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دولة الكويت
 الجهاز المركزي للمناقصات العامة

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

2018/6
06-جمادي األولى-1439

   االثنين 
2018-01-22 -الموافق

عقد الجهاز المركزي للمناقصات العامة  جلسته رقم (

بقاعة االجتماع بمقر الجهاز المركزي للمناقصات العامة و بحضور كل من السادة :الموافق  2018-01-22

)(   االثنين 2018/6 الساعه التاسعة من صباح يوم)

    أعضاء مجلس ادارة الجهاز المركزي للمناقصات العامة :

    األمين العام:

    وقد اعتذر عن حضور اإلجتماع كل من:

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

التوقيع

التوقيع

التوقيع

التوقيع

عبدالله سعود العبدالرزاق
محمد ناصر الخرافي

د. محمد عبدالله العيسى
حامد أحمد العلبان

عادل إبراهيم خريبط
بدر عبداللطيف الدويسان
هيفاء عبدالعزيز المضف

د.مرسال سعد الماجدي
 طالل فيصل الغريب
هشام أحمد الدليمي

هيا أحمد الودعاني

د. رنا عبدالله الفارس

 العضو / ممثل وزارة الصحة

 العضو / ممثل مؤسسة البترول الكويتية

 العضو / ممثل األمانة العامة لمجلس الوزراء

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 الجهاز المركزي للمناقصات العامة

عضو/ ممثل األمانة العامة للمجلس األعلى 
للتخطيط والتنمية

 عضو ممثل/ ادارة الفتوى والتشريع
عضو/ ممثل الهيئة العامة للقوى العاملة

عضو / ممثل وزارة المالية

األمين العام للجهاز المركزي للمناقصات العامة

نائب رئيس الجهاز المركزي للمناقصات العامة

السيد/ فهد القطان     رئيس قسم المستحضرات

السيد/ رياض الشطي     إداري أول الشراء و 
عقود الخدمات

السيد/قصي الشطي     مدير عام الجهاز 
المركزي للجهاز باالنابة

1
2
3
4
5
6
7

8
9

10

1

1

1

2

3
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    كما حضر حانب من االجتماع العضو / ممثل الجهات الحكومية التي أشرفت على تنفيذ المناقصة وهم
كالتالي :

التوقيع

 العضو / ممثل وزارة الشئون اإلجتماعية 
والعمل

 العضو / ممثل الديوان األميري

 العضو / ممثل المجلس الوطني للثقافه 
والفنون واآلداب

 العضو / ممثل وزارة األعالم

 العضو / ممثل وزارة الكهرباء و الماء

 العضو / ممثل الهيئة العامة لشئون الزراعة 
والثروه السمكية

 العضو / ممثل شركة نفط الكويت

 العضو / ممثل الهيئة العامة للمعلومات المدنية

 العضو / ممثل الهيئة العامة للرياضة

 العضو / ممثل معهد الكويت لألبحاث العلمية

 العضو / ممثل وزارة التربية

السيد/ بدر العدواني     مدير إدارة الخدمات 
العامة

السيد/ حمود النومس     رئيس قسم الضمانات 
البنكية

المهندس/ فؤاد عبدالعزيز     رئيس قسم 
االشراف والمتابعة

السيد/طالل الهيفي     مراقب المنوعات

المهندسة/ غدير القويضي     مدير مكتب 
الوكيل

السيد/ وليد العدواني     مدير ادارة المشاريع

السيد/ خالد العربيد     كبير آمري الشئون 
التجارية

السيد/ سالم العلي     مدير إدارة الشئون المالية

المهندس/ حسين تقي     رئيس قسم العقود 
المواصفات

السيد/ سالم مبارك السالم     مدير ادارة 
المشتريات والمخازن

السيد/ فهد الحيان     مدير الخدمات

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14



2018/6

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

Page4 اجتماع رقم :

فض العطاءات

وزارة العدل

وزارة األعالم

الديوان األميري

الرقم :- و ع/2017/2016/11

الرقم :- وأ/2018/2017/258

الرقم :- وأ/2018/2017/259

الرقم :- د أ/هـ/130(ع)

فض عطاء مناقصة/ممارسة  استئجار سيارات مع سائق لخدمات ادارة الخبراء بوزارة العدل

 

فض عطاء مناقصة/ممارسة  مشروع تطوير وتحديث عدد ثالثة استوديوهات بث مباشر اذاعي 
(10,9,5)

 

فض عطاء مناقصة/ممارسة  مشروع تطوير وتحديث استوديو تسجيل إذاعي (3أ-3ب)

 

فض عطاء مناقصة/ممارسة  اعمال تطوير التصميم واالنشاء واالنجاز والتجهيز والتأثيث 
والصيانة والتشغيل لمشروع قصر العدل الجديد

 

الموضوع

الموضوع

الموضوع

1

2

3

4

م

م

م

فتحت مظاريف المناقصة 

فتحت مظاريف المناقصة 

فتحت مظاريف المناقصة 

فتحت مظاريف المناقصة 

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان



2018/6

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

Page5 اجتماع رقم :

فض العطاءات

شركة نفط الكويت

2029867-RFP -: فض عطاء مناقصة/ممارسة  أعمال إنشائية لطرق جنوب الرتقة الرقم
CONSTRUCTION OF SOUTH RATQA ROADS

 

الموضوع
5
م

فتحت مظاريف المناقصة 

البيـــــــــــــــــــان



2018/6

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

Page6 اجتماع رقم :

مؤسسة البترول الكويتية

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :461
 تاريخ الكتاب :2017/11/07

 
 
 

(أعيد بحث) رد المؤسسة بعدم قبول اضافة الشركة العربية لخدمات الكمبيوتر من ضمن أسماء 
الشركات المدعوة للمشاركة بالمناقصة رقم م ب ك /خ/2016/330 التزود بخدمات الدعم الفني 
لنظم المعلومات وذلك ألن الشركة ليست ضمن قائمة الشركات المؤهلة و المعتمدة لدى الشركات 

النفطية لخدمات الدعم الفني لنظم المعلومات . 

-كما اطلع الجهاز على كتاب المؤسسة رقم (1762) المؤرخ في 2017/12/4  المتضمن اسباب
استبعاد الشركة

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ رياض الشطي     إداري أول الشراء و عقود الخدمات
السيدة/صفاء الصفار     ممثل/ وزارة النفط

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار لحين ورود كتاب الحق من الجهه يتضمن الرأي 
الفني المختص  من لجنة الشراء العليا للمناقصات

البيـــــــــــــــــــان



2018/6

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

Page7 اجتماع رقم :

وزارة الكهرباء و الماء

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :1232
 تاريخ الكتاب :2018/01/14

 
 
 

طلب التمديد الثالث لعقد المناقصة رقم و ك م /2014/2013/61 اعمال صيانة واصالح االجهزة
الكهربائية واجهزة التحكم بجميع مواقع قطاع تشغيل وصيانة المياه في مناطق متفرقة بدولة 

الكويت المبرم مع / شركة كي سي سي للهندسه والمقاوالت لمده ستة اشهر اعتبارا من 
2018/2/16 بمبلغ اجمالي قدره (-/210,000د.ك) فقط مائتين وعشر الف  دينار  الغير لحين 

االنتهاء من اجراءات طرح المناقصة الجديدة رقم و ك م /2017/2016-35

* كما اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم (2150) بتاريخ 2018/1/22 المتضمن اسم الشركة

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

المهندسة/ غدير القويضي     مدير مكتب الوكيل

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة بنفس الشروط واالسعار

البيـــــــــــــــــــان



2018/6

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

Page8 اجتماع رقم :

وزارة الشئون اإلجتماعية والعمل

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :2017/30
 تاريخ الكتاب :2017/12/28

 
 
 

طلب التمديد السادس لعقد المناقصة رقم و ش ج ع 2-2013/2012 استئجار مركبات متنوعة 
للوزارة المبرم مع/شركة محمد ناصر الشهري و اوالده  للسيارات اعتبارا من 2018/1/1 حتى 
2018/3/31 بمبلغ اجمالي قدره (-/25,200 د.ك)  فقط خمسة وعشرون الف  ومائتى دينار  

الغير لالسباب المذكورة بكتاب الوزارة على النحو التالي:

-مايخص وزارة الشؤون االجتماعية و العمل بقيمة (-/6,300 د.ك)
-مايخص الهيئة العامة لشؤون ذوي االعاقة بقيمة (-/18,900 د.ك)

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ بدر العدواني     مدير إدارة الخدمات العامة

الموضوع
1
م

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

البيـــــــــــــــــــان



2018/6

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

Page9 اجتماع رقم :

المجلس الوطني للثقافه والفنون واآلداب

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :65
 تاريخ الكتاب :2018/01/03

 
 
 

طلب التمديد الثالث لعقد المناقصة رقم م و ث ف أ/2012/2011/8 مشروع انشاء مقر دائم 
لبعثات التنقيب عن اآلثار بجزيرة فيلكا المبرم مع/ شركة جمكو للتجارة العامة والمقاوالت لمدة 
(120) يوما اعتبارا من 2018/1/9 حتى 2018/5/8 بدون اي تكلفة مالية اضافية  وذلك نتيجة

تأخر في صرف الدفعة رقم (05) لحساب المقاول

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

المهندس/ فؤاد عبدالعزيز     رئيس قسم االشراف والمتابعة

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة
عدم موافقة:

عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة   السيد/ حامد أحمد العلبان

البيـــــــــــــــــــان



2018/6

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

Page10 اجتماع رقم :

شركة نفط الكويت

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :2017/1787$
 تاريخ الكتاب :2017/12/13

 
 
 

-RFP طلب اعادة النظر بقرار الجهاز السابق واالذن بطرح المناقصة  المحدودة رقم
 SECURITY AND SUPPORT  2030387 تقديم خدمات امن ودعم لشركة نفط الكويت
SERVICES على الشركات التي تم تأهيلها واعتمادها لدى شركة نفط الكويت وفقا لالسس 

ومعايير االختيار و التأهيل المبينة والمذكورة بالكشف المرفق بكتاب الشركة

*ال تقبل عروض بديلة
*ال تقبل التجزئة

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ خالد العربيد     كبير آمري الشئون التجارية
السيدة/ صفاء الصفار     ممثل/القطاع النفطي

الموضوع
1
م

مازال مجلس ادارة الجهاز عند قراره السابق الصادر  باجتماع رقم 2017/85 المنعقد في تاريخ
2017 /11/20

المتضمن عدم الموافقة على طلب طرح المناقصة

البيـــــــــــــــــــان



2018/6

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

Page11 اجتماع رقم :

وزارة األعالم

توصيــــــات الجهــــات

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :5
 تاريخ الكتاب :2018/01/08

 
 
 

 رقم الكتاب :6
 تاريخ الكتاب :2018/01/09

 
 
 

طلب ترسية المناقصة رقم وأ/2013/2012/154 (ع) القيام باعمال صيانة واصالح وتركيبات 
اضافية النظمة مكافحة وانذار الحريق طبقا لمتطلبات االدارة العامة لالطفاء لمجمع االعالم 
بشارع السور على/شركةالحماية المتخصصة لمعدات األمن والسالمة (أقل األسعار ) بمبلغ 

اجمالي قدره
(-/124,850د.ك)فقط مائة واربعة وعشرون الف  وثمانمائة وخمسون دينار  الغير المطابق 

للشروط والمواصفات

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/طالل الهيفي     مراقب المنوعات

طلب شراء رقم 0141-2018/2017 لحقوق نقل فعاليات مهرجان فبراير للتسوق 2018 
لعرضه على شاشه تلفزيون الكويت من/شركة الشعاب االهلية للتجارة العامه بمبلغ اجمالي قدره 
(-/250,000 د.ك) فقط مائتين وخمسون الف  دينار  الغير وذلك طبقا ألحكام المادة رقم (18) 

من قانون المناقصات العامة رقم 49 لسنة 2016

*اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم (7) المؤرخ في 2018/1/15 المتضمن االقرار بأن 
الشركة اعاله هي صاحبة الحق الحصري

 

الموضوع

الموضوع

1

2

م

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

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

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان



2018/6

  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 
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Page12 اجتماع رقم :

الهيئة العامة للرياضة

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :14
 تاريخ الكتاب :2018/01/03

 
 
 

 رقم الكتاب :13
 تاريخ الكتاب :2018/01/04

 
 
 

الهيئة العامة للشباب 

طلب إلغاء الممارسة رقم 2017/2016/28 بشأن توريد المالبس واألدوات والمستلزمات 
الرياضية الخاصة بفعاليات مراكز الشباب المرساة على/ شركة الدلح للتجارة العامة والمقاوالت 

وذلك لعدم حاجة الهيئة ألعمال الممارسة 
*علما بأن الممارسة اعاله تحت نطاق عمل مواد قانون رقم 37 لسنة 1964 في شأن 

المناقصات العامة

بعد االستماع الى افادة ممثلي الهيئة:
السيد/ فاروق االعصر       اختصاصي قانوني

 

الهيئة العامة للشباب  

طلب إلغاء الممارسة رقم هـ ع ر/2016/27-2017 أعمال الدعاية واإلعالن والمطبوعات 
الخاصة بفعاليات مراكز الشباب 2017/2016 المرساة على/شركة براندي أي ام سي للدعاية 

واالعالن وذلك لعدم الحاجة الى تنفيذها في الوقت الحالي 

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

بعد االستماع الى افادة ممثلي الهيئة:
السيد/ فاروق االعصر       اختصاصي قانوني

 

الموضوع
1

2

م

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة
عدم موافقة:

عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة  السيد/ حامد أحمد العلبان

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة
عدم موافقة:

عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة  السيد/ حامد أحمد العلبان

البيـــــــــــــــــــان



2018/6

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

Page13 اجتماع رقم :

الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروه السمكية

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :184
 تاريخ الكتاب :2018/01/04

 
 
 

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

 
 
 

طلب االحاطة والعلم بأن التمديد الخامس لعقد المناقصة رقم هـ ز / م م / 2012/2011/22 تقديم
خدمات استشارية في مجال تكنولوجيا المعلومات المبرم مع/ شركة مجموعة خدمات االعمال 

الخليجية لمدة ثالثة اشهر اعتبارا من 2017/7/6 حتى 2017/10/5 بمبلغ اجمالي قدره 
(22,140 د.ك)  فقط اثنى وعشرون الف  ومائة واربعون دينار  الغير بدال من ستة اشهر 

اعتبارا من 2017/7/6 حتى 2018/1/5 بمبلغ (-/44,280 د.ك )  وذلك وفقا لموافقة وزارة 
المالية

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ وليد العدواني     مدير ادارة المشاريع

طلب الجهاز تمديد الكفاالت البنكية  للمناقصة رقم  هـ ز/م م/2017/2016/7 صيانة مشروع 
الكويت الستخدام المياه المعالجة (المرحلة الثانية) وذلك لقرب انتهائها

 

الموضوع

الموضوع

1

2

م

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

Page14 اجتماع رقم :

الهيئة العامة للمعلومات المدنية

طرح التأهيل - طرح المناقصات

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :10591
 تاريخ الكتاب :2017/10/24

 
 
 

 رقم الكتاب :305
 تاريخ الكتاب :2018/01/14

 
 
 

( اعيد بحث ) طلب طرح المناقصة العامة رقم هـ .م .م / 2018/2017/2 ايجار سيارات مع 
الوقود للهيئة لمدة سنتين

- ال تقبل عروض بديلة
- تقبل التجزئة

- االوامر التغييرية %5

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ سالم العلي     مدير إدارة الشئون المالية

طلب التعاقد المباشر رقم 65 مع/ شركة انظمة تكنولوجيا المستقبل (الوكيل حصري) لتوسعة 
برامج Software AG بمبلغ اجمالي قدره(-/370,199د.ك)  فقط ثالثمائة وسبعون الف  ومائة

وتسعة وتسعون دينار  الغير وذلك وفقا للمادة رقم(18) من قانون رقم 49 لسنة 2016 

*كما اطلع الجهاز على كتابي الهيئة رقم (200) و (109) المؤرخين في 2018/1/10 و 
2018/1/7 المتضمنين نفس طلب الهيئة اعاله دون ذكر المادة

 

الموضوع

الموضوع

1

2

م

م

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

Page15 اجتماع رقم :

الديوان األميري

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :108
 تاريخ الكتاب :2018/01/04

 
 
 

طلب تجديد الثاني لعقد المناقصة رقم دأ/م/2011/2010/53 أعمال تنفيذ وتطوير وصيانة 
الزراعات التجميلية والري في قصر بيان وقصر الضيافة وقاعة التشريفات األميرية وكبار 
الزوار والمناطق المحيطة بها والطرق المؤدية اليها المبرم مع / شركة الحقول الخضراء 
الزراعية لمدة ثالث سنوات اعتبارا من 2018/4/10 لغاية 2021/4/9 بمبلغ اجمالي قدره 

(6,149,025/180 د.ك) فقط ستة ماليين ومائة وتسع وأربعون ألف وخمسة وعشرون دينار 
كويتي ومائة وثمانون فلس ال غير  وذلك لألسباب المذكورة بكتاب الديوان

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ حمود النومس     رئيس قسم الضمانات البنكية

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة
عدم موافقة:

عضو / ممثل األمانة العامة للمجلس األعلى للتخطيط والتنمية  السيد/ هيفاء عبدالعزيز المضف
عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة  الدكتور/ محمد عبدالله العيسى

عضو / ممثل وزارة المالية    السيد/ هشام الديليمي
عضو / ممثل الهيئة العامة للقوى العاملة    السيد/ طالل الغريب

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

Page16 اجتماع رقم :

الديوان األميري

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :458
 تاريخ الكتاب :2018/01/14

 
 
 

 رقم الكتاب :459
 تاريخ الكتاب :2018/01/14

 
 
 

طلب طرح الممارسة العامة مؤتمر الكويت الدولي العادة اعمار العراق بين الشركات 
المتخصصة للقيام بايجار (خيام مجهزة) على أن تكون مجهزة حسب اجراءات األمن والسالمة 

وشاملة الفرش والتمديدات الكهربائية وتوفير صيانة لها على مدار 24 ساعة  وذلك طبقا للمادة 
رقم (17) من قانون المناقصات رقم (49) لسنة 2016 

اطلع الجهاز على كتاب الديوان رقم 645 بتاريخ 2018/1/17 المتضمن المادة

 

طلب طرح الممارسة العامة لمؤتمر الكويت الدولي إلعادة إعمار العراق - الكويت (2018) وذلك
للقيام بحجز اعالن مرئي واعالنات بالصحف بين الشركات المتخصصة وذلك طبقا للمادة رقم 

(17) من قانون المناقصات رقم (49) لسنة 2016 

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ عذبي الحمدان     مراقب المناقصات

الموضوع
2

3

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة على أن تتولى الجهة صاحبة الشأن اجراءات طرح األعمال 
بممارسة عامة وفقـا للمادة رقم 17 من قانون المناقصات العامة رقم 49 لسنة 2016 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة على أن تتولى الجهة صاحبة الشأن اجراءات طرح األعمال 
بممارسة عامة وفقـا للمادة رقم 17 من قانون المناقصات العامة رقم 49 لسنة 2016 

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

Page17 اجتماع رقم :

األمانة العامة لمجلس الوزراء

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :257
 تاريخ الكتاب :2018/01/08

 
 
 

 رقم الكتاب :161
 تاريخ الكتاب :2018/01/04

 
 
 

 رقم الكتاب :14167
 تاريخ الكتاب :2017/12/21

 
 
 

طلب االحاطة والعلم بتعديل المبلغ االجمالي للتجديد االول لعقد الممارسة رقم 2016-2015/94 
صيانة وتطوير مركز عمليات التشغيل المبرم مع/ شركة خدمات التواصل لمدة سنة اعتبارا من 
2017/10/30 حتى 2018/10/29 مبلغ اجمالي قدره (-/141,492 د.ك)  فقط مائة واحدى 
واربعون الف  واربعمائة واثنى وتسعون دينار  الغير بدال من (-/153,092 د.ك)  وذلك وفقا 

لموافقة ديوان المحاسبة بعد تعديل االعمال في عرض الشركة

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/قصي الشطي     مدير عام الجهاز المركزي للجهاز باالنابة

طلب طرح الممارسة العامة رقم 75 مشروع أعمال الصيانة والترميم والتعديالت لمقر الجهات 
التابعة لألمانة (مدرسة الصوابر سابقا) - للسنة المالية 2018/2017 بين الشركات المتخصصة
وذلك وفقا لنص المادة رقم (17) من قانون المناقصات العامة رقم 49 لسنة 2016 على أن تتم 

اجراءات الطرح باألمانة العامة لمجلس الوزراء

 

طلب إعادة النظر بقرار الجهاز السابق واإلذن بالتعاقد المباشر رقم (5) مع / شركة تصميم 
المتحدة لتنفيذ أعمال مشروع البريد المدني (CIVIL MAIL)  بمبلغ اجمالي قدره (-

/920,000 د.ك) فقط تسعمائة وعشرون الف دينار الغير وذلك وفقا لنص المادة رقم (18) من 
قانون المناقصات العامة رقم (49) لسنة 2016 وذلك لألسباب المذكورة بكتاب األمانة  وكتاب  

الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات المرفق

 

الموضوع

الموضوع

1

2

3

م

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة بناءا على موافقة ديوان المحاسبة بتاريخ 2017/12/27

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة على أن تتولى الجهة صاحبة الشأن اجراءات طرح األعمال 
بممارسة عامة وفقـا للمادة رقم 17 من قانون المناقصات العامة رقم 49 لسنة 2016 

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه عدم الموافقة
وموافقة العضو ممثل جهتكم في مجلس الجهاز المركزي للمناقصات العامة

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان
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 عضو/ ممثل الفتوى و التشريع       عضو/ ممثل  المالية        عضو/ ممثل التخطيط     عضو/ ممثل الهيئة العامة للقوى العاملة 
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Page18 اجتماع رقم :

وزارة التربية

توصيــــــات الجهــــات

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :201800456
 تاريخ الكتاب :2018/01/04

 
 
 

 رقم الكتاب :201800961
 تاريخ الكتاب :2018/01/10

 
 
 

 رقم الكتاب :201800405
 تاريخ الكتاب :2018/01/04

 
 
 

طلب اتخاذ الالزم بشأن عدم حضور/ شركة بيت البناء الكويتي للتجارة والمقاوالت لتوقيع عقد 
المناقصة رقم م ع/2016/2015/29 انشاء وانجاز وصيانة عدد (10) صاالت تربية بدنية في 

مدارس الوزارة بمنطقة العاصمة التعليمية بنظام تسليم المفتاح

*علما بان المناقصة تحت نطاق قانون 37 لسنة 1964

 

طلب الوزارة تمديد الكفاالت األولية للمناقصين المشاركين بالمناقصة رقم م ع / 
2016/2015/51 تنفيذ اعمال صيانة و الترميم و االعمال االنشائية لمدارس و مباني منطقة 
ديوان عام الوزارة (المنطقة االولى) لمدة ثالث أشهر وذلك لقرب انتهاءها حيث ان الموضوع 

مازال لدى ديوان المحاسبة

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ فهد الحيان     مدير الخدمات

طلب التمديد األول لعقد المناقصة رقم م ع/2013/83-2014 اصالح وتشغيل وصيانة معدات 
التكييف والتبريد و التدفئة و التهوية بمدارس ومباني تابعة للوزارة  في منطقة األحمدي 

التعليمية (المنطقة الثانية) المبرم مع/شركة مجموعة أنصار الخليج الدولية للتجارة العامة و 
المقاوالت اعتبارا من 2018/6/29 حتى 2018/12/28 بمبلغ اجمالي قدره(-/119,000د.ك)  

فقط مائة وتسعةعشر الف  دينار  الغير وذلك لالسباب المذكورة بكتاب الوزارة

 

الموضوع

الموضوع

1

2

3

م

م

قرر الجهاز تأجيل البت بالقرار وتوجيه دعوه لحضور ممثل عن الوزارة و شركة بيت البناء 
الكويتي للتجارة والمقاوالت الجتماع قادم

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة بنفس الشروط واالسعار

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان
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 عضو/ ممثل الفتوى و التشريع       عضو/ ممثل  المالية        عضو/ ممثل التخطيط     عضو/ ممثل الهيئة العامة للقوى العاملة 
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Page19 اجتماع رقم :

وزارة التربية

طرح التأهيل - طرح المناقصات

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

 
 
 

طلب الجهاز تمديد الكفاالت البنكية للمناقصة رقم م ع /2016/15-2017 تنفيذ أعمال الصيانة و
الترميم و األعمال االنشائية لمدارس ومباني منطقة الفروانية التعليمية (المنطقة الثانية) وذلك 

لقرب إنتهائها

 

الموضوع
4
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة وتخطر الوزارة باالستعجال بموافاة الجهاز بالتوصية

البيـــــــــــــــــــان



2018/6

  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       

Page20 اجتماع رقم :

معهد الكويت لألبحاث العلمية

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :2533
 تاريخ الكتاب :2017/12/14

 
 
 

(اعيد بحث) طلب الغاء المناقصة رقم 21-2016/2015 تجهيز أسطح 100 موقع بأنظمة 
كهروضوئية المرساه على/ اليف انرجي للمقاوالت الكهربائية  وذلك لعدم توافر الميزانية الخاصة

بالمشروع

-اطلع الجهاز على كتاب المعهد رقم 1908 المؤرخ في 2017/10/12 المتضمن العدول عن 
المناقصة

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ سالم مبارك السالم     مدير ادارة المشتريات والمخازن

الموضوع
1
م

قرر الجهاز تأجيل البت بالقرار لحين ورود كتاب الحق من الجهة

البيـــــــــــــــــــان



2018/6

  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       

Page21 اجتماع رقم :

معهد الكويت لألبحاث العلمية

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :103
 تاريخ الكتاب :2018/01/04

 
 
 

 رقم الكتاب :23
 تاريخ الكتاب :2018/01/04

 
 
 

 رقم الكتاب :106
 تاريخ الكتاب :2018/01/04

 
 
 

 رقم الكتاب :114/5/67
 تاريخ الكتاب :2018/01/09

 
 
 

طلب التجديد الثالث لعقد الممارسة رقم m/17/2011-2012 تراخيص مايكروسوفت االكاديمية 
المبرم مع/ شركة ايبال الستشارات الكمبيوتر لمدة سنتين اعتبارا من 2018/1/1 حتى 

2020/12/31 بمبلغ اجمالي قدره (-/69,534 د.ك)  فقط تسعة وستون الف  وخمسمائة واربعة
وثالثون دينار  الغير وفقا للمادة رقم (5) من العقد

 

طلب التجديد الثالث لعقد الممارسة رقم m-28-2013-2014 توفير خدمات الدعم الممتاز من 
مايكروسوفت المبرم مع/ شركة ايبال الستشارات الكمبيوتر لمدة سنة اعتبارا من 2017/4/1 حتى
2018/3/31 بمبلغ اجمالي قدره (-/45,000 د.ك)  فقط خمسة واربعون الف  دينار  الغير وفقا 

للمادة رقم  (5) من العقد

 

طلب التجديد الثاني لعقد الممارسة رقم m-13-2015-2016 صيانة االت تصوير المبرم مع/ 
شركة الكويتية لتكنولوجيا المستندات لمدة سنة اعتبارا من 2017/9/16 حتى 2018/9/15 
بمبلغ اجمالي قدره (-/28,752 د.ك)  فقط ثمانية وعشرون الف  وسبعمائة واثنى وخمسون 

دينار  الغير وفقا للمادة رقم (7) للعقد

 

طلب التجديد االول لعقد الممارسة رقم m-44-2016/2015 تأجير عدد (10) سيارات وانيت 
قمارتين 8 سلندر و 6 سلندر المبرم مع/ شركة الخليج لتأجير السيارات لمدة ستة اشهر اعتبارا 
من 2017/10/1 حتى 2018/3/31 بمبلغ اجمالي قدره (-/21,780 د.ك)  فقط احدى وعشرون 
الف  وسبعمائة وثمانون دينار  الغير بنفس الشروط والمواصفات لحين االنتهاء من اجراءات 

المناقصة الجديدة رقم 2017-2016/27

 

الموضوع
2

3

4

5

م

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

قرر مجلس ادارة الجهاز عدم الموافقة استنادا لحكم المادة رقم (19) من قانون المناقصات 
العامة رقم 49 لسنة 2016 

قرر مجلس ادارة الجهاز عدم الموافقة استنادا لحكم المادة رقم (19) من قانون المناقصات 
العامة رقم 49 لسنة 2016 

قرر مجلس ادارة الجهاز عدم الموافقة استنادا لحكم المادة رقم (19) من قانون المناقصات 
العامة رقم 49 لسنة 2016 

البيـــــــــــــــــــان



2018/6

  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       

Page22 اجتماع رقم :

معهد الكويت لألبحاث العلمية

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :116/5/69
 تاريخ الكتاب :2018/01/09

 
 
 

 رقم الكتاب :2532
 تاريخ الكتاب :2017/12/14

 
 
 

 رقم الكتاب :24
 تاريخ الكتاب :2018/01/04

 
 
 

طلب التمديد الثاني لعقد تأجير سيارات الصيانة والنقليات والضيافة من عقد المناقصة رقم 
2012/2011/25 تاجير سيارات المدراء والمشاريع البحثية والصيانة والنقليات والضيافة 

المبرم مع / شركة محمد ناصر الشهري و اوالده للسيارات لمده  أربعة اشهر اعتبارا من 
2017/12/1 الى 2018/3/31 بمبلغ اجمالي قدره (-/19,220 د.ك)  فقط تسعةعشر الف  

ومائتين وعشرون دينار  الغير وذلك لحين االنتهاء من طرح المناقصة الجديده رقم 2017/4-
2018

 

( اعيد بحث ) طلب الغاء الممارسة رقم M/86/2016-2017 صيانة اجهزة والبرامج لمنتجات 
سيسكو بالمعهد الرتفاع سعر العطاء الوحيد عن القيمة التقديرية

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

 

طلب ترسية الممارسة رقم m-92-2017/2016 توريد أجهزة كمبيوتر ذات سعة عالية على/ 
شركة النواصي للتجارة العامة والمقاوالت (ثاني اقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-/16,990 

د.ك)  فقط ستةعشر الف  وتسعمائة وتسعون دينار  الغير

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

 

الموضوع

الموضوع

6

7

8

م

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة بنفس الشروط واالسعار اعتبارا من تاريخ الكتاب في 
2018/1/9

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان



2018/6

  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       

Page23 اجتماع رقم :

وزارة الصحة

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :28347
 تاريخ الكتاب :2017/12/26

 
 
 

 رقم الكتاب :484281
 تاريخ الكتاب :2017/12/24

 
 
 

طلب اصدار األمر التغييري الثاني بزيادة مبلغ اجمالي قدره (81,307/88 دوالر امريكي)  ما 
يعادل (24,554/978 د.ك)  فقط اربعة وعشرون الف  وخمسمائة واربعة وخمسون دينار  

(17/0084G) وتسعمائة وثمانية وسبعون فلس  الغير ما يعادل نسبة (5%) على قيمة عقد رقم
لتوريد الطعوم واالمصال المبرم مع / شركة وربة للتجهيزات الطبية  وذلك للحاجة الماسة

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ فهد القطان     رئيس قسم المستحضرات
السيد/ نادر خليل     مراقب المناقصات باالنابة

طلب التجديد االول لعقد الممارسة رقم ص/ م ا م/2016/2015/72-46 توريد واعداد وبرمجة 
أجهزة الهاتف وخدمة انترنت واشتراك سنوي الدارة الجودة واالعتراف المبرم مع / شركة 

الحمراء العقارية لمدة سنة اعتبارا من 2017/3/16 حتى 2018/3/15 بمبلغ اجمالي قدره (-
/11,298 د.ك)  فقط احدىعشر الف  ومائتين وثمانية وتسعون دينار  الغير

 

الموضوع
1

2

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز عدم الموافقة استنادا لحكم المادة رقم (19) من قانون المناقصات 
العامة رقم 49 لسنة 2016 

البيـــــــــــــــــــان



2018/6

  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       

Page24 اجتماع رقم :

وزارة الصحة

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :620
 تاريخ الكتاب :2017/12/03

 
 
 

 رقم الكتاب :410
 تاريخ الكتاب :2017/09/25

 
 
 

(اعيد بحث) طلب شراء البند رقم (139) أدوية حقن مشتقات الدم لكافة المستشفيات على النحو 
التالي: 

-البند (139-1) من / شركة وربة للتجهيزات الطبية (ثاني أقل األسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-
/379,000 د.ك) فقط ثالثمائة وتسعة وسبعون ألف دينار الغير بعد تخفيض الكميات 

-البند (139-2) من / شركة الغانم هلثكير للتجارة العامة (أقل األسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-
/3,726,000 $) مايعادل (-/1,128,978 د.ك) فقط مليون ومائة وثمانية وعشرون ألف 

وتسعمائة وثمانية وسبعون دينار الغير بعد تخفيض الكميات 

-اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم 184 المؤرخ في  2017/10/25

 

(اعيد بحث) طلب طرح الممارسة المحدودة رقم 022VA7 لشراء طعم الفارسيال جرعتين عند 
عمر السنة والسنتين على الشركات المذكورة بالكشف المرفق بكتاب الوزارة وذلك وفقا للمادة 

(18) من قانون المناقصات العامة رقم (49) لسنة 2016

-اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم (625) بتاريخ 2017/12/6 المتضمن اإلحاطة والعلم بان 
الشركة مسجلة للملف رقم 022va7 لدى إدارة المستودعات الطبية وبذلك يتم طلبها كممارسة 

محدودة

 

الموضوع
3

4

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة على ان تتولى الجهه صاحبة الشان 
اجراءات الطرح بممارسة محدودة وقفا للمادة 18 من قانون المناقصات رقم 49 لسنة 2016

عدم موافقة 
ممثل إدارة الفتوى والتشريع د/ مرسال الماجدي 

عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة  السيد/ حامد أحمد العلبان

البيـــــــــــــــــــان
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Page25 اجتماع رقم :

وزارة الصحة

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :104
 تاريخ الكتاب :2017/07/10

 
 
 

 رقم الكتاب :174
 تاريخ الكتاب :2017/10/25

 
 
 

(اعيد بحث) طلب شراء البند رقم (67) حبوب لعالج امراض االعصاب لكافة المستشفيات من / 
شركة احفاد حمد صالح الحميضي الدوائية (الوحيده المصنعة) بمبلغ اجمالي قدره (-

/3.150.000 $) ما يعادل (-/963,900 د.ك) فقط تسعمائة وثالثة وستون الف وتسعمائة دينار 
الغير بعد تخفيض الكميات

- اطلع الجهاز على كتابي الوزارة رقم 26333 المؤرخ في 2017/12/4 و 27612 المؤرخ 
في 2017/12/17 المتضمنين ذات الطلب.

 

(اعيد بحث) طلب شراء البند رقم (129) ادوية (حقن) انسولين سريعة المفعول لكافة االقسام في
المراكز الصحية والمستشفيات على النحو التالي :

- البند (129-1) من / شركة ياكو الطبية (خامس اقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-/67,500 
د.ك) فقط سبعة وستون الف وخمسمائة دينار الغير بعد تخفيض الكميات

- البند (129-2) من / شركة ياكو الطبية (رابع اقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-/202,500 
د.ك) فقط مائتين واثنين الف وخمسمائة دينار الغير بعد تخفيض الكميات

- البند (129-3) من / شركة بدر سلطان واخوانه (ثامن اقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-
/525,000 د.ك) فقط خمسمائة وخمسة وعشرون الف دينار الغير بعد تخفيض الكميات

-اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم (646)  بتاريخ 2017/12/14 المتمضن اسباب زيادة 
الكمية

- مرفق صورة من االعتماد المالى

 

الموضوع
5

6

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان
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Page26 اجتماع رقم :

وزارة الصحة

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :662
 تاريخ الكتاب :2017/12/27

 
 
 

 رقم الكتاب :159
 تاريخ الكتاب :2017/10/25

 
 
 

 رقم الكتاب :605
 تاريخ الكتاب :2017/11/29

 
 
 

طلب شراء مادة LETROZOL 2.5MG FEMARA من شركة / المعجل لألدوية (الوكيل 
الحصري) بمبلغ اجمالي وقدره (571,057/200 د.ك) خمسمائة وواحد وسبعون ألف وسبعة 

وخمسون دينار كويتي ومائتان فلس ال غير , وذلك كون الشركة الوحيدة المسجلة للمادة 
المذكورة في سجل الموردين في ادارة المستودعات الطبية

 

(اعيد بحث) طلب شراء البند رقم (114) حقن لالشعة (صبغات) لكافة المستشفيات من / شركة 
بدر سلطان واخوانه (الوحيدة التي تقدمت بعرض) بمبلغ اجمالي قدره (-/228,000 د.ك) فقط 

مائتين وثمانية وعشرون الف دينار الغير

-اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم (623) بتاريخ 2017/12/6 المتضمن اإلحاطة والعلم بان 
الشركة مسجلة للملف على رقم 083in7 لدى إدارة المستودعات الطبية وبذلك يتم طلبها 

كممارسة محدودة

 

(اعيد بحث) طلب شراء مادة ENZALUTAMIDE (XTANDI) 40MG, UNIT  لعالج
مرضى السرطان لمركز حسين مكي جمعه للجراحات التخصصية من/ شركة المعجل لالدوية 

(الوكيل المحلي والحصري) بمبلغ اجمالي تقديري (-/640,000 يورو) ما يعادل 
(213,120/096 د.ك)  فقط مائتين وثالثة عشر الف ومائة وعشرون دينار وستة وتسعون فلس 

الغير وذلك وفقا للمادة رقم (18) من القانون رقم 49 للمناقصات العامة والئحته التنفيذية 
الصادرة بموجب المرسوم رقم 2017/30 وذلك لتعزيز المخزون حيث ان الشركة الوحيدة 

المسجلة للمادة بادارة المستودعات الطبية

 

الموضوع
7

8

9

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2018/6

  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       

Page27 اجتماع رقم :

وزارة الصحة

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :583
 تاريخ الكتاب :2017/11/20

 
 
 

 رقم الكتاب :568
 تاريخ الكتاب :2017/12/27

 
 
 

 رقم الكتاب :564
 تاريخ الكتاب :2017/12/27

 
 
 

(اعيد بحث) طلب شراء المادة V + BVS/A B200 L/B.HAEMO 114635 لغسيل الكلى
الدموي لمراكز غسيل الكلى باألمر المباشر من/ شركة التقدم التكنولوجي (وكيل محلي وحصري)

بمبلغ اجمالي تقديري قدره (-/162,400 د.ك) فقط مائة واثنى وستون الف واربعمائة دينار  
الغير وفقا للمادة رقم (18) من القانون رقم 49 في شأن المناقصات العامة و الئحته التنفيذية 

الصادرة بموجب المرسوم رقم 2017/30 وذلك لتعزيز المخزون حيث ان الشركة الوحيدة 
المسجلة للمادة بادارة المستودعات الطبية

- كما اطلع الجهاز على كتاب رقم 368 المؤرخ في  2017/8/21

 

C/CLOTHIANIDIN.I 003 لشراء مواد مخبريةIC7 طلب طرح الممارسة المحدودة رقم
بين الشركتين التاليتيين :

1- شركة البيطرة والمواد الزراعية
2- شركة ياكو الطبية 

وذلك وفقا لنص المادة رقم (18) من القانون رقم 49 في شأن المناقصات العامة والئحته 
التنفيذية الصادرة بموجب المرسوم رقم 2017/30

 

 C/COCKEROACH.I 007 لشراء مواد مخبريةIC7 طلب طرح الممارسة المحدودة رقم
STICKY TRAPS بين الشركتيين التاليتيين :

1- شركة البيطرة والمواد الزراعية
2-شركة ياكو الطبية

وذلك وفقا لنص المادة رقم (18) من القانون رقم 49 في شأن المناقصات العامة والئحته 
التنفيذية الصادرة بموجب المرسوم رقم 2017/30

 

الموضوع
10

11

12

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز عدم الموافقة لعدم توافر االعتماد المالي

قرر مجلس ادارة الجهاز عدم الموافقة لعدم توافر االعتماد المالي

البيـــــــــــــــــــان
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وزارة الصحة

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :563
 تاريخ الكتاب :2017/12/27

 
 
 

 رقم الكتاب :2017/559
 تاريخ الكتاب :2017/12/26

 
 
 

طلب طرح الممارسة المحدودة رقم 006IC7 لشراء مواد مخبرية
 C/TRANSFLUTHRIN 0.05% AEROSOL.I  بين الشركتين التاليتيين:

1- شركة البيطرة والمواد الزراعية
2-شركة ياكو الطبية

وذلك وفقا لنص المادة رقم (18) من القانون رقم 49 في شأن المناقصات العامة والئحته 
التنفيذية الصادرة بموجب مرسوم رقم 2017/30

 

طلب طرح الممارسة العامة رقم 2017/980-2018 توريد TRANSDUCER الجهزة 
ECHO MACHINE لحاجة اقسام الصدري - مستشفى االمراض الصدرية بين الشركات 

المتخصصة عن طريق االعالن بالجريدة الرسمية

 

الموضوع
13

14

م

قرر مجلس ادارة الجهاز عدم الموافقة لعدم توافر االعتماد المالي

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة على أن تتولى الجهة صاحبة الشأن اجراءات طرح األعمال 
بممارسة عامة وفقـا للمادة رقم 17 من قانون المناقصات العامة رقم 49 لسنة 2016 

البيـــــــــــــــــــان
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تسجيل شركات اول مرة

تسجيل شركات أول مرة

 رقم الكتاب :2018/72$
 تاريخ الكتاب :2018/01/17

 
 
 

    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 الالئحة التنفيذية للقانون رقم  49لسنة 2016 .

-عدد الشركات (12) شركات
* شركة / بدر االجيال للتجارة العامة والمقاوالت 

* شركة / ديوان الضيافة لتحضير الوجبات الغذائية الجاهزة 
* شركة / ان تو الدولية للتجارة العامة 

* شركة / فايبرنت انك لتنظيم المعارض والمؤتمرات والمعسكرات 
* شركة / ادنوك لصيانة المنشئات النفطية واألبار 
* شركة / جراند ليمو لتأجير واستئجار السيارات 

* شركة / نازك العالمية للتجارة العامة والمقاوالت 
* شركة / مصنع الشمس والقمر العمال الحداده 

* شركة / الليوان المشتركة للتجارة العامة والمقاوالت 
* شركة / الفنار البري لنقل البضائع 

* شركة / اعمار الكويت العمال االلمنيوم 
* شركة / قوت العالمية الدارة المطاعم 

 

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة على اعتماد تسجيل الشركات أعاله

البيـــــــــــــــــــان
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 عقود الخدمات اإلستشارية

الهيئة العامة للرياضة

شركة نفط الكويت

 رقم الكتاب :987
 تاريخ الكتاب :2018/01/16

 
 
 

 رقم الكتاب :2018/21$
 تاريخ الكتاب :2018/01/03

 
 
 

 رقم الكتاب :2017/1708$
 تاريخ الكتاب :2017/11/28

 
 
 

طلب تمديد عقد رقم (2016/5-2017) تنفيذ أعمال تصميم مشروع إنشاء استاد كرة القدم 
ومجمع صاالت تدريبية رياضية لأللعاب الجماعية والفردية ومبنى إدارة وعمل مخطط مساحي 

للمبنى والمنشات المطلوبة بنادي الفحيحيل المبرم مع السادة / مكتب الهندسي ماك 
لإلستشارات الهندسية لمدة ثالثة أشهر إعتبارا من 2018/1/19 حتى 2018/4/18 بدون 

متطلبات مالية لألسباب المحددة بكتابكم آنف الذكر .

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

المهندس/ حسين تقي     رئيس قسم العقود المواصفات

 2007367-RFP طلب إصدار األمر التغييري للعقد رقم 13050704 من الممارسة رقم
 UNITED / للخدمات اإلستشارية إلدارة المشاريع والخدمات المتعلقة بها  والمبرم مع السادة
ENGINEERING AND TECHNICAL CONSULTANTS UNETEC بمبلغ 

إجمالي وقدرة (-/1.490.019 د.ك) وذلك لتغطية تكاليف تمديد العقد لمدة 347 يوم  إعتبارا من 
-RFP) 2018/1/19 حتى 2018/12/31 لحين االنتهاء من طرح الممارسة البديلة رقم

(2043745

 

طلب طرح الممارسة المحدوده رقم RFP-2020323 تقديم خدمات استشارية في إدارة 
المشاريع واألنشطة األخرى المرتبطة بها لمعالجة التربة الملوثة  على الشركات المحددة بكتابهم

 

الموضوع

الموضوع

1

2

3

م

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز عدم الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه عدم الموافقة 
وموافقة العضو ممثل جهتكم في مجلس الجهاز المركزي للمناقصات العامة

البيـــــــــــــــــــان
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قبل الختام وجه رئيس مجلس الجهاز المركزي للمناقصات العامة دعوة السادة أعضاء المجلس لحضور اإلجتماع القادم يوم  
االربعاء الموافق 24-01-2018 الدعوة الساعة التاسعة صباحا. 


