) على / شركة الرعاية لمقاوالت تنظيف المباني والمدن (رابع أقل األسعار) بمبلغ 
إجمالي قدره (-/6,176,640 د.ك) فقط ستة ماليين ومائة وستة وسبعون الف وستمائة واربعون
دينار الغير المطابق للشروط والمواصفات وذلك بعد تعديل جدول تحليل تكلفة عمال السيارات 
وعمال المعدات وعمال الخدمات العامة وعمال الكنس اليديوي وجدول تحليل أسعار العمالة 
وتحديد أعداد األجهزة بجدول تحليل األسعار نظام GPS ليتطابق مع مجموع التكلفة النهائية 

للعطاء وإلتزام المقاول بالمواصفات الفنية المذكورة بكتاب الوزارة قبل توقيع العقد.

- مرفق كتاب البلدية رقم 9884 المؤرخ في 2018/5/27 المتضمن للمستندات و الكتالوجات 
لشركة الرعاية لمقاوالت تنظيف المباني و المدن

كما اطلع الجهاز على كتاب البلدية رقم 9112 بتاريخ 2018/5/15
ورقم 8966 بتاريخ 2018/5/13 الرد على الشكاوي 

ورقم 9884 بتاريخ 2018/5/27

 

الموضوع
6
م

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه التالي:

أوال: الموافقة على / شركة الرعاية لمقاوالت تنظيف المباني والمدن (رابع أقل األسعار)بعد 
إستبعاد الشركات االقل سعرا المذكورة بكتاب بلدية الكويت وذلك وفقا لشروط المناقصة 

المتضمنه عدم اسناد اكثر من عقد للمقاول الواحد
وعدم موافقة 

عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة السيد/ حامد العلبان
عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة السيد/ عادل الخريبط
عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة السيد/ محمد الخرافي 

 ممثل/ ادارة الفتوى والتشريع الدكتور/ مرسال الماجدي
 ممثل الهيئة العامة للقوى العاملة الدكتور/مبارك العازمي 

ثانيا:الموافقة على نسبة الخطأ الحسابي باإلجماع

ثالثا: رفض الشكاوي المقدمة من الشركات

البيـــــــــــــــــــان



2018/42

  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 :

بلدية الكويت

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :6735
 تاريخ الكتاب :2018/04/11

 
 
 

 طلب ترسية المناقصة رقم 2017/2016/22 اعمال النظافة العامة للمناطق التابعة لمحافظة 
مبارك الكبير (القرين - مبارك الكبير - ابو فطيره - ابو فطيره الساحلي - ابو الحصانية - صبحان
- المقابر) على / شركة دلة العربية للتجارة العامة والمقاوالت (ثالث اقل االسعار) بمبلغ اجمالي 
قدره (-/5,763,780 د.ك) فقط خمسة ماليين وسبعمائة وثالثة وستون الف وسبعمائة وثمانون 

دينار الغير المطابق للشروط والمواصفات بعد احتساب الخطأ الحسابي بالنقص بنسبة 
(0,05%) على أن يراعي تعديل تكلفة البنود في حدود السعر االجمالي للعطاء وإلتزام المقاول 

بما جاء بكتاب الوزارة قبل توقيع العقد.

- مرفق كتاب البلدية رقم 9883 المؤرخ في 2018/5/27 المتضمن للمستندات و الكتالوجات 
لشركة دلة العربية للتجارة العامة و المقاوالت 

كما اطلع الجهاز على كتاب البلدية رقم 9112 المؤرخ في 2018/5/15
ورقم 8884 بتاريخ 2018/5/13 الرد على الشكاوي

ورقم 9883 بتاريخ 2018/5/27

 

الموضوع
7
م

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه التالي:

أوال: الموافقة على / شركة دلة العربية للتجارة العامة والمقاوالت (ثالث اقل االسعار) بعد 
إستبعاد الشركات االقل سعرا المذكورة بكتاب بلدية الكويت وذلك وفقا لشروط المناقصة 

المتضمنه عدم اسناد اكثر من عقد للمقاول الواحد
وعدم موافقة 

عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة السيد/ حامد العلبان
عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة السيد/ عادل الخريبط
عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة السيد/ محمد الخرافي 

 ممثل/ ادارة الفتوى والتشريع الدكتور/ مرسال الماجدي
 ممثل الهيئة العامة للقوى العاملة الدكتور/مبارك العازمي 

ثانيا: رفض الشكاوي المقدمة من الشركات

البيـــــــــــــــــــان



2018/42

  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 :

بلدية الكويت

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :6739
 تاريخ الكتاب :2018/04/11

 
 
 

طلب ترسية المناقصة رقم 2017/2016/16 اعمال النظافة العامة للمناطق التابعة لمحافظة 
حولي (حولي - النقرة - ميدان حولي - الشعب - الجابرية) على / الشركة االهلية المتحدة 

للخدمات العامة (ثالث اقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-/5,784,210 د.ك) فقط خمسة ماليين 
وسبعمائة واربعة وثمانون الف ومائتين وعشر دينار الغير المطابق للشروط والمواصفات على 

أن يتم تحديد أعداد أجهزة GPS وأعداد أجهزة وزن الحمولة بالعطاء.

* اطلع الجهاز على كتاب البلدية رقم (6564) المؤرخ في 2018/4/9 المتضمن طلب تمديد 
فترة دراسة العطاءات لمدة شهر

*اطلع الجهاز على كتب شكاوي الشركات التالية 
1- شركة صفا الوطنية رقم (2018/827) المؤرخ في 2018/4/10 وكتاب رقم (2018/905) 

المؤرخ في 2018/4/24
2- شركة معرفي الكويتية للتجارة العامة والمقاوالت رقم (2018/761) المؤرخ في 2018/4/9

3- شركة دلما العالمية التجارية رقم (2018/812) المؤرخ في 2018/4/10 وكتاب رقم 
(2018/925) المؤرخ في 2018/4/24

4- شركة الكويتية االقليمية رقم (2018/838) المؤرخ في 2018/4/10 ورقم (2018/959) 
المؤرخ في 2018/4/23

5- شركة الشماسية لمقاوالت نظافة المدن رقم (2018/725) المؤرخ في 2018/4/8

 

الموضوع
8
م

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه التالي:

أوال: الموافقة  على / الشركة االهلية المتحدة للخدمات العامة (ثالث اقل االسعار بعد إستبعاد 
الشركات االقل سعرا المذكورة بكتاب بلدية الكويت وذلك وفقا لشروط المناقصة المتضمنه عدم 

اسناد اكثر من عقد للمقاول الواحد
وعدم موافقة 

عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة السيد/ حامد العلبان
عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة السيد/ عادل الخريبط
عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة السيد/ محمد الخرافي 

 ممثل/ ادارة الفتوى والتشريع الدكتور/ مرسال الماجدي
 ممثل الهيئة العامة للقوى العاملة الدكتور/مبارك العازمي 

ثانيا: رفض الشكاوي المقدمة من الشركات

البيـــــــــــــــــــان



2018/42

  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 :

بلدية الكويت

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :6738
 تاريخ الكتاب :2018/04/11

 
 
 

طلب ترسية المناقصة رقم 2017/2016/17 اعمال النظافة العامة للمناطق التابعة لمحافظة 
حولي (السالمية - البدع - الرميثية - سلوى) على / الشركة الوطنية للمجاري (ثالث اقل 

االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-/7,139,880 د.ك) فقط سبعة ماليين ومائة وتسعة وثالثون الف 
وثمانمائة وثمانون دينار الغير المطابق للشروط والمواصفات.

* اطلع الجهاز على كتاب البلدية رقم (6563/72) المؤرخ في 2018/4/9 المتضمن طلب تمديد
فترة دراسة العطاءات لمدة شهر.

ورقم 5989 بتاريخ 2018/5/13 المتضمن الرد على الشكاوي

*اطلع الجهاز على كتب شكاوي الشركات التالية:
1- شركة صفا الوطنية رقم (2018/830) المؤرخ في 2018/4/10 وكتاب رقم (2018/930) 

المؤرخ في 2018/4/24
2- شركة معرفي الكويتية للتجارة العامة رقم (2018/786) المؤرخ في 2018/4/9

3- شركة دلما العالمية التجارية رقم (2018/813) المؤرخ في 2018/4/10 وكتاب رقم 
(2018/908) المؤرخ في 2018/4/24

4- شركة الكويتية االقليمية رقم (2018/837) المؤرخ في 2018/4/10ورقم (2018/964) 
المؤرخ في 2018/4/23

5- شركة الشماسية لمقاوالت نظافة المدن رقم (2018/733) المؤرخ في 2018/4/8

 

الموضوع
9
م

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه التالي:

أوال: الموافقة على / الشركة الوطنية للمجاري (ثالث اقل االسعار)  بعد إستبعاد الشركات االقل 
سعرا المذكورة بكتاب بلدية الكويت وذلك وفقا لشروط المناقصة المتضمنه عدم اسناد اكثر من 

عقد للمقاول الواحد
وعدم موافقة 

عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة السيد/ حامد العلبان
عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة السيد/ عادل الخريبط
عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة السيد/ محمد الخرافي 

 ممثل/ ادارة الفتوى والتشريع الدكتور/ مرسال الماجدي
 ممثل الهيئة العامة للقوى العاملة الدكتور/مبارك العازمي 

ثانيا: رفض الشكاوي المقدمة من الشركات

البيـــــــــــــــــــان



2018/42

  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 Page422018/06/10 اجتماع رقم :

بلدية الكويت

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :6736
 تاريخ الكتاب :0208/04/11

 
 
 

طلب ترسية المناقصة رقم 2017/2016/21 اعمال النظافة العامة للمناطق التابعة لمحافظة 
مبارك الكبير (صباح السالم - صباح السالم الساحلي - العدان - القصور - المسيلة - المسيلة 
الساحلي - المسايل - الفنيطيس - الفنيطيس الساحلي) على / شركة الجهراء لمعدات التنظيف 

(سادس اقل األسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-/6,842,850 د.ك) فقط ستة ماليين وثمانمائة واثنى 
واربعون الف وثمانمائة وخمسون دينار الغير المطابق الشروط والمواصفات بعد احتساب الخطأ

الحسابي بالزيادة بنسبة (+ .05,%) على أن يراعى تعديل تكلفة البنود في حدود السعر 
اإلجمالي الصحيح للعطاء.

* اطلع الجهاز على كتاب البلدية رقم (6570) المؤرخ في 2018/4/9 المتضمن طلب تمديد 
فترة دراسة العطاءات لمدة شهر.

* اطلع الجهاز على كتب شكاوى الشركات التالية :
1- شركة / صفا الوطنية رقم (832) المؤرخ في 2018/4/10 وكتاب رقم (2018/907) 

المؤرخ في 2018/4/24
2- شركة / معرفي الكويتية للتجارة العامة رقم (2018/789) المؤرخ في 2018/4/10
3- شركة / دلما العالمية التجارية رقم (2018/815) بتاريخ 2018/4/10 وكتاب رقم 

(2018/927) المؤرخ في 2018/4/24
4- شركة الكويتية االقليمية رقم (2018/835) المؤرخ في 2018/4/10ورقم (2018/960) 

المؤرخ في 2018/4/23
5- الشركة الشماسية رقم (2018/722) بتاريخ 2018/4/8

 

الموضوع
10
م

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه التالي:

أوال: الموافقة على / شركة الجهراء لمعدات التنظيف (سادس اقل األسعار) بعد إستبعاد الشركات
االقل سعرا المذكورة بكتاب بلدية الكويت وذلك وفقا لشروط المناقصة المتضمنه عدم اسناد اكثر 

من عقد للمقاول الواحد
وعدم موافقة 

عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة السيد/ حامد العلبان
عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة السيد/ عادل الخريبط
عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة السيد/ محمد الخرافي 

 ممثل/ ادارة الفتوى والتشريع الدكتور/ مرسال الماجدي
 ممثل الهيئة العامة للقوى العاملة الدكتور/مبارك العازمي 

البيـــــــــــــــــــان



2018/42

  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 :

بلدية الكويت

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :6736
 تاريخ الكتاب :0208/04/11

 
 
 

الموضوع
10
م

ثانيا: رفض الشكاوي المقدمة من الشركات
البيـــــــــــــــــــان



2018/42

  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 Page442018/06/10 اجتماع رقم :

بلدية الكويت

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :6733
 تاريخ الكتاب :2018/04/11

 
 
 

طلب ترسية المناقصة رقم 2017/2016/23 اعمال النظافة العامة للمناطق التابعة لمحافظة 
الفروانية (خيطان - ابرق خيطان - الفروانية - العمرية - الرابية - الرحاب - اشبيلية) على / 

شركة جلوبل وست مانجمنت لمقاوالت تنظيف المباني والطرق (ثالث اقل االسعار) بمبلغ اجمالي
قدره (-/7,470,060 د.ك) فقط سبعة ماليين واربعمائة وسبعون الف وستون دينار الغير 

المطابق للشروط والمواصفات. 
 

* اطلع الجهاز على كتاب البلدية رقم (6561) المؤرخ في 2018/4/9 المتضمن طلب تمديد 
فترة دراسة العطاءات لمده شهر 
ورقم 8883 بتاريخ 2018/5/13

* اطلع الجهاز على كتب شكاوى الشركات التالية :
1- شركة صفا الوطنية (2018/834) المؤرخ في 2018/4/10 وكتاب رقم (2018/918) 

المؤرخ في 2018/4/24
2- شركة معرفي الكويتية للتجارة العامة رقم (2018/763) المؤرخ في 2018/4/10
3- دلما العالمية التجارية رقم (2018/818) المؤرخ في 2018/4/10 وكتاب رقم 

(2018/902) المؤرخ في 2018/4/24
4- الشركة الكويتية االقليمية رقم (2018/768) المؤرخ في 2018/4/10 ورقم (2018/961) 

المؤرخ في 2018/4/23
5- شركة الشماسية لمقاوالت نظافة المدن رقم (2018/728) المؤرخ في 2018/4/8

 

الموضوع
11
م

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه التالي:

أوال: الموافقة على / شركة جلوبل وست مانجمنت لمقاوالت تنظيف المباني والطرق (ثالث اقل 
االسعار) بعد إستبعاد الشركات االقل سعرا المذكورة بكتاب بلدية الكويت وذلك وفقا لشروط 

المناقصة المتضمنه عدم اسناد اكثر من عقد للمقاول الواحد
وعدم موافقة 

عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة السيد/ حامد العلبان
عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة السيد/ عادل الخريبط
عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة السيد/ محمد الخرافي 

 ممثل/ ادارة الفتوى والتشريع الدكتور/ مرسال الماجدي
 ممثل الهيئة العامة للقوى العاملة الدكتور/مبارك العازمي 

ثانيا: رفض الشكاوي المقدمة من الشركات

البيـــــــــــــــــــان



2018/42

  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 Page452018/06/10 اجتماع رقم :

بلدية الكويت

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :6749
 تاريخ الكتاب :2018/04/11

 
 
 

طلب ترسية المناقصة رقم 2017/2016/24 اعمال النظافة العامة للمناطق التابعة لمحافظة 
الفروانية (الرقعي - االندلس - العارضية - الفردوس - المنطقة الصناعية) على / شركة صبحان 

للمقاوالت الزراعية (رابع اقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-/6,229,230 د.ك) فقط ستة 
ماليين ومائتين وتسعة وعشرون الف ومائتين وثالثون دينار الغير بعد احتساب الخطأ الحسابي 
بنسبة (+0,47%) المطابق للشروط والمواصفات على أن يراعي تعديل تكلفة البنود في حدود 

السعر االجمالي للعطاء

* اطلع الجهاز على كتاب البلدية رقم (6560) المؤرخ في 2018/4/9 المتضمن طلب تمديد 
فترة دراسة العطاءات لمده شهر

ورقم 8960 بتاريخ 2018/5/13 الرد على الشكاوي 
* مرفق كتب شكاوى الشركات التالية :

1- شركة / صفا الوطنية رقم ( 2018/790) المؤرخ في 2018/4/10  وكتاب رقم 
(2018/910) المؤرخ في 2018/4/24

2- شركة / معرفي الكويتية للتجارة العامة رقم (2018/777) المؤرخ في 2018/4/10
3- شركة / دلما العالمية التجارية رقم (2018/819) بتاريخ 2018/4/10 وكتاب رقم 

(2018/912) المؤرخ في 2018/4/24
4- شركة الكويتية االقليمية رقم (2018/767) المؤرخ في 2018/4/10 ورقم (2018/952) 

المؤرخ في 2018/4/23
5- الشركة الشماسية رقم (2018/726) بتاريخ 2018/4/8

 

الموضوع
12
م

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه التالي:

أوال: الموافقة  على / شركة صبحان للمقاوالت الزراعية (رابع اقل االسعار) بعد إستبعاد 
الشركات االقل سعرا المذكورة بكتاب بلدية الكويت وذلك وفقا لشروط المناقصة المتضمنه عدم 

اسناد اكثر من عقد للمقاول الواحد
وعدم موافقة 

عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة السيد/ حامد العلبان
عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة السيد/ عادل الخريبط
عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة السيد/ محمد الخرافي 

 ممثل/ ادارة الفتوى والتشريع الدكتور/ مرسال الماجدي
 ممثل الهيئة العامة للقوى العاملة الدكتور/مبارك العازمي 

ثانيا: رفض الشكاوي المقدمة من الشركات

البيـــــــــــــــــــان



2018/42

  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 Page462018/06/10 اجتماع رقم :

بلدية الكويت

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :6748
 تاريخ الكتاب :2018/04/11

 
 
 

طلب ترسية المناقصة رقم 2017/2016/25 اعمال النظافة العامة للمناطق التابعة لمحافظة 
الفروانية (جليب الشيوخ - المطار - الضجيج - صباح الناصر - عبدالله المبارك - رجم خشمان - 

صهيد العوازم) على / الشركة الوطنية للتنظيف (سابع أقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-
/9,242,010د.ك) فقط تسعة ماليين ومائتين واثنى واربعون الف وعشر دينار الغير المطابق 

للشروط والمواصفات على ان يتم توزيع التكلفة اإلجمالية بجدول تحليل أسعار اآلليات 
والسيارات والمعدات. 

* اطلع الجهاز على كتاب البلدية رقم (6559/72) المؤرخ في 2018/4/9 المتضمن تمديد فترة
دراسة العطاءات لمده شهر 

ورقم 8962 بتاريخ 2018/5/13 الرد على الشكاوي 

* اطلع الجهاز على كتب شكاوى الشركات التالية:
1- شركة صفا الوطنية رقم (793) المؤرخ في 2018/4/10 وكتاب رقم (2018/931) المؤرخ 

في 2018/4/24
2- شركة معرفي الكويتية للتجارة العامة رقم (2018/778) المؤرخ في 2018/4/10
3- شركة دلما العالمية التجارية رقم ( 2018/825) بتاريخ 2018/4/10 وكتاب رقم 

(2018/929) المؤرخ في 2018/4/24
4- الشركة الكويتية االقليمية رقم (2018/766) بتاريخ 2018/4/10 ورقم (2018/949) 

المؤرخ في 2018/4/23
5- شركة الشماسية لمقاوالت نظافة المدن رقم (2018/734) بتاريخ 2018/4/8

6- شركة المركبة للمعدات والتنظيف والخدمات البيئية رقم (2018/852) بتاريخ 2018/4/17.

 

الموضوع
13
م

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه التالي:

أوال: الموافقة على / الشركة الوطنية للتنظيف (سابع أقل االسعار) بعد إستبعاد الشركات االقل 
سعرا المذكورة بكتاب بلدية الكويت وذلك وفقا لشروط المناقصة المتضمنه عدم اسناد اكثر من 

عقد للمقاول الواحد
وعدم موافقة 

عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة السيد/ حامد العلبان
عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة السيد/ عادل الخريبط
عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة السيد/ محمد الخرافي 

 ممثل/ ادارة الفتوى والتشريع الدكتور/ مرسال الماجدي
 ممثل الهيئة العامة للقوى العاملة الدكتور/مبارك العازمي 

البيـــــــــــــــــــان



2018/42

  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 Page472018/06/10 اجتماع رقم :

بلدية الكويت

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :6748
 تاريخ الكتاب :2018/04/11

 
 
 

الموضوع
13
م

ثانيا: رفض الشكاوي المقدمة من الشركات
البيـــــــــــــــــــان



2018/42

  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 Page482018/06/10 اجتماع رقم :

بلدية الكويت

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :6747
 تاريخ الكتاب :2018/04/11

 
 
 

طلب ترسية المناقصة رقم 2017/2016/26 اعمال النظافة العامة للمناطق التابعة لمحافظة 
االحمدي (االحمدي - الصباحية - الرقة - هدية - الظهر - جنوب الصباحية - فهد االحمد - مناطق

البر) على / شركة الكويتية االولى للنظافة (تاسع اقل األسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-
/8,687,565 د.ك) فقط ثمانية ماليين وستمائة وسبعة وثمانون الف وخمسمائة وخمسة وستون 

دينار الغير المطابق للشروط والمواصفات. 

* اطلع الجهاز على كتاب البلدية رقم (6558/72) المؤرخ في 2018/4/9 المتضمن طلب تمديد
فترة دراسة العطاءات لمده شهر  

ورقم 8961 بتاريخ 2018/5/13 المتضمن الرد على الشكاوي

* اطلع الجهاز على كتب شكاوى الشركات التالية :
1- شركة صفا الوطنية (2018/794) المؤرخ في 2018/4/10 وكتاب رقم (2018/920) 

المؤرخ في 2018/4/24
2- شركة معرفي الكويتية للتجارة العامة رقم (2018/762) المؤرخ في 2018/4/10
3- دلما العالمية التجارية رقم (2018/823) المؤرخ في 2018/4/10 وكتاب رقم 

(2018/901) المؤرخ في 2018/4/24
4- الشركة الكويتية االقليمية رقم (2018/773) المؤرخ في 2018/4/10 ورقم (2018/947) 

المؤرخ في 2018/4/23
5- شركة الشماسية لمقاوالت نظافة المدن رقم (2018/736) المؤرخ في 2018/4/8

 

الموضوع
14
م

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه التالي:

أوال: الموافقة على / شركة الكويتية االولى للنظافة (تاسع اقل األسعار) بعد إستبعاد الشركات 
االقل سعرا المذكورة بكتاب بلدية الكويت وذلك وفقا لشروط المناقصة المتضمنه عدم اسناد اكثر 

من عقد للمقاول الواحد
وعدم موافقة 

عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة السيد/ حامد العلبان
عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة السيد/ عادل الخريبط
عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة السيد/ محمد الخرافي 

 ممثل/ ادارة الفتوى والتشريع الدكتور/ مرسال الماجدي
 ممثل الهيئة العامة للقوى العاملة الدكتور/مبارك العازمي 

ثانيا: رفض الشكاوي المقدمة من الشركات

البيـــــــــــــــــــان



2018/42

  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 Page492018/06/10 اجتماع رقم :

بلدية الكويت

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :6746
 تاريخ الكتاب :2018/04/11

 
 
 

طلب ترسية المناقصة رقم 2017/2016/27 اعمال النظافة العامة للمناطق التابعة لمحافظة 
االحمدي(الفحيحيل - المنقف - ابو حليفة - الفنطاس - المهبولة - جابر العلي - العقيلة) على / 
مركز الشاهين الذهبي لمقاوالت تنظيف المباني والطرق فرع من شركة الشاهين الذهبي للتجارة 
العامة (ثامن اقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-/8,856,675 د.ك) فقط ثمانية ماليين وثمانمائة

وستة وخمسون الف وستمائة وخمسة وسبعون دينار الغير المطابق للشروط والمواصفات. 

* اطلع الجهاز على كتاب البلدية رقم (6573) المؤرخ في 2018/4/9 المتضمن طلب تمديد 
فترة دراسة العطاءات لمده شهر 

ورقم 8963 بتاريخ 2018/5/13 المتضمن الرد على الشكاوي
*اطلع الجهاز على كتب شكاوى الشركات التالية :

1- شركة صفا الوطنية رقم (2018/795) المؤرخ في 2018/4/10 وكتاب رقم (218/913) 
المؤرخ في 2018/4/24

2- شركة معرفي الكويتية للتجارة العامة رقم (2018/775) المؤرخ في 2018/4/10
3- شركة دلما العالمية التجارية رقم (2018/822) المؤرخ في 2018/4/10 وكتاب رقم 

(2018/911) المؤرخ في 2018/4/24
4- الشركة الكويتية االقليمية رقم (2018/771) المؤرخ في 2018/4/10 ورقم (2018/946) 

المؤرخ في 2018/4/23
5- شركة الشماسية لمقاوالت نظافة المدن رقم (2018/723) المؤرخ في 2018/4/8

 

الموضوع
15
م

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه التالي:

أوال: الموافقة على / مركز الشاهين الذهبي لمقاوالت تنظيف المباني والطرق فرع من شركة 
الشاهين الذهبي للتجارة العامة (ثامن اقل االسعار) بعد إستبعاد الشركات االقل سعرا المذكورة 
بكتاب بلدية الكويت وذلك وفقا لشروط المناقصة المتضمنه عدم اسناد اكثر من عقد للمقاول 

الواحد
وعدم موافقة 

عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة السيد/ حامد العلبان
عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة السيد/ عادل الخريبط
عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة السيد/ محمد الخرافي 

 ممثل/ ادارة الفتوى والتشريع الدكتور/ مرسال الماجدي
 ممثل الهيئة العامة للقوى العاملة الدكتور/مبارك العازمي 

ثانيا: رفض الشكاوي المقدمة من الشركات

البيـــــــــــــــــــان



2018/42

  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 Page502018/06/10 اجتماع رقم :

بلدية الكويت

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :6745/72
 تاريخ الكتاب :2018/04/11

 
 
 

طلب ترسية المناقصة رقم 2017/2016/28 اعمال النظافة العامة للمناطق التابعة لمحافظة 
االحمدي (الوفرة - النويصيب - علي صباح السالم - الشاليهات - ميناء عبدالله - الزور - 

الخيران - صباح االحمد - حجز السيارات - جواخير الوفرة - صباح االحمد البحرية - الخيران 
السكنية - الجليعة - البرقان - أم قدير - وارة - العبدلية - أم حجول - المناقيش - بنيدر - المقوع)

على / شركة ساحل الخليج للخدمات البحرية (سابع اقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-
/10,758,600 د.ك) فقط عشر ماليين وسبعمائة وثمانية وخمسون الف وستمائة دينار  الغير 

المطابق للشروط والمواصفات.

* اطلع  الجهاز على كتاب البلدية رقم (6574) المؤرخ في 2018/4/9 المتضمن طلب تمديد 
فترة دراسة لمده شهر

 مرفق كتب شكاوى الشركات التالية :
1- شركة صفا الوطنية رقم (797) المؤرخ في 2018/4/10 وكتاب رقم (2018/933) المؤرخ 

في 2018/4/24
2- شركة معرفي الكويتية للتجارة العامة رقم (2018/792) المؤرخ في 2018/4/10

3- شركة دلما العالمية التجارية رقم (2018/803) بتاريخ 2018/4/10 وكتاب (2018/928) 
المؤرخ في 2018/4/23

4- شركة الكويتية االقليمية رقم (2018/774) المؤرخ في 2018/4/10 ورقم (2018/944) 
المؤرخ في 2018/4/23

5- الشركة الشماسية رقم (2018/732) بتاريخ 2018/4/8

 

الموضوع
16
م

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه التالي:

أوال: الموافقة على / شركة ساحل الخليج للخدمات البحرية (سابع اقل االسعار) بعد إستبعاد 
الشركات االقل سعرا المذكورة بكتاب بلدية الكويت وذلك وفقا لشروط المناقصة المتضمنه عدم 

اسناد اكثر من عقد للمقاول الواحد
وعدم موافقة 

عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة السيد/ حامد العلبان
عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة السيد/ عادل الخريبط
عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة السيد/ محمد الخرافي 

 ممثل/ ادارة الفتوى والتشريع الدكتور/ مرسال الماجدي
 ممثل الهيئة العامة للقوى العاملة الدكتور/مبارك العازمي 

ثانيا: رفض الشكاوي المقدمة من الشركات

البيـــــــــــــــــــان



2018/42

  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 Page512018/06/10 اجتماع رقم :

بلدية الكويت

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :6743
 تاريخ الكتاب :2018/04/11

 
 
 

طلب ترسية المناقصة رقم 2017/2016/30 اعمال النظافة العامة للمناطق التابعة لمحافظة 
الجهراء (الصليبية - النهضة - القيروان - امغرة الصناعية - سكراب االهالي - سعدالعبدالله) 

على / الشركة الوطنية للخدمات البيئة (أقل األسعار الحادي عشر) بمبلغ إجمالي قدره (-
/6,758,760 د.ك) فقط ستة ماليين وسبعمائة وثمانية وخمسون الف وسبعمائة وستون دينار ال 

غير المطابق للشروط والمواصفات وذلك بعد إحتساب الخطا الحسابي بالزيادة بنسبة 
(+0,05%) على أن يراعى تعديل تكلفة البنود في حدود السعر اإلجمالي الصحيح للعطاء.

*اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم  (6576) المؤرخ في 2018/4/9 المتضمن طلب تمديد 
فترة دراسة العطاءات لمدة شهر

ورقم 8965 بتاريخ 2018/3/15 المتضمن الرد على الشكاوي

*اطلع الجهاز على كتب شكاوي الشركات التالية : 
1- شركة صفا الوطنية رقم (2018/800) المؤرخ في 2018/4/10 وكتاب رقم (2018/909) 

المؤرخ في 2018/4/24 
2- شركة معرفي الكويتية للتجارة العامة رقم (2018/781)  المؤرخ في 2018/4/10 

3- شركة دلما العالمية التجارية رقم (2018/806)  المؤرخ في 2018/4/10 وكتاب رقم 
(2018/916) المؤرخ في 2018/4/24

4- الشركة الكويتية اإلقليمية رقم (2018/782) المؤرخ في 2018/4/10 المؤرخ في 
2018/4/10 ورقم (2018/942) المؤرخ في 2018/4/23

5- شركة الشماسية لمقاوالت نظافة المدن رقم (2018/727)  المؤرخ في 2018/4/8

 

الموضوع
17
م

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه التالي:

أوال: الموافقة على / الشركة الوطنية للخدمات البيئة (أقل األسعار الحادي عشر) بعد إستبعاد 
الشركات االقل سعرا المذكورة بكتاب بلدية الكويت وذلك وفقا لشروط المناقصة المتضمنه عدم 

اسناد اكثر من عقد للمقاول الواحد
وعدم موافقة 

عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة السيد/ حامد العلبان
عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة السيد/ عادل الخريبط
عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة السيد/ محمد الخرافي 

 ممثل/ ادارة الفتوى والتشريع الدكتور/ مرسال الماجدي
 ممثل الهيئة العامة للقوى العاملة الدكتور/مبارك العازمي 

ثانيا: رفض الشكاوي المقدمة من الشركات

البيـــــــــــــــــــان



2018/42

  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 Page522018/06/10 اجتماع رقم :

وزارة الصحة

توصيــــــات الجهــــات

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

 
 
 

 رقم الكتاب :1694179
 تاريخ الكتاب :2018/05/22

 
 
 

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

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

 

طلب تمديد الكفاالت االولية للمناقص الفائز شركة الحلول التكنولوجية للمناقصة رقم ص / م خ 
ع /2017/2016/21 توفير اخصائيى نظم معلومات الستكمال اجراءات توقيع العقد 

حيث تم مخاطبة الشركة لموافاة الكفالة واحضار االوراق االزمة لتوقيع العقد عدة مرات دون 
جدوى

 

الموضوع
1

2

م

قرر الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم لعدم حضور الشخص المختص مع تجديد الكفاالت 
البنكية

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم 

البيـــــــــــــــــــان



2018/42

  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 Page532018/06/10 اجتماع رقم :

وزارة الصحة

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :1688560
 تاريخ الكتاب :2018/05/16

 
 
 

 رقم الكتاب :1668323
 تاريخ الكتاب :2018/05/06

 
 
 

 رقم الكتاب :1688561
 تاريخ الكتاب :2018/05/16

 
 
 

طلب التجديد االول لعقد  البند رقم (1) من المناقصة رقم ص/م خ ع/2014/2013/57 استئجار 
وسائل نقل برية ( باصات لنقل افراد الهيئة التمريضية) المبرم مع / شركة الخليج لتاجير 

السيارات لمدة سنة اعتبارا من 2018/8/1 بمبلغ إجمالي قدره (802,226/200 د.ك)  فقط 
ثمانمائة واثنين الف  ومائتين وستة وعشرون دينار  ومائتى فلس  الغير وذلك لحين االنتهاء من

اجراءات طرح المناقصة الجديدة

 

طلب التمديد األول لعقد  البندي رقمي (4.3) منالمناقصة رقم ص/م خ ع/2014/2013/57 
استئجار وسائل نقل برية ( باصات لنقل افراد الهيئة التمريضية) المبرم مع / الشركة الوطنية 

لقطع غيار السيارات لمدة سنة اعتبارا من 2018/5/7 حتى 2019/5/6 بمبلغ اجمالي وقدره (-
/156,804 د.ك) فقط مائة وست وخمسون ألف وثمانمائة وأربعة دنانير كويتية ال غير  وذلك 

لحين االنتهاء من اجراءات طرح المناقصة الجديدة

 

طلب التجديد االول لعقد البند رقم (2) من المناقصة رقم ص/م خ ع/2014/2013/57 استئجار 
وسائل نقل برية ( باصات لنقل افراد الهيئة التمريضية)  المبرم مع / شركة محمد ناصر الشهرى 
واوالده لمدة سنة اعتبارا من 2018/8/1 بمبلغ إجمالي قدره (108,587/500د.ك)  فقط مائة 
وثمانية الف  وخمسمائة وسبعة وثمانون دينار  وخمسمائة فلس  الغير وذلك لحين االنتهاء من 

اجراءات طرح المناقصة الجديدة

 

الموضوع
3

4

5

م

قرر الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم لعدم حضور الشخص المختص

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم لعدم حضور الشخص المختص

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم لعدم حضور الشخص المختص

البيـــــــــــــــــــان



2018/42

  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 Page542018/06/10 اجتماع رقم :

وزارة الصحة

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :1688562
 تاريخ الكتاب :2018/05/16

 
 
 

 رقم الكتاب :1111
 تاريخ الكتاب :2018/02/21

 
 
 

طلب التجديد األول لعقد  البند رقم (4) من (المجموعة الثالثة) المناقصة رقم ص/م خ 
ع/2014/2013/58 استئجار وسائل نقل برية (سيارات خدمة) المبرم مع / شركة دايموند هاوس
العالمية للتجارة العامة والمقاوالت لمده سنة اعتبارا من 2018/7/19 حتى 2018/7/18 بمبلغ 

اجمالي قدره (-/93.075د.ك)  فقط ثالثة وتسعون الف  وخمسة وسبعون دينار  الغير  لحين 
االنتهاء من اجراءات طرح المناقصة الجديدة رقم ص / م خ ع /2018-2017/1  .

 

طلب طرح المناقصة العامة رقم م ط/2018/1 تزويد مستشفيات وزارة الصحة باألوكسجين 
الطبي السائل وتعبئة سلندرات الغازات الطبية بيت الشركات المتخصصة في هذا المجال 

*بيانات المناقصة:
-التقبل عروض بديلة

-التقبل التجزئة
-نسبة األوامر التغييرية (%25)

 

الموضوع

الموضوع

6

7

م

م

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم لعدم حضور الشخص المختص

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان



2018/42

  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 Page552018/06/10 اجتماع رقم :

وزارة الصحة

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :7586
 تاريخ الكتاب :2018/04/18

 
 
 

 رقم الكتاب :344
 تاريخ الكتاب :2018/04/12

 
 
 

 رقم الكتاب :193
 تاريخ الكتاب :2018/04/12

 
 
 

 NUSINERSEN طلب االحاطة والعلم بأن القيمة االجمالية لشراء البند رقم (121)  مادة
SPINRAZA حقن لعالج ضمور العضالت الشوكي لألطفال و البالغين من / شركة احفاد حمد 

صالح الحميضي هو (-/2,777,242د.ك)  فقط  مليونين  وسبعمائة وسبعة وسبعون الف  
ومائتين واثنى واربعون دينار  الغير بدال من (-/3,240,000د.ك) و ذلك  بعد عرضة على اللجنة

الدا\مة لألدوية وتقديم الشركة تخفيضا بالسعر .

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

المهندس/ خالد الياسين     مراقب اللوازم المخبرية باالنابة

طلب اإلذن لشراء البند رقم (130) أدوية حبوب لمرضى السكر لحاجة كافة األقسام في المراكز 
الصحية والمستشفيات من / شركة ياكو الطبية بمبلغ اجمالي وقدره (-/805,600 د.ك) ثمانمائة 

وخمسة آالف وستمائة دينار كويتي ال غير

 

طلب االذن لشراء المواد المذكورة بكتاب الوزارة تستخدم فحوصات التوافق النسيجي 
وفحوصات األجسام المضادة  من / شركة التقدم التكنولوجي  (وكيل محلي وحصري) بمبلغ 
اجمالي وقدره (-/300,000 د.ك)  فقط ثالثمائة الف  دينار  الغير وفقا للمادة رقم (18) من 
قانون رقم 49 في شأن المناقصات العامة والئحتة التنفيذية الصادرة بموجب المرسوم رقم 

2017/30

 

الموضوع
8

9

10

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة الموافقة شريطة عرض مشروع العقد على إدارة الفتوى 
والتشريع قبل توقيع العقد

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة الموافقة شريطة عرض مشروع العقد على إدارة الفتوى 
والتشريع قبل توقيع العقد

البيـــــــــــــــــــان



2018/42

  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 Page562018/06/10 اجتماع رقم :

وزارة الصحة

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :7582
 تاريخ الكتاب :2018/04/18

 
 
 

 رقم الكتاب :227
 تاريخ الكتاب :2018/04/12

 
 
 

 رقم الكتاب :216
 تاريخ الكتاب :2018/04/12

 
 
 

 DESFERASIROX) طلب االحاطة والعلم بأن المبلغ االجمالي للبند رقم (98) شراء مادة
MG 360) حبوب لعالج مرضى الثالسيميا لكافة المستشفيات  من / شركة المعجل لألدوية هو(-

/217,089د.ك)  فقط مائتين وسبعةعشر الف  وتسعة وثمانون دينار  الغير بدال من (-
/270,990د.ك) و ذلك  لتقديم الشركة خصم .

 

طلب االذن لشراء المواد المخبرية المذكورة بكتاب الوزارة تستخدم محاليل لجهاز تصنيف فصائل
الدم الدارة خدمات نقل الدم ومختبر بنك الدم المركزي باالمر المباشر من/ شركة اينومدكس 

للمستلزمات الطبية (الموزع الحصري) بمبلغ اجمالي تقديري قدره (-/214,500 د.ك)  فقط 
مائتين واربعةعشر الف  وخمسمائة دينار  الغير وفقا لنص المادة رقم 18 من القانون رقم 49 
بشأن المناقصات العامة والئحته التنفيذية الصادرة بموجب المرسوم رقم 2017/30 حيث انها 
الوكيل الحصري للشركة المصنعة للمواد والوحيدة المسجلة للمواد في سجل الموردين في ادارة

الهندسة الطبية

 

طلب اإلذن لشراء المواد المذكورة بكتاب الوزارة والتي تستخدم كمحاليل وفحوصات مخبرية 
خاصة بتشخيص األمراض السرطانية وأمراض السالالت من / شركة التقدم التكنلوجي (الوكيل 
المحلي والحصري) بمبلغ اجمالي تقديري (-/181,634 د.ك) فقط مائة وواحد وثمانون ألف 

وستمائة وأربعة وثالثون دينار كويتي ال غير ,  وفقا للمادة رقم (18) من قانون رقم 49 في شأن
المناقصات العامة والئحتة التنفيذية الصادرة بموجب المرسوم رقم 2017/30 , حيث إن الشركة

الوحيدة المسجلة في سجل الموردين في إدارة المستودعات الطبية

 

الموضوع
11

12

13

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة الموافقة شريطة عرض مشروع العقد على إدارة الفتوى 
والتشريع قبل توقيع العقد

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة الموافقة شريطة عرض مشروع العقد على إدارة الفتوى 
والتشريع قبل توقيع العقد

البيـــــــــــــــــــان



2018/42

  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 Page572018/06/10 اجتماع رقم :

وزارة الصحة

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :208
 تاريخ الكتاب :2018/04/12

 
 
 

 رقم الكتاب :221
 تاريخ الكتاب :2018/04/12

 
 
 

 رقم الكتاب :7555
 تاريخ الكتاب :2018/04/19

 
 
 

طلب االذن لشراء المواد المذكورة بكتاب الوزارة تستخدم محاليل ومستهلكات مخبرية للكشف 
عن مرض الدرن  من / شركةالتقدم التكنولوجي (وكيل محلي وحصري) بمبلغ اجمالي وقدره (-/ 
179,800 د.ك)  فقط مائة وتسعة وسبعون الف  وثمانمائة دينار  الغير وفقا للمادة رقم (18) 
من قانون رقم 49 في شأن المناقصات العامة والئحتة التنفيذية الصادرة بموجب المرسوم رقم 
2017/30 حيث المواد التوجد اال عند جهات او اشخاص بذواتهم (الشركات المتخصصة فقط 

في المواد المطلوبة)

 

طلب اإلذن لشراء المواد المذكورة بكتاب الوزارة والتي تستخدم لعمل فحوصات خاصة بأجهزة 
الكشف عن الفيروسات من / شركة مجموعة فيرتس للتجارة العامة والمقاوالت (الوكيل 

الحصري) بمبلغ اجمالي تقديري (-/146,274د.ك) فقط مائة وست وأربعون ألف ومائتان 
وأربعة وسبعون دينار كويتي ال غير , وفقا للمادة رقم (18) من قانون رقم 49 في شأن 

المناقصات العامة والئحتة التنفيذية الصادرة بموجب المرسوم رقم 2017/30 , حيث إن الشركة
هي الوحيدة المسجلة للمواد المذكورة في سجل الموردين بإدارة الهندسة الطبية

 

طلب االحاطة والعلم باستكمال اعمال البند رقم (99) شراء قساطر تستخدم بالمسالك البولية 
لمستشفى ابن سينا (جراحة االطفال) مع/ شركة ميد فيجن للخدمات الطبية  بدال من/شركة طارق 

العوضي وذلك النتقال الوكالة

 

الموضوع
14

15

16

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة الموافقة شريطة عرض مشروع العقد على إدارة الفتوى 
والتشريع قبل توقيع العقد

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة الموافقة شريطة عرض مشروع العقد على إدارة الفتوى 
والتشريع قبل توقيع العقد

احيط مجلس ادارة الجهاز علما 

البيـــــــــــــــــــان



2018/42

  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 Page582018/06/10 اجتماع رقم :

وزارة الصحة

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :549
 تاريخ الكتاب :2017/12/21

 
 
 

 رقم الكتاب :2018/204
 تاريخ الكتاب :2018/04/12

 
 
 

 رقم الكتاب :2018/230
 تاريخ الكتاب :2018/04/12

 
 
 

 ELECTRONIC (اعيد بحث) طلب طرح الممارسة المحدودة 2018/2017/978 توريد
DRUG DISPENSINGSYSTEM وملحقاتها لحاجة لجنة الصيدلية االلكترونية - 

مستشفى الرازي

-إطلع الجهاز على  كتاب الوزارة رقم 2567 بتاريخ 2018/5/20 المتضمن  كشف اسماء 
الشركات

بيانات الممارسة
- قابلة للتجزئة

 

طلب شراء المواد المذكورة بكتاب الوزارة وهي تستخدم محاليل الجهزة تحليل وقياس العينات 
من/ شركة نجمة برقان للتجارة العامة والمقاوالت (الوكيل المحلي والحصري)  بمبلغ اجمالي 

تقديري (-/97,539د.ك) فقط سبعة وتسعون الف  وخمسمائة وتسعة وثالثون دينار  الغير ووفقا
للماددة رقم (18) من القانون رقم 49 في شأن المناقصات العامة والئحته التنفيذية الصادرة 
بموجب المرسوم رقم 2017/30 وحيث ان الشركة  الوحيدة المسجلة للمواد بادارة الهندسة 

الطبية

 

طلب االذن لشراء المادة VIDAS SALMONELLA ICS STRIP 30707  تستخدم  
الختبار حساسية مقاومة الميكروبات من / شركة الخليج المتكاملة لألنظمة األمنية (وكيل محلي 
وحصري) بمبلغ اجمالي وقدره (-/ 94,140 د.ك)  فقط اربعة وتسعون الف  ومائة واربعون 

دينار  الغير وفقا للمادة رقم (18) من قانون رقم 49 في شأن المناقصات العامة والئحتة 
التنفيذية الصادرة بموجب المرسوم رقم 2017/30

 

الموضوع
17

18

19

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة على أن تتولى الجهة صاحبة الشأن اجراءات األعمال 
بممارسة محدودة وفقـا للمادة رقم 18 من قانون المناقصات العامة رقم 49 لسنة 2016 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة الموافقة شريطة عرض مشروع العقد على إدارة الفتوى 
والتشريع قبل توقيع العقد

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة الموافقة شريطة عرض مشروع العقد على إدارة الفتوى 
والتشريع قبل توقيع العقد

البيـــــــــــــــــــان



2018/42

  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 Page592018/06/10 اجتماع رقم :

وزارة الصحة

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :2018/348
 تاريخ الكتاب :2018/05/06

 
 
 

 رقم الكتاب :7560
 تاريخ الكتاب :2018/04/19

 
 
 

 رقم الكتاب :7366
 تاريخ الكتاب :2018/04/12

 
 
 

 رقم الكتاب :2018/346
 تاريخ الكتاب :2018/05/06

 
 
 

طلب االحاطة والعلم باستكمال اعمال اليند رقم (28) مواد مخبرية لفحوصات السرطان لمركز 
الكويت لمكافحة السرطان وحدة امراض الدم  مع/ شركة الدائرة المركزية  بدال من/ شركة تكترون

لألجهزة اإللكترونية وذلك النتقال الوكالة

 

طلب االحاطة والعلم باستكمال توريد البند رقم (54) توريد قساطر مع اكياس ومضخة تستخدم في
مختبرات السالك البولية لمستشفى الطب الطبيعي والتأهيل الصحي مع/ شركة ميد فيجن 

للخدمات الطبية بدال من/ شركة طارق العوضي وشركاه  وذلك النتقال الوكالة

 

طلب االحاطة و العلم بإستكمال اعمال عقد توريد رقم 17/0193C مستهلكات - دباسات جراحية 
وغياراتها لجراحة المنظار لقسم جراحة االورام لمركز الكويت لمكافحة السرطان مع/ شركة 

الدائرة المركزية بدال من/ شركة ياكو الطبية وذلك النتقال الوكالة

 

طلب االحاطة والعلم باستكمال اعمال عقد توريد (2014/2416) لشراء أدوية ومواد طبية 
(تحاليل لفحوصات مسح الرحم HC2 HPV DNA TEST لحاجة كافة المختبرات) مع / 

شركة الدائرة المركزية بدال من / شركة تكترون لألجهزة االلكترونية وذلك النتقال الوكالة

 

الموضوع
20

21

22

23

م

احيط مجلس ادارة الجهاز علما 

احيط مجلس ادارة الجهاز علما 

احيط مجلس ادارة الجهاز علما 

احيط مجلس ادارة الجهاز علما 

البيـــــــــــــــــــان



2018/42

  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 Page602018/06/10 اجتماع رقم :

وزارة الصحة

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :7269
 تاريخ الكتاب :2018/04/11

 
 
 

 رقم الكتاب :7279
 تاريخ الكتاب :2018/04/11

 
 
 

 رقم الكتاب :7583
 تاريخ الكتاب :2018/04/18

 
 
 

 رقم الكتاب :7585
 تاريخ الكتاب :2018/04/18

 
 
 

طلب االحاطة والعلم باستكمال اعمال عقد توريد (17/0733C) لشراء خيوط جراحية ممتصة 
(قياس واحد) لحاجة كافة األقسام في المستشفيات مع / شركة الدائرة المركزية بدال من/ شركة 

ياكو الطبية وذلك النتقال الوكالة

 

طلب االحاطة والعلم باستكمال اعمال عقد توريد (17/0655C) لشراء دبابيس ومواد جراحية 
لحاجة مستشفى الجهراء - قسم الجراحة مع / شركة الدائرة المركزية بدال من / شركة ياكو الطبية

وذلك النتقال الوكالة

 

طلب اإلحاطة والعلم بتخفيض القيمة االجمالية لشراء البند رقم (113) شراء مادة 
FENOFIBRATE 145MG LIPANTHYL (حبوب) لعالج ارتفاع الدهون لحاجة كافة 

االقسام في المراكز الصحية والمستشفيات من / شركة الغانم هيلثكير للتجارة العامة ليصبح
(-/3,108,000$) أي ما يعادل (-/938,616 د.ك) فقط تسعمائة وثمانية وثالثون ألف وستمائة 
وستة عشر دينار كويتي ال غير بدال من (-/1,004,115د.ك) , وذلك نظرا لتقديم الشركة المصنعة

خصم للسعر

 

طلب اإلحاطة والعلم بتخفيض القيمة االجمالية لشراء البند رقم (118) مادة 
LEVETIRACETAM 1000MG KEPPRA (حبوب) لعالج أمراض الجهاز العصبي 
لحاجة كافة المستشفيات من / شركة محمد ناصر الهاجري ليصبح (-/5,507,500 $) أي ما 
يعادل (-/1,659,961 د.ك) فقط مليون وستمائة وتسعة وخمسون وتسعمائة وواحد وستون 
دينار كويتي ال غير بدال من (-/2,280,000 .ك) , وذلك نظرا لتقديم الشركة المصنعة خصم 

بالسعر.

 

الموضوع
24

25

26

27

م

احيط مجلس ادارة الجهاز علما 

احيط مجلس ادارة الجهاز علما 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان
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 عدد كويت اليوم 1396تاريخ النشر بموقع الجهاز Page612018/06/10 اجتماع رقم :

وزارة الصحة

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :7581
 تاريخ الكتاب :2018/04/18

 
 
 

 BELIMUMAB طلب اإلحاطة والعلم بتخفيض القيمة االجمالية لشراء البند رقم (89) مادة
BENYSTA 120-400 MG (حقن) لعالج مرضى اللوبس (الذئبة الحمراء) لحاجة كافة 
المستشفيات على/ شركة ياكو الطبية ليصبح (-/99,150 د.ك) فقط تسع وتسعون ألف ومائة 

وخمسون دينار كويتي ال غير بدال من (-/157,000 د.ك) , وذلك النخفاض عدد المرضى

 

الموضوع
28
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2018/42

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      
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تسجيل شركات اول مرة

تسجيل شركات أول مرة

 رقم الكتاب :2018/1143$
 تاريخ الكتاب :2018/05/27

 
 
 

 رقم الكتاب :2018/1124$
 تاريخ الكتاب :2018/05/23

 
 
 

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-مجموعة بهبهاني الكويتية للمقاوالت العامة للمباني 

2- شركة الدرر العالمية للتجارة العامة 
3- شركة الصفاه الوطن للتجارة العامة والمقاوالت

4- مصنع سمادكو النتاج األسمدة الكماوية 
5- شركة النصر لمقاوالت الطرق والمجاري والجسور 

6- شركة رويال اميج للتجارة العامة والمقاوالت 
7- شركة التصميم والمقاوالت العامة للمباني

8- شركة ميدكير للتجارة العامة 
9- شركة ام كي المشتركة للتجارة العامة والمقاوالت 

10- شركة العوضي لالتجار في جميع المعدات والمستلزمات واألدوات الطبية 
MARMORE MENA INTELLIGENCE PRIVATE  LIMITED-11 (شركة 

اجنبية )
12- شركة التطور الكويتي للمقاوالت العامة للمباني

 

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 البيان الدولية للتجارة العامة و المقاوالت

2- شركةسوكر تولز لمستلزمات الرياضية
3- شركةالمينا المشتركة لمقاوالت تنظيف المباني و الطرق

4-مركز لبنة على لبنة لتجارة العامة والمقاوالت
5-شركة مطعم ومقهى تو ديغريس

6-شركة قلوبل والدمنهوري لتجارة العامة
7-شركة العيد الهندسية لتجارة العامة و المقاوالت 
8-شركة الشبكة الرقمية لتجارة العامة والمقاوالت 
9-شركة الغزال الخليجي لتجارة العامة والمقاوالت

 

الموضوع
1

2

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة على اعتماد تسجيل الشركات أعاله 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة على اعتماد تسجيل الشركات أعاله 

البيـــــــــــــــــــان
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 عدد كويت اليوم 1396تاريخ النشر بموقع الجهاز Page632018/06/10 اجتماع رقم :

تسجيل شركات اول مرة

تسجيل شركات أول مرة

 رقم الكتاب :2018/1144$
 تاريخ الكتاب :2018/05/27

 
 
 

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- الشركة العربية للتقنية للتجارة العامة والمقاوالت

2- شركة فايون للتجارة العامة والمقاوالت 
3- شركة نكسس الهندسية للتجارة العامة والمقاوالت

 

الموضوع
3
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة على اعتماد تسجيل الشركات أعاله 
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 عقود الخدمات اإلستشارية

وزارة الصحة

الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب

 رقم الكتاب :1603879
 تاريخ الكتاب :2018/03/29

 
 
 

 رقم الكتاب :32303
 تاريخ الكتاب :2018/03/29

 
 
 

(اعيد بحث) طلب إعادة النظر بقرار اللجنة السابق والموافقة على إصدار األمر التغييري الثالث 
لعقد اإلتفاقية رقم 2012/1-2013 تقديم خدمات استشارية هندسية لمراجعة تصميم مستندات 
مشروع إنشاء وإنجاز وصيانة مبنى إدارة الصحة العامة واإلشراف على تنفيذه المبرم مع/ دار 

معمار لإلستشارات الهندسية بمبلغ إجمالي وقدره (-/67.500 د.ك) وذلك لتمديد العقد لمدة (15)
شهر إعتبارا من 2016/2/5

 

(اعيد بحث) طلب طرح الممارسة المحدودة اتفاقية إدارة تنفيذ عدد (5) مشاريع للهيئة بنظام 
العرض الفني والمالي على قائمة المكاتب االستشارية المحلية المذكورة بكتاب الهيئة

**نسبة التقييم الفني 70 % والمالي %30.
**علما بأن سيتم دعوة المكاتب المحلية على أن تقوم بعمل شراكة تضامنية مع المكتب العالمية 

وبنسبة 70% المحلي و30% العالمي

 

الموضوع

الموضوع

1

2

م

م

قرر مجلس ادارة الجهاز التالي اوال: الغاء القرار السابق الصادر  بإجتماع (2017/77) بتاريخ 
2017/10/23 المتضمن: عدم الموافقة على الطلب

ثانيا: الموافقة

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة على ان تتولى الجهة صاحبة الشأن 
اجراءات األعمال بممارسة محدودة وفقا للمادة رقم (18) من قانون المناقصات العامة رقم 49 

لسنة 2016
و عدم موافقة:

عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة السيد/ حامد العلبان

قبل الختام وجه رئيس مجلس الجهاز المركزي للمناقصات العامة دعوة السادة أعضاء المجلس لحضور اإلجتماع القادم يوم  

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان
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االربعاء الموافق 30-05-2018 العاشرة والنصف صباحا  . 


