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دولة الكويت
 الجهاز المركزي للمناقصات العامة

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

2018/47
10-شوال-1439 هـ 

   االثنين 
2018-06-25 -الموافق

عقد الجهاز المركزي للمناقصات العامة  جلسته رقم (

بقاعة االجتماع بمقر الجهاز المركزي للمناقصات العامة و بحضور كل من السادة :الموافق  2018-06-25

)(   االثنين 2018/47 الساعه التاسعة من صباح يوم)

    أعضاء مجلس ادارة الجهاز المركزي للمناقصات العامة :

    وقد حضر جانب من اإلجتماع  :

    وقد اعتذر عن حضور اإلجتماع كل من:

التوقيع

التوقيع

التوقيع

عبدالله سعود العبدالرزاق
محمد ناصر الخرافي

د. محمد عبدالله العيسى
د.مرسال سعد الماجدي
مشعل منديل القحص

السيدة/ وضحة العميري

د.مبارك فهاد العازمي
د/فواز العدواني

بدر عبداللطيف الدويسان

د. رنا عبدالله الفارس

حامد أحمد العلبان
عادل إبراهيم خريبط

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

 عضو ممثل/ ادارة الفتوى والتشريع
عضو / ممثل وزارة المالية

عضو / ممثل األمانة العامة للمجلس األعلى 
للتخطيط و التنمية

عضو/ ممثل الهيئة العامة للقوى العاملة
االمين العام المساعد  لشئون المناقصات 

باالنابة

عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة

نائب رئيس الجهاز المركزي للمناقصات 
العامة

عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة
عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة

1
2
3
4
5
6

7
8

1

1

2
3

تم توقيع هذا المحضر واعتماده من رئيس و اعضاء مجلس الجهاز  بتاريخ  27-06-2018 وفقا للمادة (8 )من الالئحة 
التنفيذية 
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    كما حضر حانب من االجتماع العضو / ممثل الجهات الحكومية التي أشرفت على تنفيذ 
المناقصة وهم كالتالي :

التوقيع

 العضو / ممثل ديوان الخدمة المدنية

 العضو / ممثل الهيئة العامة للرياضة

 العضو / ممثل الهيئة العامة لشئون 
الزراعة والثروه السمكية

 العضو / ممثل وزارة الكهرباء و الماء

 العضو / ممثل وزارة الصحة

 العضو / ممثل وزارة األعالم

 العضو / ممثل المجلس الوطني للثقافه 
والفنون واآلداب

 العضو / ممثل وزارة التربية

 العضو / ممثل شركة نفط الكويت

 العضو / ممثل شركة البترول الوطنية 
الكويتية

 العضو / ممثل جامعة الكويت

 العضو / ممثل وزارة الشئون اإلجتماعية 
والعمل

 العضو / ممثل الديوان األميري

 العضو / ممثل الهيئة العامة للشباب

 العضو / ممثل الهيئة العامة للتعليم 
التطبيقي والتدريب

السيده/ باسمة الرويح     رئيس قسم 
المشتريات

المهندس/ حسين تقي     رئيس قسم العقود 
المواصفات

السيدة/ حصة الحربي     مدير المالية

المهندسة/ غدير القويضي     مدير مكتب 
الوكيل

السيدة/ زينب عثمان     مراقب المناقصات

السيد/ طارق التيلجي     مدير إدارة 
المشتريات

السيده/ خنساء الصانع     مشرف أول كاتبة 
حسابات

المهندسة/ ندى البغلي     مراقب العقود 
وضبط الجودة

السيدة/ صفاء الصفار     ممثل/القطاع 
النفطي

السيدة / صفاء الصفار     ممثل/القطاع 
النفطي

السيد/ خالد الوطري     مراقب العقود

السيد/ مشعل أحمد العتيبي     رئيس قسم 
الخدمات

السيد/ حمد الكوح     محاسب أول

السيد / نواف المطيري     رئيس الفريق 
الهندسي

السيد/ عبدالله الطبطبائي     مهندس مبتدئ
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2018/47

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       
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فض العطاءات

وزارة الكهرباء و الماء

وزارة الدفاع

وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية

الرقم :- و ك م/2017/2016/36

الرقم :- و ك م /2018/2017/8

الرقم :- 2411-4-23173

الرقم :- 2018/2017/34

فض عطاء مناقصة/ممارسة  اعمال الصيانة المدنية في محطات توليد القوى الكهربائية  وتقطير
المياه

 

فض عطاء مناقصة/ممارسة  صيانة معدات انارة الشوارع في محافظة العاصمة بدولة الكويت 
2018/2017

 

فض عطاء مناقصة/ممارسة  إستئجار مركبات متنوعة لزوم / لجنة تخصيص المركبات الحكومية

 

فض عطاء مناقصة/ممارسة  توفير احتياجات المياه العذبة لمساجد وزارة االوقاف والشؤون 
االسالمية (محافظة االحمدي)

 

الموضوع

الموضوع

الموضوع

1

2

3

4

م

م

م

فتحت مظاريف المناقصة 

فتحت مظاريف المناقصة 

فتحت مظاريف المناقصة 

فتحت مظاريف المناقصة 

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان
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  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       
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فض العطاءات

األمانة العامة للمجلس األعلى للتخطيط و التنمية

الهيئة العامة للمعلومات المدنية

شركة نفط الكويت

الرقم :- 2018/2017/2

الرقم :- هـ .م .م / 2018/2017/2

2032276-RFQ -: الرقم

فض عطاء مناقصة/ممارسة  تشغيل و صيانة مبنى االمانة للمجلس االعلى للتخطيط و التنمية

 

فض عطاء مناقصة/ممارسة  ايجار سيارات مع الوقود للهيئة

 

فض عطاء مناقصة/ممارسة  تزويد أنابيب نبطين ووصالت قياس 13-8/3 و 18-8/5 إلصالح 
-18 & 8/3-13 SUPPLY OF CASING & COUPLING SIZES اآلبار الطباشيرية

FOR WORKOVER & CRETACEOUS WELLS8/5

 

الموضوع

الموضوع

الموضوع

5

6

7

م

م

م

فتحت مظاريف المناقصة 

فتحت مظاريف المناقصة 

فتحت مظاريف المناقصة 

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان



2018/47

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       
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ديوان الخدمة المدنية

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :51224
 تاريخ الكتاب :2018/06/14

 
 
 

طلب تمديد الكفالة البنكية للمناقص الفائز للمناقصة رقم 2017/2016/4 توفير خدمة نقل 
وتبادل معلومات الخدمة المدنية فيما بين ديوان الخدمة المدنية والجهات الحكومية من خالل 

الشبكة الالسلكية لمدة شهرين وذلك لعدم توقيع العقد نظرا لعدم صدور قانون ربط ميزانية 
الوزارة واالدارات الحكومية للسنة المالية 2019-2018

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيده/ باسمة الرويح     رئيس قسم المشتريات

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة على تمديد الكفاالت البنكية لجميع الشركات المشاركة 
بالمناقصة

البيـــــــــــــــــــان
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  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       
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وزارة الشئون اإلجتماعية والعمل

توصيــــــات الجهــــات

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :05053
 تاريخ الكتاب :2018/02/27

 
 
 

 رقم الكتاب :765
 تاريخ الكتاب :2018/05/31

 
 
 

(اعيد بحث) طلب اعادة عرض ترسية المناقصة رقم 2017/2016/10 مشروع  إنشاء وانجاز 
وصيانة مبنى وحدة رعاية المسنين بمنطقة اشبيلية على / شركة الخالد للهندسة و المقاوالت 

(سابع اقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-/3,798,292 د.ك) فقط ثالثة ماليين وسبعمائة وثمانية
وتسعون الف ومائتين واثنى وتسعون دينار الغير بناء على مالحظات ديوان المحاسبة.

- اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم 6012 المؤرخ في 2018/3/8 المتضمن مبلغ الترسية.

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

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ مشعل أحمد العتيبي     رئيس قسم الخدمات

( اعيد بحث )الهيئة العامه لشئون ذوي اإلعاقة
طلب اصدار االمر التغييري االول بزيادة مبلغ اجمالي قدره (-/33,000 د.ك) فقط ثالثة وثالثون 
الف دينار الغير بنسبة (1.7%) من عقد رقم 29-2017/2016 من الممارسة رقم 2015/45-
2016 اعمال التكييف لكافة المنشأت بقطاع الرعاية االجتماعية المبرم مع / شركة بدر المال 

واخوانه للفترة من 2018/6/1 حتى نهاية العقد 2020/3/20

 

الموضوع

الموضوع

1

2

م

م

قرر مجلس ادارة الجهاز التالي 
اوال: الغاء القرار السابق الصادر باجتماع رقم (2018/34) المنعقد في 2018/5/3 المتضمن: 

الموافقة
ثانيا: عدم الموافقة وتخطر الوزارة بإعادة دراسة جميع العطاءات وموافاة الجهاز بالتوصية

عدم إختصاص مجلس ادارة الجهاز لعدم تجاوز نسبة االوامر التغييرية عن %5

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان
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  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       
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الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

بند التظلمات / الشكاوي

 رقم الكتاب :5992
 تاريخ الكتاب :2018/06/03

 
 
 

 رقم الكتاب :7444
 تاريخ الكتاب :2018/06/13

شركة زاك سلوشنز النظمة الكمبيوتر ش م ك م
 
 

طلب التمديد االول لعقد رقم 74-2016/2015 المناقصة رقم هـ ع / ش ا م / 2015/2014/19 
استئجار سيارات مختلفة للهيئة المبرم مع/شركة الخليج لتأجير السيارات لمده ستة اشهر اعتبارا

من 2018/11/30 حتى 2019/5/29 بمبلغ اجمالي قدره (-/295,865 د.ك) فقط مائتين 
وخمسة وتسعون الف  وثمانمائة وخمسة وستون دينار  الغير

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ عبدالله الطبطبائي     مهندس مبتدئ

طلب االطالع على قرار لجنة التظلمات من قرارات مجلس إدارة الجهاز المركزي للمناقصات 
العامه  على تظلم / شركة زاك سلوشنز النظمة الكمبيوتر بشأن المناقصة رقم هـ ع/ ش أم / 50 

/2016-2017 صيانة اجهزة الحاسب اآللي وملحقانه للهيئة

 

الموضوع

الموضوع

1

2

م

م

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار لحين ورود كتاب الحق 

احيط مجلس ادارة الجهاز علما 

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان
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  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

 عدد كويت اليوم 1400تاريخ النشر بموقع الجهاز Page92018/07/08 اجتماع رقم :

المجلس الوطني للثقافه والفنون واآلداب

توصيــــــات الجهــــات

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :4746
 تاريخ الكتاب :2018/06/06

 
 
 

 رقم الكتاب :4842
 تاريخ الكتاب :2018/06/11

 
 
 

طلب اعادة ترسية المناقصة رقم م و ث ف ا /2017/2016/6 استئجار سيارات للمجلس 
الوطني واالدارات التابعة له على/ شركة يور كار لتأجير السيارات (ثاني اقل االسعار) (أنسب 
العروض) بمبلغ اجمالي قدره (168,235/200 د.ك)  فقط مائة وثمانية وستون الف  ومائتين 

وخمسة وثالثون دينار  ومائتى فلس  الغير

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيده/ خنساء الصانع     مشرف أول كاتبة حسابات

طلب التمديد الثاني لعقد المناقصة رقم م و ث ف أ / 2015/2014/3 توفير العمالة المصاحبة 
للبعثات االثرية المشاركة مع الفريق الكويتي المبرم مع / شركة البحار للخدمات العامة لمدة ستة 
اشهر اعتبارا من 2018/6/1 حتى 2018/11/30 بمبلغ اجمالي قدره (69,205/500 د.ك)   

فقط تسعة وستون الف  ومائتين وخمسة دينار  وخمسمائة فلس  الغير لحين االنتهاء من 
اجراءات طرح المناقصة الجديدة رقم م و ث ف أ 2018/2017-9

 

الموضوع

الموضوع

1

2

م

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة استنادا للمادة 40 من قانون المناقصات العامة رقم 49 لسنة 
2016 بعد استبعاد اقل االسعار /  شركة ضاري كار لتأجير السيارات وذلك لألسباب التالية:
1- تدني قيمة العطاء المقدم بنسبة غير معقولة وال تؤدي الطمئنان المجلس في التعاقد مع 

الشركة 
2- قدمت الشركة كتاب للمجلس بعد فض العطاءات بمواصفات مختلفة عن المواصفات التي تم 

تقديمها للجهاز المركزي للمناقصات العامة.

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة اعتبارا من تاريخ الكتاب 2018/6/11

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان
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وزارة األعالم

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :139
 تاريخ الكتاب :2018/06/03

 
 
 

 رقم الكتاب :142
 تاريخ الكتاب :2018/06/10

 
 
 

(اعيد بحث) طلب ترسية المناقصة رقم 2018/2017/256 توريد وتركيب وفحص وتشغيل و 
ضمان خطوط تغذية االرسال والهوائيات واجهزة ارسال تلفزيوني ارضي رقمي (مشروع البث 

التلفزيوني االرضي الرقمي 2T-DVB المرحلة الثالثة ) على/ شركة اوالد عبدالعزيز 
عبدالمحسن الراشد (رابع اقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-/1,744,826 د.ك) فقط  مليون  

وسبعمائة واربعة واربعون الف  وثمانمائة وستة وعشرون دينار الغير المطابق للشروط 
والمواصفات.

اطلع الجهاز على التالي:
- كتاب الوزارة رقم 133 بتاريخ 2018/5/20 المتضمن الطلب الخطأ

- كتاب شركة الهندسية والتقنيات المتعددة رقم 2018/1428 بتاريخ 2018/6/10 المتضمن 
االستعداد لحضور اجتماع الجهاز للرد على االستفسارات الفنية والشروط الواردة بالمناقصة
- كتاب شركة جيت لنك لالتصاالت رقم 130 بتاريخ 2018/6/11 المتضمن االستعداد لحضور 

اجتماع الجهاز للرد على االستفسارات الفنية والشروط الواردة بالمناقصة

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ طارق التيلجي     مدير إدارة المشتريات

طلب الغاء المناقصة رقم و أ / 2012/2011/127 ( ع ) توريد وتركيب وضمان احبال الشد 
ونظام االضاءة التحذيرية لبرج االرسال التلفزيوني بمحطة ارسال فيلكا بناءا على قرار الوزارة 
رقم (9/498) المتضمن التعميم على كافة الجهات الحكومية بعدم اجراء اي تعاقد او تخصيص 

او تمديد الجراء تعاقدي او قانوني في جزيرة فيلكا وذلك اعتبارا من تاريخ صدور القرار

 

الموضوع
1

2

م

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم ويحال كتب شركة الهندسية والتقنيات 
المتعددة و شركة جيت لنك لالتصاالت للجهة لالطالع واالفادة وموافاة الجهاز بالرد

قرر مجلس ادارة الجهاز التالي 
اوال: الغاء القرار الصادر باجتماع رقم 2016/88 المنعقد في 2016/12/12 المتضمن: 

الموافقة على الترسية
ثانيا: الموافقة على إلغاء المناقصة

البيـــــــــــــــــــان
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وزارة األعالم

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :140
 تاريخ الكتاب :2018/06/03

 
 
 

(اعيد بحث) طلب الغاء المناقصة رقم و أ/2018/257 توريد وتركيب وفحص وتسليم وضمان 
محطة فضائية متنقلة HD  المرساه على/ مجموعه وجده للتجاره العامه و المقاوالت الستغالل 
المبلغ المعتمد من قبل وزارة المالية 500 الف العمال المناقصة رقم وأ/2018-2017/256 

وذلك حسب المذكره الوزاريه رقم 2018/2017/256

اطلع الجهاز على كتاب / شركة مجموعه وجده للتجارة العامه و المقاوالت رقم (786) المؤرخ 
في 2018/5/14 المتضمن االستعجال بتوقيع العقد

 

الموضوع
3
م

قرر مجلس ادارة الجهاز عدم الموافقة ويحال كتاب شركة مجموعه وجده للتجارة العامه و 
المقاوالت للجهة وموافاة الجهاز بالرد

البيـــــــــــــــــــان
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وزارة الكهرباء و الماء

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :17814
 تاريخ الكتاب :2018/06/12

 
 
 

طلب تمديد فترة دراسة عطاءات المناقصة رقم و ك م/2017/7272 توريد مواد كيماوية الدارة 
االعمال الكيماوية لمدة (30) يوما وذلك لحاجة الوزارة لمزيد من الدراسة

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

المهندسة/ غدير القويضي     مدير مكتب الوكيل

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان
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وزارة الكهرباء و الماء

بند التظلمات / الشكاوي

 رقم الكتاب :171
 تاريخ الكتاب :2018/06/14

شركة الخنيني  للتجارة العامه  والمقاوالت ذ م م
 
 

 رقم الكتاب :530
 تاريخ الكتاب :2018/06/14

شركة سالم محمد النصف للمقاوالت العامة للمباني 
ذ.م.م.

 
 

 رقم الكتاب :14
 تاريخ الكتاب :2018/06/21

شركة سيد حميد بهبهاني وأوالده ذ م م
 
 

شكوى الشركة من عدم التنويه عن تقديم موعد اغالق المناقصة رقم و ك م 2018/2017/45 
تمديد ولحيم كيبالت أرضية ضغط متوسط (11 ك.ف) لتوسعة شبكة الكهربائية في جنوب دولة 

الكويت بالجريده الرسمية كما لم يتم التنويه عن تقديم موعد االجتماع التمهيدي ولم يتم تزويدها 
بصورة محضر االجتماع التمهيدي في حال انعقاده او تغيير موعده في جريده كويت اليوم كما هو

متبع وذلك استنادا لمواد قانون المناقصات أرقام (35), (39) بند (5), (44) و (48)

 

شكوى الشركة من عدم التنويه عن تقديم موعد اغالق المناقصة رقم و ك م 2018/2017/45 
تمديد ولحيم كيبالت أرضية ضغط متوسط (11 ك.ف) لتوسعة شبكة الكهربائية في جنوب دولة 

الكويت بالجريده الرسمية كما لم يتم التنويه عن تقديم موعد االجتماع التمهيدي ولم يتم تزويدها 
بصورة محضر االجتماع التمهيدي في حال انعقاده او تغيير موعده في جريده كويت اليوم كما هو

متبع وذلك استنادا لمواد قانون المناقصات أرقام (35), (39) بند (5), (44) و (48)

 

شكوى الشركة من عدم التنويه عن تقديم موعد اغالق المناقصة رقم و ك م 2018/2017/45 
تمديد ولحيم كيبالت أرضية ضغط متوسط (11 ك.ف) لتوسعة شبكة الكهربائية في جنوب دولة 

الكويت بالجريده الرسمية كما لم يتم التنويه عن تقديم موعد االجتماع التمهيدي ولم يتم تزويدها 
بصورة محضر االجتماع التمهيدي في حال انعقاده او تغيير موعده في جريده كويت اليوم كما هو
متبع وذلك استنادا لمواد قانون المناقصات أرقام (35), (39) بند (5), (44) و (48) وطلب 

إلغاء وإعادة طرح المناقصة

 

الموضوع
2

3

4

م

  قرر مجلس ادارة الجهاز احالة الشكوى إلدارة الفتوى والتشريع لالطالع واالفادة

  قرر مجلس ادارة الجهاز احالة الشكوى إلدارة الفتوى والتشريع لالطالع واالفادة

  قرر مجلس ادارة الجهاز احالة الشكوى إلدارة الفتوى والتشريع لالطالع واالفادة

البيـــــــــــــــــــان
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شركة البترول الوطنية الكويتية

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :2226
 تاريخ الكتاب :2018/05/28

 
 
 

 رقم الكتاب :2301
 تاريخ الكتاب :2018/06/10

 
 
 

طلب التمديد الثاني لعقد المناقصة رقم HO/GS/0327 استئجار سيارات لشركة البترول 
الكويتية وشركة كافكو (المجموعة الثانية) المبرم مع/ شركة مصطفى كرم واوالده للتجارة العامة 
والمقاوالت لمدة اربعة اشهر اعتبارا من 2018/6/1 حتى 2018/9/30 بمبلغ اجمالي قدره (-
/720,000 د.ك)  فقط سبعمائة وعشرون الف  دينار  الغير وذلك لتعذر مناقص العقد الجديد 

الخاص بالمناقصة رقم HO/GS/0393 عن توفير المركبات المطلوبة بالموعد المقرر

- اطلع الجهاز على كتاب شركة البترول الوطنية الكويتية رقم 2289 المؤرخ في 2018/6/6 
المتضمن تعديل اسم الشركة الموقع معها العقد وكشف االجور الشهرية للسيارات للعقد

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة / صفاء الصفار     ممثل/القطاع النفطي
السيد/ بدر بوصخر     رئيس فريق التنسيق الخارجي باالنابة

طلب اصدار األمر التغييري االول بزيادة مبلغ قدره (-/460,000 د.ك)  فقط اربعمائة وستون 
الف  دينار  الغير مايعادل نسبة (10,82%) على قيمة عقد المناقصة رقم CA/3964 عقد 
خدمة للقيام بأعمال العزل في مصافي الشركة الثالث المبرم مع/ شركة الخدمات المتكاملة 
للمقاوالت الميكانيكية واآلالت الدقيقة وذلك لتغطية التكاليف االضافية ألعمال مصفاة ميناء 

االحمدي ومصفاة ميناء عبدالله حتى نهاية العقد في 2018/2/4.

 

الموضوع
1

2

م

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

عضو مجلس ادارة الجهاز / محمد الخرافي
عضو مجلس ادارة الجهاز /بدر الدويسان 

ممثل الهيئة العامة للقوى العاملة/ د. مبارك العازمي
ممثل  األمانة العامة للمجلس األعلى للتخطيط / وضحه العميري

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان
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شركة البترول الوطنية الكويتية

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :2225
 تاريخ الكتاب :2018/05/28

 
 
 

 رقم الكتاب :1237
 تاريخ الكتاب :2017/10/19

 
 
 

طلب التمديد الثاني لعقد المناقصة رقم HO/GS/0327 استئجار سيارات لشركة البترول 
الكويتية وشركة كافكو  (المجموعة االولى) المبرم مع/ شركة اوتوماك للسيارات  لمدة اربعة 
اشهر اعتبارا من 2018/6/1 حتى 2018/9/30 بمبلغ اجمالي قدره (-/90,000 د.ك)   فقط 

تسعون الف  دينار  الغير وذلك لتعذر مناقص العقد الجديد الخاص بالمناقصة رقم 
HO/GS/0393 عن توفير المركبات المطلوبة بالموعد المقرر

 

(اعيد بحث) طلب طرح المناقصة المحدودة رقم CISD/0404 عقد صيانة أجهزة االتصاالت 
الخاصة بشركة البترول بين الشركات المذكورة بكتاب الشركة وفقا السس ومعايير االختيار 

والتأهيل 

*اطلع الجهاز على التالي:
- كتاب رقم (1502) المؤرخ في 2017/12/18 المتضمن االسس والمعايير التي تم االستناد 

عليها في إختيار وتأهيل الشركات
- كتاب الشركة رقم 2243 بتاريخ 2018/5/29 المتضمن االسس والمعايير 

- ال تقبل عروض بديلة 
- ال تقبل التجزئة

cec محدودة على قائمة مختاره من الشركات - دمج قوائم -

 

الموضوع

الموضوع

3

4

م

م

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

عضو مجلس ادارة الجهاز / محمد الخرافي
عضو مجلس ادارة الجهاز /بدر الدويسان 

ممثل الهيئة العامة للقوى العاملة/ د. مبارك العازمي
ممثل  األمانة العامة للمجلس األعلى للتخطيط / وضحه العميري

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار لحين ورود كتاب الحق 

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان
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جامعة الكويت

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :5222
 تاريخ الكتاب :2018/05/13

 
 
 

 رقم الكتاب :6289
 تاريخ الكتاب :2018/06/05

 
 
 

طلب ترسية المناقصة رقم 2018/2017/6 (35-2019/2018) حاليا اعمال الصيانة الجذرية 
لقطاع (الشويخ) الدارة االنشاءات والصيانة بالجامعة على/ شركة االولمبي العالمي للمقاوالت 

(ثامن اقل االسعار) بنسبة خصم (-43.51%) ما يعادل مبلغ اجمالي قدره (-/1,412,250 د.ك) 
فقط  مليون  واربعمائة واثنىعشر الف  ومائتين وخمسون دينار  الغير مطابقة للمعاير المطلوبة 

في الدراسة

*اطلع الجهاز على التالي: 
- كتاب الجامعة رقم (4918) المؤرخ في 2018/5/7 المتضمن التوصية الخطأ
- كتاب الجامعة رقم (4816) المؤرخ في 2018/5/3  المتضمن التوصية الخطأ

-  كتاب شركة الميثاق العالي للتجارة العامة والمقاوالت رقم (2018/11) المؤرخ في 
2018/4/23 المتضمن االفادة والرد على استفسارات المناقصة

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ خالد الوطري     مراقب العقود

طلب ترسية المناقصة رقم 2018/2017/47 توريد و تركيب و تشغيل جهاز علمي الدارة 
االبحاث بالجامعة على/ شركة تكنوسايس لالجهزة واالدوات العلمية (عطاء وحيد) المطابق 

للشروط والمواصفات بمبلغ اجمالي قدره (-/93,750 د.ك)  فقط ثالثة وتسعون الف  وسبعمائة 
وخمسون دينار  الغير

 

الموضوع
1

2

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة على التوصية بعد تطبيق أحكام المادة  رقم 38 من الالئحة 
التنفيذية من قانون المناقصات رقم 49 لسنة 2016

وبعد استبعاد الشركات وذلك على النحو الوارد بكتاب الجهة أعاله

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان
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جامعة الكويت

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :6371
 تاريخ الكتاب :2018/06/06

 
 
 

 رقم الكتاب :6373
 تاريخ الكتاب :2018/06/06

 
 
 

 رقم الكتاب :18/2
 تاريخ الكتاب :2018/06/06

 
 
 

طلب تعديل قيمة إصدار األمر التغييري ليصبح (5.438.501/262د.ك)  فقط خمسة ماليين  
واربعمائة وثمانية وثالثون الف  وخمسمائة وواحد دينار  ومائتين واثنى وستون فلس  الغير ما 

يعادل نسبه قدرها ( 17.5%) من قيمة عقد الجامعه المناقصة رقم 
10/262KU/KUCP/CO-11 انشاء حزمة رقم (6B) اعمال مواقف السيارات العلوية 

والمالجئ العامة والمباني المتفرقة (الجزء الشرقي) في مدينة صباح السالم الجامعي المبرم مع/
الشركة األحمدية للمقاوالت والتجارة لمده  15 شهرا اعتبارا من 2018/5/23 حتى 

2019/8/22 بناء على موافقة ديوان المحاسبة

 

(اعيد بحث) أوال :طلب تعديل قيمة اإلجمالية لألمر التغييري الثامن لتصبح بزيادة مبلغ 
(3.883.484/232 د.ك) على قيمة عقد المناقصة رقم 10/0261C/KU/KUCP-11 مشروع
مدينة صباح السالم الجامعية- جامعة الكويت انشاء مالجئ و مواقف سيارات A6 انشاء الحزمة 

المبرم مع / الشركة االحمدية للمقاوالت والتجارة  بناء على موافقة ديوان المحاسبة
ثانيا : إفادة الجامعة بأن مدة األمر التغييري الثامن  خمسة عشر شهرا اعتبارا من 2018/5/23 

حتى 2019/8/22 بدال من / 2018/4/5 

- اطلع الجهاز على كتاب الجامعة رقم 13690 المؤرخ في  2018/12/5

 

افادة الجامعة بأن االمر التغييري السابع الصادر على عقد المناقصة رقم 
0800C/KU/KUCP-10-11 تنفيذ كلية االداب و كلية التربية مدينة صباح السالم الجامعية  

المبرم مع/ شركة أرابتك باالشتراك مع المجموعة المشتركة للمقاوالت بانه تفعيل  ( المبالغ 
االحتياطية) في العقد وليس زيادة

 

الموضوع
3

4

5

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار لحين ورود كتاب الحق 

البيـــــــــــــــــــان
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الهيئة العامة للرياضة

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :2018/11879
 تاريخ الكتاب :2018/06/06

 
 
 

طلب اعادة النظر بقرار الجهاز السابق والموافقة على ترسية المناقصة رقم هـ ع ر 2016-18-
2017 أعمال الصيانة الزراعية لمالعب كرة القدم الرئيسية لألندية (الكويت - التضامن - النصر 

- خيطان - الجهراء) وعدد 2 ملعب فرعي لكل نادي على/ مؤسسة ديزرت جروب للمقاوالت 
الزراعية (ثالث اقل االسعار)  المطابق للشروط والمواصفات  بمبلغ اجمالي قدره (-/298,365 

د.ك)  فقط مائتين وثمانية وتسعون الف  وثالثمائة وخمسة وستون دينار  الغير لمدة سنتين 
لالسباب الموضحة بكتاب الهيئة

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

المهندس/ حسين تقي     رئيس قسم العقود المواصفات

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه التالي:
اوال: الغاء قراره السابق الصادر باجتماع رقم (2018/30) المنعقد في 2018/4/16 المتضمن:

عدم الموافقة على الترسية
ثانيا: الموافقة  بعد استبعاد :

1- شركة / النخيل لالنتاج الزراعي (اقل االسعار) لعدم وجود خبره سابقة وبعض مستندات 
المناقصة.

2- شركة / بروفيشينال المتحدة للتجارة العامة والمقاوالت (ثاني اقل االسعار) لعدم وجود خبره 
سابقة وبعض مستندات المناقصة ووجود خطأ حسابي.

عدم موافقة كل من: 
عضو مجلس ادارة الجهاز / محمد الخرافي
عضو مجلس ادارة الجهاز / د. محمد العيسى

ممثل الهيئة العامة للقوى العاملة/ د. مبارك العازمي

البيـــــــــــــــــــان
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الهيئة العامة للرياضة

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :12077
 تاريخ الكتاب :2018/06/10

 
 
 

 رقم الكتاب :12078
 تاريخ الكتاب :2018/06/10

 
 
 

طلب اعادة النظر بقرار الجهاز السابق والموافقة على ترسية  المناقصة رقم هـ ع ر 20-
2016-2017 أعمال الصيانة الزراعية لمالعب كرة القدم الرئيسية لألندية (العربي - كاظمة - 
القادسية - السالمية - اليرموك) وعدد 2 ملعب فرعي لكل نادي على/ مؤسسة ديزرت جروب 

للمقاوالت الزراعية (ثاني اقل االسعار)  المطابق للشروط والمواصفات  بمبلغ اجمالي قدره (-
/298,000 د.ك)  فقط مائتين وثمانية وتسعون الف  دينار  الغير لمدة سنتين لالسباب الموضحة

بكتاب الهيئة

 

طلب اعادة النظر بقرار الجهاز السابق والموافقة على ترسية  المناقصة رقم هـ ع ر 19-
2016-2017 أعمال الصيانة الزراعية لمالعب كرة القدم الرئيسية لألندية (الشباب - الفحيحيل 
- الساحل - اتحاد كرة القدم - الصليبخات) وعدد 2 ملعب فرعي لكل نادي على/ مؤسسة ديزرت 
جروب للمقاوالت الزراعية (رابع اقل االسعار) المطابق للشروط والمواصفات  بمبلغ اجمالي 

قدره (-/278,500 د.ك)  فقط مائتين وثمانية وسبعون الف  وخمسمائة دينار  الغير لمدة سنتين 
لالسباب الموضحة بكتاب الهيئة

 

الموضوع
2

3

م

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه التالي:
اوال: الغاء قراره السابق الصادر باجتماع رقم (2018/30) المنعقد في 2018/4/16 المتضمن:

عدم الموافقة على الترسية
ثانيا: الموافقة  بعد استبعاد :

1- شركة / النخيل لالنتاج الزراعي (اقل االسعار) لعدم وجود خبره سابقة وبعض مستندات 
المناقصة.

عدم موافقة كل من: 
عضو مجلس ادارة الجهاز / محمد الخرافي
عضو مجلس ادارة الجهاز / د. محمد العيسى

ممثل الهيئة العامة للقوى العاملة/ د. مبارك العازمي

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه التالي:
اوال: الغاء قراره السابق الصادر باجتماع رقم (2018/30) المنعقد في 2018/4/16 المتضمن:

عدم الموافقة على الترسية
ثانيا: الموافقة  على التوصية بعد استبعاد الشركات وذلك على النحو الوارد بكتاب الجهة أعاله

عدم موافقة كل من: 
عضو مجلس ادارة الجهاز / محمد الخرافي
عضو مجلس ادارة الجهاز / د. محمد العيسى

ممثل الهيئة العامة للقوى العاملة/ د. مبارك العازمي

البيـــــــــــــــــــان
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الهيئة العامة للرياضة

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :12259
 تاريخ الكتاب :2018/06/12

 
 
 

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

 
 
 

طلب تمديد الكفاالت االولية للمناقصين المشاركين بالمناقصة رقم هـ ع ر 2017/2016/2 أعمال
خدمات النظافة والمراسلين والمناولة والضيافة بالهيئة والمرافق التابعة لها لمدة ثالثة اشهر 

لحين االنتهاء من اجراءات توقيع العقد

 

افادة الجهاز بانتها الكفاالت البنكية للمناقصين المشاركين بالمناقصة رقم هـ ع ر 2016/12-
2017 أعمال تشغيل وصيانة وإصالح خدمات أحواض السباحة باألندية واالتحادات الرياضية 

(المنطقة الثالثة)

 

الموضوع
4

5

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة على تمديد الكفاالت لجميع المناقصين المشاركين بالمناقصة

قرر مجلس ادارة الجهاز تجديد الكفاالت البنكية لجميع الشركات المشاركة بالمناقصة 

البيـــــــــــــــــــان
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الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروه السمكية

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :10504
 تاريخ الكتاب :2018/05/20

 
 
 

 رقم الكتاب :
 تاريخ الكتاب :

 
 
 

طلب اعادة ترسية المناقصة رقم هـ ز/م م/2017/2016/16 صيانة الجهاز الرئيسي بالهيئة 
على/ شركة الهندسة والتقنيات المتعددة (اقل االسعار)بمبلغ اجمالي قدره (-/82,980 د.ك)  فقط 
اثنى وثمانون الف  وتسعمائة وثمانون دينار الغير بدال من/ شركة الفائز للحاسبات الستشارات 

تقنية المعلومات (ثاني اقل االسعار) وذلك بناءا على مالحظات ديوان المحاسبة

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ حصة الحربي     مدير المالية

افادة الجهاز بانتهاء الكفالة األولية للمشاركين بالمناقصة رقم هـ ز/م م /2017/2016/7 صيانة 
مشروع الكويت الستخدام المياه المعالجة (المرحلة الثانية)

 

الموضوع
1

2

م

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم بناءا على طلب الجهة
مع تجديد الكفاالت االوليه

قرر مجلس ادارة الجهاز تجديد الكفاالت البنكية لجميع الشركات المشاركة بالمناقصة 

البيـــــــــــــــــــان
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الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروه السمكية

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :10998
 تاريخ الكتاب :2018/05/30

 
 
 

طلب التمديد الثاني لعقود المناقصة رقم هـ ز / م م / 2014/2013/36 استئجار سيارات متنوعة
للعمل بمرافق الهيئة على النحو التالي :

- مع/ الشركة الكويتية الستيراد السيارات اعتبارا من 2018/6/1 حتى 2018/11/30 بمبلغ 
اجمالي قدره (228,321/600 د.ك)  فقط مائتين وثمانية وعشرون الف  وثالثمائة واحدى 

وعشرون دينار  وستمائة فلس الغير
- مع/ شركة اوتوماك للسيارات اعتبارا من 2018/6/16 حتى 2018/12/18 بمبلغ اجمالي 

قدره (18,047/700 د.ك)  فقط ثمانيةعشر الف  وسبعة واربعون دينار  وسبعمائة فلس  الغير
- مع/ شركة الخليج لتأجير السيارات اعتبارا من 2018/6/1 حتى 2018/11/30 بمبلغ اجمالي 

قدره (53,317/680 د.ك)  فقط ثالثة وخمسون الف  وثالثمائة وسبعةعشر دينار  وستمائة 
وثمانون فلس  الغير

وذلك لحين االنتهاء من اجراءات طرح المناقصة الجديدة رقم هـ ز/م م/2017-2016/17

كما اطلع الجهاز على كتاب الهيئة رقم 11599 المؤرخ في 2018/6/12 المتضمن توضيح 
لموافقة وزارة المالية

 

الموضوع
3
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة بنفس الشروط واألسعار
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الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروه السمكية

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :15634
 تاريخ الكتاب :2017/10/04

 
 
 

 رقم الكتاب :15633
 تاريخ الكتاب :2017/10/04

 
 
 

(اعيد بحث) طلب استبعاد شركة كاب تك للتجارة العامة والمقاوالت من االشتراك من المناقصة 
رقم هـ ز / م م / 2018/2017/3 تنفيذ وتطوير وصيانة الزراعات التجميلية والري في المنطقة 

الثالثة لألسباب المذكورة بكتاب الهيئة واخفاق الشركة في تنفيذ أعمال العقد رقم هـ ز م م / 
2013-2012/10

 

(اعيد بحث) طلب استبعاد شركة كاب تك للتجارة العامة والمقاوالت من االشتراك من المناقصة 
رقم هـ ز / م م/ 2018/2017/4 تنفيذ و تطوير و صيانة الحدائق العامة في عدد (39) حديقة 
بمحافظة العاصمة وذلك لألسباب المذكورة بكتاب الهيئة واخفاق الشركة في تنفيذ أعمال العقد 

رقم هـ ز م م / 2013-2012/10

اطلع الجهاز على كتاب / شركة كاب تك للتجارة العامة والمقاوالت رقم 2017/1645 المؤرخ 
في 2017/11/12 المتضمن تظلمها من استبعادها من مناقصة الهيئة

 

الموضوع
4

5

م

يحفظ لورود نتيجة التأهيل

يحفظ لورود نتيجة التأهيل

البيـــــــــــــــــــان
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الديوان األميري

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :5598
 تاريخ الكتاب :2018/05/31

 
 
 

 رقم الكتاب :6863
 تاريخ الكتاب :2018/06/20

 
 
 

 رقم الكتاب :4973
 تاريخ الكتاب :2018/05/10

 
 
 

طلب التجديد الثاني للعقد رقم دأ/م/38 أعمال اإلشراف واإلدارة لمشروع حديقة الشهيد المبرم مع
/ شركة لوياك لمدة سنتين اعتبارا من 2018/10/1 إلى 2020/9/30 بمبلغ اجمالي قدره

(-/769,560 د.ك) فقط سبعمائة وتسعة وستون ألف وخمسمائة وستون دينار كويتي ال غير 
وذلك لألسباب المذكورة بكتاب الديوان

 

طلب التمديد الثالث لعقد الممارسة رقم د أ/م/279 استئجار سيارات متنوعة لخدمات الديوان 
األميري بدون سائق المبرم مع / شركة المال إلستئجار وتأجير المركبات والمكائن  لمدة شهرين 
اعتبارا من 2018/7/1 حتى 2018/8/31 بمبلغ اجمالي قدره (-/90,159 د.ك)  فقط تسعون 

الف  ومائة وتسعة وخمسون دينار  الغير لحين اإلنتهاء من طرح  الممارسة المحدودة رقم 
دأ/م/279

 

طلب الديوان تعديل الموافقة السابقه  لتصبح التمديد  الثاني لعقد الممارسة رقم دأ/هـ/89 اعمال 
الصيانة لالنظمة الميكانيكية والكهربائية واالعمال االنشائية للمبنى االداري بقصر السيف العامر 
المبرم مع/ الشركة الوطنية لتطوير مشاريع البنية التحتية (سابقا شركة الخرافي ناشيونال) لمدة 

سنة اعتبارا من 2018/3/24 وليس التجديد

 

الموضوع
1

2

3

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان
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الديوان األميري

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :5741
 تاريخ الكتاب :2018/06/06

 
 
 

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

 
 
 

طلب شراء  عدد ( 8) مركبات لمستشاري حضرة صاحب السمو

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ حمد الكوح     محاسب أول

(اعيد بحث) 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

- اطلع الجهاز على كتاب الديوان رقم 5928 بتاريخ 2018/6/12 المتضمن موافقة إدارة 
الفتوى والتشريع

 

الموضوع
4

5

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

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 

البيـــــــــــــــــــان
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شركة نفط الكويت

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :2018/1466$
 تاريخ الكتاب :2018/06/13

 
 
 

 رقم الكتاب :2018/1429$
 تاريخ الكتاب :2018/06/06

 
 
 

 رقم الكتاب :2018/1203$
 تاريخ الكتاب :2018/06/03

 
 
 

طلب اصدار األمر التغييري الثاني بزيادة مبلغ اجمالي قدره (1,554,196/856 د.ك)  فقط  
مليون  وخمسمائة واربعة وخمسون الف  ومائة وستة وتسعون دينار  الغير ما يعادل نسبة 

 RFP-2023775 SPECIALIZED (33.72%) على قيمة عقد المناقصة رقم
TEECHNICAL SERVICES FOR SUPPORT SERVICES GROUP (SEK
المبرم مع / شركة الغانم إنترناشيونال للتجارة العامة والمقاوالت لتغطية تكاليف تمديد العقد لمدة 
ستة شهور اعتبارا من 2018/6/25 حتى 2018/12/24 لحين االنتهاء من الحصول موافقات 

2032395-RFP لجنة الشراء العليا على طرح المناقصة رقم

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ صفاء الصفار     ممثل/القطاع النفطي
السيدة/ لطيفة جاسم المطوع     رئيس فريق عمل خدمات العقود االستشارية

طلب اصدار االمر التغييري االول بزيادة مبلغ اجمالي قدره (553,438/279 د.ك)  فقط 
خمسمائة وثالثة وخمسون الف  واربعمائة وثمانية وثالثون دينار  ومائتين وتسعة وسبعون فلس 

الغير ما يعادل نسبة (11%) على قيمة عقد المناقصة رقم RFP-2007832 تزويد مواد 
كيميائية لنظام حقن مياه البحر في منطقة شمال الكويت المبرم مع/ الشركة الوطنية للصناعات 
الكيماوية والبترولية وذلك لتغطية تكاليف تمديد العقد لمدة (90) يوما تنتهي في 2018/8/31 

والمتطلبات االضافية من المواد الكيميائية حتى تاريخ 2018/6/2 وذلك لالسباب المذكورة بكتاب
الشركة

 

طلب الغاء األمر التغييري الثالث لعقد المناقصة رقم RFP-2016261 انشاء مجمع مكاتب جديد
 CONSTRUCTION OF NEW OFFICES IN لموظفي الشركة في منطقة المقوع
MAGWA المبرم مع مؤسسة / انشاءات اإليمان للتجارة العامة والمقاوالت وذلك لعدم رغبة 

المقاول لتوقيع األمر التغييري

 

الموضوع
1

2

3

م

عدم إختصاص مجلس ادارة الجهاز لعدم طرح العملية  خالل الجهاز المركزي للمناقصات

قرر مجلس ادارة الجهاز عدم الموافقة النتهاء العقد

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان
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شركة نفط الكويت

طرح التأهيل - طرح المناقصات

بند التظلمات / الشكاوي

 رقم الكتاب :2018/696$
 تاريخ الكتاب :2018/04/01

 
 
 

 رقم الكتاب :2018/1483$
 تاريخ الكتاب :2018/06/20

شركة الساري الوطنية للتجارة العامة والمقاوالت ذ 
م م
 
 

طلب طرح المناقصة المحدودة رقم RFP-2034228 تقديم خدمات الصيانة وخدمات اخرى 
لنظام مكافحة الحريق - شمال وغرب الكويت على الشركات المؤهلة والمعتمدة لدى شركة نفط 

الكويت تحت الفئة التخصصية - 25- (صيانة شاملة النظمة لمكافحة الحريق) وفقا لالسس 
والمعايير الفنية والمالية والصحة والسالمة والبيئة المرفقة والمدرجة اسماءها بالكشف المرفق

وذلك وفقا لنص المادة رقم (16) من قانون المناقصات العامة رقم 49 لسنة 2016

- اطلع الجهاز على كتاب شركة نفط الكويت رقم 2018/1207 المؤرخ في 2018/6/3 
المتضمن االسس والمعايير للصحة والسالمة والبيئة باللغة العربية

*بيانات المناقصة :
ال تقبل التجزئة

ال تقبل العروض البديلة

 

شكوى الشركة من ترسية المناقصة رقم RFP-2032855 خدمات النظافة العامة لمستشفى 
االحمدي على / شركة معرفي الكويتية لالسباب الموضحة بكتاب الشركة

 

الموضوع

الموضوع

4

5

م

م

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم 

  قرر مجلس ادارة الجهاز احالة الشكوى للجهة لالطالع واالفادة

البيـــــــــــــــــــان
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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 كتب الهيئة التالية

 رقم  (1181) المؤرخ في 2018/5/9 المتضمن طلب الهيئة حضور اجتماع الجهاز
رقم (811) المؤرخ في 2018/4/2 المتضمن اسباب اختبار اقل االسعار

رقم (1210) المؤرخ في 2018/5/29 المتضمن موافقة المالية
رقم (1541) المؤرخ في 2018/6/24 المتضمن استكمال اجراءات التعاقد

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد / 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 كتب الهيئة التالية:
رقم  (1180) المؤرخ في 2018/5/9 المتضمن طلب الهيئة حضور اجتماع

رقم (1211) المؤرخ في 2018/5/29 المتضمن موافقة وزارة المالية
رقم (812 ) المؤرخ في 2018/4/2 المتضمن اسباب أختيار اقل االسعار

 رقم (1542) المؤرخ في 2018/6/24 المتضمن استكمال اجراءات التعاقد

 

الموضوع
1

2

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم لمدة اسبوعين لحين تجديد الكفاالت 
البنكية

البيـــــــــــــــــــان
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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 كتب الهيئة التالية:
رقم  (1182) المؤرخ في 2018/5/9 المتضمن طلب الهيئة حضور اجتماع الجهاز

رقم  (813 ) المؤرخ في 2018/4/2 المتضمن اسباب اختيار اقل االسعار
رقم  (1212) المؤرخ في 2018/5/29 المتضمن موافقة وزارة المالية 

رقم (1543) المؤرخ في 2018/6/24 المتضمن استكمال اجراءات التعاقد

 

الموضوع
3
م

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم لمدة اسبوعين لحين تجديد الكفاالت 
البنكية
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الهيئة العامة للشباب

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :
 تاريخ الكتاب :

 
 
 

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

 
 
 

 رقم الكتاب :
 تاريخ الكتاب :

 
 
 

(اعيد بحث) افادة الجهاز بقرب انتهاء الكفاالت األولية للشركات المشاركة بالمناقصة رقم هـ ع 
ش/2 /2017 /2018 توفير ايدي عاملة (ضابط أمن) وأجهزة ومواد لجميع مراكز وبيوت 

الشباب للهيئة

 

افادة الجهاز بقرب انتهاء الكفاالت االولية للشركات المشاركة بالمناقصة رقم هـ ع ش 
/2018/2017/1 توفير ايدي عاملة و أدوات و مواد تنظيف لجميع مراكز و بيوت الشباب 

(للهيئة العامة للشباب) بتاريخ 2018/6/32

 

(اعيد بحث) افادة الجهاز بقرب انتهاء الكفاالت األولية للشركات المشاركة بالمناقصة رقم 
2018/2017/4 توفير أيدي عاملة (مراسلين وسفرجية) لجميع مراكز وبيوت الشباب للهيئة

 

الموضوع
4

5

6

م

قرر مجلس ادارة الجهاز تجديد الكفاالت البنكية لجميع الشركات المشاركة بالمناقصة 

قرر مجلس ادارة الجهاز تجديد الكفاالت البنكية لجميع الشركات المشاركة بالمناقصة 

قرر مجلس ادارة الجهاز تجديد الكفاالت البنكية لجميع الشركات المشاركة بالمناقصة 

البيـــــــــــــــــــان
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وزارة التربية

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :201811260
 تاريخ الكتاب :2018/04/30

 
 
 

 رقم الكتاب :201814776
 تاريخ الكتاب :2018/06/10

 
 
 

(إعادة بحث) طلب التالي:
أوال: ترسية المناقصة رقم م ع / 2016/2015/46 تنفيذ أعمال الصيانة والترميم واألعمال 

اإلنشائية لمدارس ومباني منطقة الفروانية التعليمية (المنطقة األولى)على / شركة ديجل االنشائية
للتجارة العامة و المقاوالت(رابع أقل االسعار) بنسبة خصم (-13,50%) المطابق للشروط 

والمواصفات 
ثانيا: تمديد الكفالة األولية للشركات المشاركة بالمناقصة.

اطلع الجهاز على كتاب الوزارة (201808141)المؤرخ في 2018/3/28 المتضمن طلب 
الترسية مع تجديد الكفالة

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

المهندسة/ ندى البغلي     مراقب العقود وضبط الجودة

طلب الغاء  المناقصة رقم م ع/2013/2012/35 تنفيذ وانشاء وانجاز وصيانة مبنى روضة 
اطفال بمنطقة مبارك العبدالله قطعة 2 التابعة لمنطقة حولي التعليمية بنظام تسليم المفتاح 

المرساه على/ شركة الرابية العالمية (ثاني اقل االسعار)  واعادة طرحها وذلك لعدم موافقة ديوان
المحاسبة

*اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم (201813410) المؤرخ في 2018/5/23 المتضمن طلب
اعادة الطرح

 

الموضوع
1

2

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة على التوصية وتجديد الكفاالت البنكية 
 بعد استبعاد الشركات وذلك على النحو الوارد بكتاب الجهة أعاله

قرر مجلس ادارة الجهاز التالي 
اوال: الغاء القرار السابق الصادر باجتماع رقم (2018/4) المنعقد في 2018/1/15 المتضمن: 

الموافقة
ثانيا: الموافقة على اإللغاء
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وزارة التربية

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :201814655
 تاريخ الكتاب :2018/06/07

 
 
 

 رقم الكتاب :20814670
 تاريخ الكتاب :2018/06/07

 
 
 

 رقم الكتاب :201814364
 تاريخ الكتاب :2018/06/05

 
 
 

طلب الوزارة تمديد الكفاالت البنكية للشركات المشاركة بالمناقصة رقم م ع / 2016/2015/46 
تنفيذ أعمال الصيانة والترميم واألعمال اإلنشائية لمدارس ومباني منطقة الفروانية التعليمية 

(المنطقة األولى) لمدة ثالثة أشهر لحين االنتهاء من اجراءات التعاقد

 

طلب الوزارة تحديد موعد االجتماع مع مجلس إدارة الجهاز لمناقشة ترسية المناقصة رقم  م ع/ 
2016/7-2017 تنفيذ اعمال الصيانة والترميم واالعمال االنشائية لمدارس ومباني بمنطقة 

ديوان العام ( المنطقة الثانية ) على/ شركة المحيسن الدولية للتجارة العامة والمقاوالت (ثالث 
اقل االسعار) بنسبة خصم قدرها (-16.95%) وذلك لعدم موافقة ديوان المحاسبة

 

طلب الوزارة تحديد موعد االجتماع مع مجلس إدارة الجهاز لمناقشة ترسية المناقصة رقم م 
ع/2016/2015/52 تنفيذ اعمال الصيانة والترميم واالعمال االنشائية لمدارس ومباني بمنطقة 
العاصمة التعليمية ( المنطقة الثانية ) على/ شركة القلعة الكويتية للتجارة العامة والمقاوالت 

(ثاني اقل االسعار) بنسبة خصم قدرها (-8.5%) وذلك لعدم موافقة ديوان المحاسبة

 

الموضوع
3

4

5

م

قرر مجلس ادارة الجهاز تجديد الكفاالت البنكية لجميع الشركات المشاركة بالمناقصة 

مازال مجلس ادارة الجهاز عند قراره السابق الصادر باجتماع رقم (2017/84) المنعقد في 
2017/11/15  المتضمن: على طلب اعادة ترسية المناقصة على/ شركة المحيسن (ثالث اقل 
االسعار) بنسبة خصم قدرها (-16.95%):بعد مراجعة االسعار المنخفضة المقدمة بالمناقصة 
وفقا لنص المادة (58) وبناءا عليه قرر مجلس ادارة الجهاز باجماع االعضاء الحاضرين 

الموافقة على توصية الوزارة عمال  بنص المادة رقم 40 من قانون المناقصات العامة رقم 49 
لسنة 2016.

مع تجديد الكفاالت البنكية

مازال مجلس ادارة الجهاز عند قراره السابق الصادر باجتماع رقم (2018/10) المنعقد في 
2018/2/5 المتضمن:  على طلب اعادة ترسية المناقصة على/ شركة القلعة الكويتية (ثاني اقل 
االسعار) بنسبة خصم قدرها (-8.5%) بعد اعتذار شركة الرابية العالمية للمقاوالت (اقل االسعار)
عن تجديد الكفاالت االولية: اوال: الغاء القرار السابق الصادر باجتماع رقم (2017/71) المنعقد 

في 2017/10/2 المتضمن عدم الموافقة وترسى على/ شركة الرابية العالمية (اقل االسعار) 
استنادا لنص المادة رقم 40 من قانون المناقصات العامة رقم 49 لسنة 2016.

 ثانيا: الموافقة على ترسية المناقصة على/ شركة القلعة الكويتية (ثاني اقل االسعار)
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وزارة التربية

توصيــــــات الجهــــات

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :201813786
 تاريخ الكتاب :2018/05/28

 
 
 

 رقم الكتاب :201813955
 تاريخ الكتاب :2018/05/31

 
 
 

 رقم الكتاب :201812111
 تاريخ الكتاب :2018/05/07

 
 
 

طلب الوزارة تمديد الكفاالت البنكية للمناقصين المشاركة بالمناقصة رقم م ع /2017/2016/5 
تنفيذ أعمال الصيانة والترميم واألعمال االنشائية لمدارس ومباني منطقة حولي التعليمية المنطقة

األولى لحين االنتهاء من اجراءات التعاقد

 

طلب التجديد الثالث لعقد تنفيذ أعمال صيانة آلة تصوير مستندات مينولتا للغرف السرية 
بالكنترول بالمناطق التعليمية المبرم مع / شركة بدر المال وأخوانه لمدة سنه إعتبارا من 

2018/7/1 حتى 2019/6/30 بمبلغ إجمالي قدره (-/198.400 د.ك)  فقط مائة وثمانية 
وتسعون الف واربعمائة دينار  الغير بنفس الشروط واألسعار

 

طلب طرح ممارسات عامة لطباعة وتوريد كتب مدرسية للعام الدراسي 2019/2018 بين 
المطابع المحلية والمؤهلة عن طريق االعالن عنها بالجريدة الرسمية

*اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم (201808768) المؤرخ في 2018/4/3

 

الموضوع

الموضوع

الموضوع

6

7

8

م

م

م

قرر مجلس ادارة الجهاز تجديد الكفاالت البنكية لجميع الشركات المشاركة بالمناقصة 

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

قرر مجلس ادارة الجهاز عدم الموافقة استنادا لحكم المادة رقم (19) من قانون المناقصات 
العامة رقم 49 لسنة 2016 بناءا على إفادة ممثلي الجهة من توضيح

البيـــــــــــــــــــان
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وزارة التربية

بند التظلمات / الشكاوي

 رقم الكتاب :65
 تاريخ الكتاب :2018/06/10

شركة بيت البناء الكويتي للتجارة والمقاوالت ذ م م
 
 

تظلم الشركة من استبعادها من المناقصة رقم م ع/2016/2015/29 انشاء وانجاز وصيانة عدد 
(10) صاالت تربية بدنية في مدارس وزارة التربية بمنطقة العاصمة التعليمية بنظام تسليم 

المفتاح لالسباب المذكورة بكتاب الشركة

*اطلع الجهاز على كتاب الشركة رقم (76) المؤرخ في 2018/5/20 المتضمن افادة بتسليم 
الكفالة للوزارة بتاريخ 2018/5/3

 

الموضوع
9
م

عدم إختصاص مجلس ادارة الجهاز طبقا للماده رقم 78 من قانون المناقصات العامه رقم 49 
لسنة 2016
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وزارة الصحة

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :1727264
 تاريخ الكتاب :2018/06/20

 
 
 

طلب الوزارة االفادة بما تم بشأن المناقصة رقم ص / م خ ع /2017/2016/22 حراسة وامن 
مرافق الوزارة ( المجموعة الثانية )( منطقتي الفروانية والجهراء الصحيتين ) واتخاذ االجراء 

الالزم بشأن المناقصة

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ زينب عثمان     مراقب المناقصات

الموضوع
1
م

  قرر مجلس ادارة الجهاز استدراك وتعديل التالي:
اوال: إلغاء قراره السابق الصادر باجتماع رقم (2018/19) المنعقد في 2018/3/11 المتضمن 

:عدم الموافقة على االلغاء ويرفع االمر الى مجلس الوزراء تطبيقا للمادة (44) من قانون 
المناقصات رقم 37 لسنة 1964

ثانيا: مازال الجهاز عند قراره السابق الصادر باجتماع رقم (2017/56) المنعقد في 
2017/7/31 المتضمن: الموافقة على التوصية
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وزارة الصحة

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :555
 تاريخ الكتاب :2018/06/13

 
 
 

 رقم الكتاب :9476
 تاريخ الكتاب :2018/05/31

 
 
 

 رقم الكتاب :9473
 تاريخ الكتاب :2018/05/30

 
 
 

 رقم الكتاب :1717298
 تاريخ الكتاب :2018/06/07

 
 
 

طلب التمديد الثاني لعقد المناقصة  رقم م.ط2014/1 تزويد مستشفيات الوزارة باألكسجين الطبي
السائل وتعبئة سلندرات الغاز الطبية المبرم مع / شركة اوكسجين الكويت  لمدة 12 شهر اعتبارا 
من 2018/7/1 حتى 2019/6/30 بمبلغ اجمالي قدره (-/1,100,000 د.ك)  فقط  مليون  ومائة
الف  دينار  الغير وذلك لحين االنتهاء من اجراءات التعاقد للمناقصة رقم 2018/1 إقفالها في 

2018/9/2

 

طلب اصدار األمر التغييري االول بزيادة مبلغ اجمالي قدره (1,080,754/46 $) أي ما يعادل 
(327,000/231 د.ك) فقط ثالثمائة وسبع وعشرون ألف دينار كويتي ومائتان وواحد وثالثون 
فلس ال غير  بنسبة قدرها (25%) على قيمة عقد التوريد رقم (15/2529c) شراء كبسوالت 
لعالج أمراض األعصاب المبرم مع شركة / صفوان للتجارة والمقاوالت وذلك لتعزيز المخزون

 

طلب اصدار األمر التغييري االول بزيادة مبلغ اجمالي قدره (-/60,650 د.ك) فقط ستون ألف 
وستمائة وخمسون دينار كويتي ال غير بنسبة قدرها (25%) على قيمة عقد التوريد رقم 
(17/0669C) شراء مواد تستخدم لربط وخياطة الخيوط الجراحية خالل عمليات القلب 
لمستشفى الصدري قسم جراحة القلب المبرم مع / شركة برومس ميد وذلك لحاجة القسم

 

طلب التجديد األول لعقد المناقصة رقم ص م خ ع/2017/2016/6 توريد وتركيب ستائر قماش 
ضد الحريق لمراكز ومستشفيات الوزارة واالفتتاحات الجديدة المبرم مع/ مؤسسة دالن للتجارة 
العامة والمقاوالت لمدة سنة اعتبارا 2018/7/30 حتى 2019/7/29 بدون تكلفة مالية وحتى 

نفاذ الكمية المتبقية من العقد.

 

الموضوع
2

3

4

5

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 
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وزارة الصحة

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :454
 تاريخ الكتاب :2017/10/29

 
 
 

 رقم الكتاب :1717520
 تاريخ الكتاب :2018/06/07

 
 
 

(اعيد بحث) افادة الجهاز بشأن طرح المناقصة رقم هـ ط 2018/2017/595 تجهيز وحدة بنك 
الدم - منطقة العدان 595TN7 وزارة الصحة - ادارة الهندسة الطبية بعدم استكمال مستندات 

الطرح.

- اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم 2018/409 بتاريخ 2018/6/5 المتضمن كشف تفصيلي 
للقيمة التقديرية

 

طلب إلغاء المناقصة رقم ص / م خ ع /2018/2017/20 صيانة و اصالح و توسعة نظام تلقي 
البالغات و توجيه سيارات االسعاف بادارة الطوارئ الطبية وذلك الجراء مزيد من الدراسة 

والحصول على مواصفات افضل مع موافاة الجهاز بالمناقصة الجديدة بعد التعديل على 
المواصفات الفنية والشروط الخاصة وفقا لطلب الجهة الفنية بالوزارة لطرحها على الشركات 

المتخصصة ووفقا ألحكام المادة رقم 55 من قانون المناقصات العامة رقم 49 لسنة 2016

 

الموضوع
6

7

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة على استكمال اجراءات الطرح

قرر مجلس ادارة الجهاز التالي 
اوال: مازال الجهاز عند قراره السابق الصادر باجتماع رقم (2018/26) المنعقد في 2018/4/2

والمتضمن: عدم الموافقة على االلغاء
ثانيا: تمديد موعد اقفال المناقصة لمدة 3 شهور

ثالثا: موافاة الجهاز بمبررات اإللغاء استنادا للمادة 55 من قانون المناقصات العامة رقم 49 
لسنة 2016
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وزارة الصحة

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :1686925
 تاريخ الكتاب :2018/05/15

 
 
 

 رقم الكتاب :666
 تاريخ الكتاب :2017/03/12

 
 
 

 رقم الكتاب :19
 تاريخ الكتاب :2018/04/23

 
 
 

طلب التعاقد المباشر رقم ص/م أ م/2018/6-2019 صيانة وإصالح وتشغيل نظام نداء 
الممرضات والدوائر التلفزيونية المغلقة لعدد من المستشفيات والمراكز الصحية مع/ شركة التقدم
التكنولوجي (وكيل محلي) بمبلغ إجمالي تقديري (-/2,750,000 د.ك)  فقط  مليونين  وسبعمائة
وخمسون الف  دينار  الغير وفقا للمادة رقم (18) من قانون المناقصات رقم (49) لسنة 2016 

.

 

(اعيد بحث) طلب شراء البند رقم (205) دعامات دوائية للمستشفى األميري من الشركات 
المذكورة بكتاب الوزارة بمبلغ اجمالي قدره (-/1,654,100 د.ك) فقط مليون وستمائة وأربعة 

وخمسون ألف ومائة دينار كويتي ال غير

- اطلع الجهاز على كتب الوزارة رقم 8690 المؤرخ في 2018/5/15 المتضمن جميع المواد 
المرسى عليها غير متوفرة بمناقصة الخليج عدا شركة طارق مع العلم بأن خصائص الدعامات 

للمواد المتوفرة بالخليج مختلفة عن الدعامات المطلوبة بالتعاقد المحلي

 

طلب االذن بشراء RUXOLITINIB (JAKAVI) 20MG  تستخدم لعالج مرضى السرطان
لحاجة مركز حسين مكي جمعة للجراحات التخصصية من / شركة المعجل لالدوية (الموزع 

المحلي) بمبلغ تقديري (-/879,670د.ك)  فقط ثمانمائة وتسعة وسبعون الف  وستمائة وسبعون 
دينار  الغير وفقا للمادة رقم (18) من القانون رقم 49 في شأن المناقصات العامة والئحته 

التنفيذية الصادرة بموجب المرسوم رقم 2017/30 حيث ان الشركة الوحيدة المسجلة للمواد 
بادارة المستودعات الطبية

 

الموضوع
8

9

10

م

  قرر الجهاز بأغلبية ثلثي األعضاء الموافقة
عدم موافقة كل من:

عضو مجلس ادارة الجهاز/ بدر الدويسان
عضو مجلس ادارة الجهاز/ محمد الخرافي

ممثل وزارة المالية/ مشعل القحص

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

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

البيـــــــــــــــــــان



2018/47

  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 1400تاريخ النشر بموقع الجهاز Page392018/07/08 اجتماع رقم :

وزارة الصحة

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :18
 تاريخ الكتاب :2018/04/23

 
 
 

 رقم الكتاب :7719
 تاريخ الكتاب :2018/04/23

 
 
 

 رقم الكتاب :204
 تاريخ الكتاب :2018/05/17

 
 
 

طلب االذن بشراء NIVOLUMAB (OPDIVO) 100MG تستخدم لعالج مرضى السرطان
لحاجة مركز حسين مكي جمعة للجراحات التخصصية من / مؤسسة الحافظ التجارية (الموزع 
المحلي) بمبلغ اجمالي تقديري (-/614,250 د.ك)  فقط ستمائة واربعةعشر الف  ومائتين 

وخمسون دينار  الغير وفقا للمادة رقم (18) من القانون رقم 49 في شأن المناقصات العامة 
والئحته التنفيذية الصادرة بموجب المرسوم رقم 2017/30 حيث ان الشركة الوحيدة المسجلة 

للمواد بادارة المستودعات الطبية

 

طلب شراء البند رقم (108) أدوية (حبوب) لعالج مرضى االنف واالذن والحنجرة لكافة األقسام 
في المراكز الصحية والمستشفيات من / شركة الغانم هلثكير للتجارة العامة (الوحيد المصنع 
للمادة) بمبلغ اجمالي قدره (-/585,200 د.ك) فقط خمسمائة وخمسة وثمانون الف  ومائتى 

دينار  الغير

 

طلب شراء البند رقم (158) محاليل مخبرية للكشف عن انفلوتزا 1N1H ,B ,A لجهاز
 GENE EXPERT لمختبرات الصحة العامة -وحدة الفيرولوجي من / شركة التقدم 

التكنولوجي (ثاني اقل األسعار) بمبلغ إجمالي قدره (-/577,472 د.ك)  فقط خمسمائة وسبعة 
وسبعون الف  واربعمائة واثنى وسبعون دينار  الغير.

 

الموضوع
11

12

13

م

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

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

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

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :8/5/18
 تاريخ الكتاب :2018/05/27

 
 
 

 رقم الكتاب :7720
 تاريخ الكتاب :2018/04/23

 
 
 

 رقم الكتاب :18/29
 تاريخ الكتاب :2018/05/27

 
 
 

طلب اإلذن لشراء أدوية MYCOPHENOLIC ACID 360 MG تستخدم كحبوب لعالج 
مشاكل المناعة من / شركة المعجل لألدوية (الموزع المحلي) للمادة المذكورة بمبلغ تقديري

(-/519,840 د.ك) فقط خمسمائة وتسعة عشر ألف وثمانمائة وأربعون دينار ال غير وفقا للمادة 
رقم (18) من القانون رقم 49 في شأن المناقصات العامة والئحته التنفيذية الصادرة بموجب 
المرسوم رقم 2017/30 حيث ان الشركة الوحيدة المسجلة للمواد بادارة المستودعات الطبية

 

طلب شراء البند رقم (110) أدوية كبسوالت لعالج أمراض العظام لكافة االقسام في المراكز 
الصحية والمستشفيات من / شركة صفوان للتجارة العامة والمقاوالت (الوحيد المصنع للمادة) 

بمبلغ اجمالي قدره (-/456,000 د.ك)  فقط اربعمائة وستة وخمسون الف  دينار  الغير

 

طلب اإلذن لشراء أدوية CANDESARTAN (ATACAND) 16MG وهي تستخدم 
كحبوب لعالج ارتفاع ضغط الدم من / شركة الغانم هيلثكير للتجارة العامة (الموزع المحلي) بمبلغ

تقديري (350,620/110 د.ك) فقط ثالثمائة وخمسون ألف وستمائة وعشرون دينار كويتي 
ومائة وعشرة فلس ال غير  وفقا للمادة رقم (18) من القانون رقم 49 في شأن المناقصات 
العامة والئحته التنفيذية الصادرة بموجب المرسوم رقم 2017/30 حيث ان الشركة الوحيدة 

المسجلة للمواد بادارة المستودعات الطبية

 

الموضوع
14

15

16

م

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

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

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

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :41
 تاريخ الكتاب :2018/04/23

 
 
 

 رقم الكتاب :177
 تاريخ الكتاب :2018/03/06

 
 
 

 رقم الكتاب :5
 تاريخ الكتاب :2018/05/27

 
 
 

طلب اإلذن لشراء أدوية RUXOLITINIB (JAKAFI) 5 MG تستخدم لعالج امراض 
الدم من / شركة المعجل لالدوية (الموزع المحلي) بمبلغ اجمالي قدره (329,011/200 د.ك)  
فقط ثالثمائة وتسعة وعشرون الف  واحدىعشر دينار  ومائتى فلس  الغير وفقا للمادة رقم (18) 
من القانون رقم 49 في شأن المناقصات العامة والئحته التنفيذية الصادرة بموجب المرسوم رقم 

2017/30 حيث ان الشركة الوحيدة المسجلة للمواد بادارة المستودعات الطبية

 

5423630N ENDO THUNDERBEAT 5MM TYPES 35CM طلب االذن لشراء
مادة تستخدم كمستهلكات لجهاز THUNDERBEAT لجراحة المناظير باألمر المباشر من / 
شركة تراي الفا (الموزع المحلي) بمبلغ اجمالي قدره (-/185,850د.ك)  فقط  مائة وخمس 

وثمانون ألف وثمانمائة وخمسون  دينار كويتي  الغير  وفقا للمادة رقم (18) من قانون رقم 49 
في شأن المناقصات العامة والئحتة التنفيذية الصادرة بموجب المرسوم رقم 2017/30 حيث 

الشركة الوحيدة المسجلة للمواد بإدارة المستودعات الطبية

 

طلب اإلذن لشراء أدوية POMALIDOMIDE (IMNOVID) 2MG تستخدم لعالج 
مرضى السرطان من شركة / أحفاد حمد صالح الحميضي (الموزع المحلي) للمادة المذكورة 

بمبلغ تقديري (173,170/561 د.ك) فقط مائة وثالث وسبعون ألف ومائة وسبعون دينار كويتي 
وخمسمائة وواحد وستون فلس ال غير وفقا للمادة رقم (18) من قانون رقم 49 في شأن 

المناقصات العامة والئحتة التنفيذية الصادرة بموجب المرسوم رقم 2017/30 حيث الشركة 
الوحيدة المسجلة للمواد بإدارة المستودعات الطبية

 

الموضوع
17

18

19

م

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

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

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

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :26
 تاريخ الكتاب :2018/05/27

 
 
 

 رقم الكتاب :8924
 تاريخ الكتاب :2018/05/21

 
 
 

 رقم الكتاب :7698
 تاريخ الكتاب :2018/04/22

 
 
 

 رقم الكتاب :9464
 تاريخ الكتاب :2018/05/31

 
 
 

طلب اإلذن لشراء أدوية PALBOCICLIB (IBRANCE) 75MG وهي مادة تستخدم 
لعالج مرضى السرطان من /شركة صفوان للتجارة العامة والمقاوالت (الموزع المحلي) بمبلغ 

تقديري (155,529/990 د.ك) فقط مائة وخمسة وخمسون ألف وخمسمائة وتسع وعشرون ألف
وتسعمائة وتسعون فلس ال غير وفقا للمادة رقم (18) من قانون رقم 49 في شأن المناقصات 

العامة والئحتة التنفيذية الصادرة بموجب المرسوم رقم 2017/30 حيث الشركة الوحيدة 
المسجلة للمواد بإدارة المستودعات الطبية

 

طلب الغاء شراء البند رقم (152-4) شراء مستهلكات خاصة بوحدة قسطرة قلب االطفال 
للمستشفى الصدري -قسم قسطرة االطفال من / شركة آرجون للتجارة العامة بمبلغ إجمالي قدره 

(-/32,650د.ك) و ذلك حسب إفادة القسم الطالب .

 

طلب الغاء شراء البند رقم (117) مستهلكات طبية بالونات واسالك دليلية لعمليات الجهاز 
الهضمي والمناظير لمستشفى مبارك الكبير الجهاز الهضمي من/ شركة طارق العوضي وشركاه 

وذلك بسبب التقادم وعدم استكمال األوراق والردود الستفسارات ديوان المحاسبة

*علما بان الممارسة أعاله تحت نطاق عمل مواد قانون 37 لسنة 1964 في شأن المناقصات 
العامة

 

طلب االحاطة والعلم باستكمال أعمال عقد التوريد رقم (17/0804C) شراء البند رقم (21) حقن
لحاجة مرضى السرطان لحاجة حسين مكي جمعة للجراحات التخصصية مع / شركة بدر سلطان 

بدال من / شركة ياكو الطبية وذلك النتقال حق التوزيع والتسويق

 

الموضوع
20

21

22

23

م

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

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

احيط مجلس ادارة الجهاز علما 
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وزارة الصحة

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :9475
 تاريخ الكتاب :2018/05/31

 
 
 

 رقم الكتاب :9411
 تاريخ الكتاب :2018/05/30

 
 
 

طلب اإلحاطة والعلم باستكمال أعمال عقد التوريد رقم (2015/2658C) شراء أدوية (حقن) 
لحاجة مرضى الصرع لحاجة كافة المستشفيات مع / شركة بدر سلطان بدال من / شركة ياكو 

الطبية وذلك النتقال حق التوزيع والتسويق

 

طلب الغاء االذن المباشر  لشراء مادة olzapin zyprexa تستخدم لعالج األمراض النفسية 
وطرحها بممارسة محدودة وذلك بسبب تسجيل بعض الشركات للمادة ولخلق تنافس بالعروض 

واألسعار بين الشركات

 

الموضوع
24

25

م

احيط مجلس ادارة الجهاز علما 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 
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 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

 عدد كويت اليوم 1400تاريخ النشر بموقع الجهاز Page442018/07/08 اجتماع رقم :

تسجيل شركات اول مرة

تسجيل شركات أول مرة

 رقم الكتاب :2018/1482$
 تاريخ الكتاب :2018/06/21

 
 
 

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
1- شركة ايزاك للتصدير واالستيراد 

2- شركة واحة الخير لمقاوالت الديكور 
3- شركة النورتين للتجارة والمقاوالت العامة 

4- شركة مجموعة الدانة لالستشارات
5- شركة كومبليت هيلث كيو للرعاية الطبية المنزلية

6- شركة القبطان االهلية للتجارة العامة
7- شركة مطاعم فيفونوفو للتجهيزات الغذائية

8- شركة وارويك للتجارة العامة لمواد ومعدات البناء والعقارات والمواد الغذائية
9- شركة المهندس الدولية للتجارة والمقاوالت الكهربائية والمقاوالت العامة للمباني

10- شركة مصنع الواح المغنسيوم
11- شركة الخليجية المعتمدة لمقاوالت تنظيف المباني والطرق

 

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة على اعتماد تسجيل الشركات أعاله 

قبل الختام وجه رئيس مجلس الجهاز المركزي للمناقصات العامة دعوة السادة أعضاء المجلس لحضور اإلجتماع القادم يوم  
االربعاء الموافق 27-06-2018 التاسعة صباحا  . 

البيـــــــــــــــــــان


