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دولة الكويت
 الجهاز المركزي للمناقصات العامة

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

2017/77
02-صفر-1439 هـ 

   االثنين 
2017-10-23 -الموافق

عقد الجهاز المركزي للمناقصات العامة  جلسته رقم (

بقاعة االجتماع بمقر الجهاز المركزي للمناقصات العامة و بحضور كل من السادة :الموافق  2017-10-23

)(   االثنين 2017/77 الساعه التاسعة من صباح يوم)

    أعضاء مجلس ادارة الجهاز المركزي للمناقصات العامة :

    األمين العام:

    وقد حضر جانب من اإلجتماع السادة:

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

التوقيع

التوقيع

التوقيع

التوقيع

عبدالله سعود العبدالرزاق
فيصل حمد المزين

عبدالعزيز محمد السمحان
د/جنان محسن بوشهري

محمد ناصر الخرافي
هيفاء عبدالعزيز المضف

د/مرسال سعد الماجدي
عبد الله زايد الفهد

د/مبارك فهاد العازمي

هيا أحمد الودعاني

اللواء / فهد عيد بن فهد
مشاري محمد البليهيس

 العضو / ممثل األمانة العامة للمجلس األعلى 
للتخطيط و التنمية

 العضو / ممثل وزارة الصحة

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

عضو/ ممثل األمانة العامة للمجلس األعلى 
للتخطيط والتنمية

 عضو ممثل/ ادارة الفتوى والتشريع
عضو/ ممثل وزارة المالية

عضو/ ممثل الهيئة العامة للقوى العاملة

األمين العام للجهاز المركزي للمناقصات العامة

عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة
عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة

المهندس/ خالد الياسين     مراقب اللوازم 
المخبرية باالنابة

السيدة/ أديبة الطاهر     مراقب ادارة المختبرات
السيد/ محيي الدين البورصلي     مهندس

السيدة/ زينب عثمان     مراقب المناقصات

1
2
3
4
5
6

7
8
9
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1
2

1

2
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    كما حضر حانب من االجتماع العضو / ممثل الجهات الحكومية التي أشرفت على تنفيذ المناقصة وهم
كالتالي :

التوقيع

 العضو / ممثل وزارة الصحة

 العضو / ممثل معهد الكويت لألبحاث العلمية
 العضو / ممثل شركة البترول الوطنية الكويتية

 العضو / ممثل المجلس الوطني للثقافه 
والفنون واآلداب

 العضو / ممثل الديوان األميري

 العضو / ممثل جامعة الكويت

 العضو / ممثل شركة نفط الكويت

 العضو / ممثل وزارة التربية

السيد/ محمود علي حسين     محاسب
السيد/ فهد القطان     رئيس قسم المستحضرات

السيد/ وليد الجمعه     ممثل/ شركة البترول 
الوطنية الكويتية

السيدة/ حصة المحارب     صائغ برامج
السيد/ احمد زكي     اختصاصي قانوني

السيد/ حمود النومس     رئيس قسم الضمانات 
البنكية

السيد/ هشام الفليج     رئيس المهندسين
السيد/ خالد الوطري     مراقب العقود

السيدة/ صفاء الصفار     ممثل/القطاع النفطي
السيد/ جاسم الشطي     كبير مهندسي الخدمات

السيد/ هاني نصر     كبير مهندسي خدمات
فيصل منصور الخزيم     ممثل/ شركة نفط 

الكويت
السيد/فالح الشلوان     رئيس فريق عمل 

مساندة الصيانة واالعتمادية للغاز
السيد/ خالد العلي     كبير مهندسي المشاريع

السيد/ خالد الزنكي     رئيس فريق خدمات 
الحضر

السيد/ شافي العنزي     كبير مهندسي المشاريع
السيد/ عمار العلي     رئيس فريق المشتريات 

بالوكالة
السيد/ راكان نجمة     رئيس فريق هندسة 

ومعانية االبار
السيد/ محمد الخميس     رئيس فريق مرافق 

الطبية بالوكالة
السيد/ خالد الصخي     رئيس فريق عمليات 

المساندة والصيانة االعتمادية

السيد/ صقر العتيبي     رئيس المكتب الفني
السيد/ حمدان الخشاب     رئيس قسم النظم 

االلية
السيد/ أحمد المطيري     رئيس قسم النقليات
السيد/ أحمد الفيلكاوي     مراقب الدعم الفني 

2
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4

5

6

7
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    كما حضر حانب من االجتماع العضو / ممثل الجهات الحكومية التي أشرفت على تنفيذ المناقصة وهم
كالتالي :

التوقيع

 العضو / ممثل وزارة التربية

 العضو / ممثل ديوان الخدمة المدنية

 العضو / ممثل الهيئة العامة للتعليم التطبيقي 
والتدريب

 العضو / ممثل اإلدارة المركزية لإلحصاء

 العضو / ممثل الهيئة العامة لشئون الزراعة 
والثروه السمكية

 العضو / ممثل الهيئة العامة للرياضة

والمالي
السيدة/ أمل الحربي     رئيس قسم التغذية

المهندسة/ ندى البغلي     مراقب العقود وضبط 
الجودة

السيد/ داوود العبدالجليل     مستشار نظم 
معلومات

السيده/ ساره العريفي     لجنة المناقصات 
والعقود

السيدة/ نجاة باقر     رئيس قسم المناقصات
السيد/ محمد اللنقاوي     رئيس قسم التخطيط 

وتنفيذ العمليات
السيد/ عبد المحسن خاجة     مدير إدارة التنفيذ

والصيانة

المهندس/ حسين تقي     رئيس قسم العقود 
المواصفات

9

10

11

12

13

14



2017/77

  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

وزارة األشغال العامة

فض عطاء مناقصة/ممارسة  تأجير سيارات لعقود المشاريعالرقم :- إ م م/2017/2016/6/1

 

الموضوع
1
م

فتحت مظاريف المناقصة 

البيـــــــــــــــــــان



2017/77

  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 :

األمانة العامة للمجلس األعلى للتخطيط و التنمية

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :4940
 تاريخ الكتاب :2017/10/22

 
 
 

طلب إلغاء الممارسة رقم 30-2017/2016 الخاصة بمشروع الدعم اإلعالمي للخطة اإلنمائية 
2016/2015 - 2020/2019 والخطط السنوية المنبثقة منها على الشركات المتخصصة وذلك 
ألن أسعار العطاءات المقدمة من الشركات تفوق إعتمادات المشروع ضمن خطة األمانة للسنة 

المالية 2018/2017  .

- مرفق كتاب االمانة رقم 4893 بتاريخ 2017/10/18

 

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2017/77

  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 :

الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب

االستدعاءات

 رقم الكتاب :9633
 تاريخ الكتاب :2017/08/27

 
 
 

(اعيد بحث) طلب اصدار االمر التغييري الثالث بزياده مبلغ اجمالي قدره (-/65,000 د.ك)  فقط 
خمسة وستون الف  دينار  الغير ما يعادل نسبة (16.25%) على قيمة عقد أعمال الصيانة 
الكهربائية الشاملة لكافة الكليات و المراكز التابعه للهيئة (المنطقة االولى) المبرم مع/شركة 

الخنيني للتجارة العامه والمقاوالت ذلك لألسباب المذكورة بكتاب الهيئة

-كما اطلع الجهاز على كتاب الهيئة رقم 11695 المؤرخ في 2017/10/16 المتضمن فترة االمر
التغييري بتاريخ 2018/3/31 بدال من 2017/12/27

* بعد االستماع الى افادة ممثلي الهيئة:-
- السيد/ علي المتروك ( مدير إدارة التوريدات)

-المهندسه/ ماجدة الطارش (مراقب االدارة الهندسية)
-السيد/ عيسى الشتالن (رئيس قسم الصيانة)
السيد/خالد الفيلكاوي ( رئيس قسم االجهزة)

 

الموضوع
1
م

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

البيـــــــــــــــــــان



2017/77

  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 :

الهيئة العامة للرياضة

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :18804
 تاريخ الكتاب :2017/09/14

 
 
 

طلب طرح المناقصة رقم هـ ع ر 16-2016-2017 إعادة ترتيب وتوريد وتركيب وصيانة أثاث 
بمبنى الهيئة العامة للرياضة (عقود تغطية كمية / نوعية) على الشركات والمؤسسات 

المتخصصة باألعمال.

* مناقصه عامه
*المناقصة ال تقبل عروض بديلة

*ال تقبل التجزئة
*يجب توافر مدة خبرة ال تقل عن خمس سنوات في مقدم العطاء بعقود حكومية مماثلة

*األوامر التغيرية %25

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

المهندس/ حسين تقي     رئيس قسم العقود المواصفات

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز عدم الموافقة لعدم توافر االعتماد المالي

البيـــــــــــــــــــان



2017/77

  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 :

ديوان الخدمة المدنية

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :98723
 تاريخ الكتاب :2017/10/09

 
 
 

 Gartner Group طلب تجديد عقد اشتراك في قواعد المعلومات لمجموعة جارتنر البحثية
المبرم مع/ المجموعة التكنولوجية المتقدمة لمدة سنة اعتبارا من 2017/12/1 حتى 

2018/11/30 بمبلغ اجمالي قدره (-/24.300 د.ك) فقط اربعة وعشرون الف  وثالثمائة دينار  
الغير بنفس الشروط و االسعار.

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ داوود العبدالجليل     مستشار نظم معلومات

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز اخطار الجهة االلتزام وفقا للمادة رقم 19من قانون المناقصات العامة 
رقم 49 لسنة 2016 

البيـــــــــــــــــــان



2017/77

  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 البترول الوطنية الكويتية

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :1127
 تاريخ الكتاب :2017/09/26

 
 
 

إفادة الشركة بعدم إضافة شركة مجموعة حمد العصفور وشركاه للتجارة العامة والمقاوالت ضمن
الشركات المسموح لها باإلشتراك في المناقصة رقم HO/GS/0395 العقد الشامل لخدمة 
الزراعة والنظافة لمصافي الشركة ونادي بيت الوطنية وذلك إليقافها  عن المشاركة في 

المناقصات لمدة ستة اشهر اعتبارا من 2017/9/7 وحتى 2018/3/6 لضعف اداءها في تنفيذ 
0292/C & HO/GS/0218/HO/GS العقدين رقم

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ وليد الجمعه     ممثل/ شركة البترول الوطنية الكويتية

الموضوع
1
م

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

البيـــــــــــــــــــان



2017/77

  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 :

اإلدارة المركزية لإلحصاء

الرسائل الواردة

 رقم الكتاب :2017/1392$
 تاريخ الكتاب :2017/10/08

شركة ليان موتورز لتاجير واستئجار السيارات ذ م م
 
 

طلب الشركة االستعجال باجراءات المناقصة رقم 1-2017/2016 استئجار مركبات مختلفة مع 
سائق وبدون سائق لإلدارة المركزية لإلحصاء

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيده/ ساره العريفي     لجنة المناقصات والعقود

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز احالة الكتاب للجهة لالطالع واالفادة واالستعجال باجراءات التعاقد مع 
تجديد الكفالة البنكية

البيـــــــــــــــــــان



2017/77

  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       

Page12 اجتماع رقم :

الديوان األميري

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :9202
 تاريخ الكتاب :2017/10/12

 
 
 

 رقم الكتاب :7967
 تاريخ الكتاب :2017/09/24

 
 
 

طلب تعديل قيمة التعاقد رقم دأ/ت ع/211 المبرم مع/ شركة الخرافي ناشيونال العمال تجديد 
الخيمة األميرية والمناطق المحيطة بها استعدادا لمؤتمر قمة مجلس التعاون الخليجي ديسمبر 
2017 ليصبح بمبلغ اجمالي قدره (-/1,517,490 د.ك) بدال من (-/2,500,000 د.ك) وذلك 

اللغاء اعمال بند صيانة الطرق (بند االسفلت)

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ حمود النومس     رئيس قسم الضمانات البنكية

طلب طرح الممارسة رقم (دأ/ك/15) بوالص تأمين طائرات األسطول األميري لمدة سنة اعتبارا 
من 2017/12/1 حتى 2018/11/30 بين الشركات المذكورة بكتاب الديوان

كما اطلع الجهاز على :
-كتاب الديوان رقم 7306 الموؤرخ في 2017/8/24
-كتاب الديوان رقم 7472الموؤرخ في 2017/8/30

 

الموضوع
1

2

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

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

البيـــــــــــــــــــان



2017/77

  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 :

المجلس الوطني للثقافه والفنون واآلداب

توصيــــــات الجهــــات

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :6487
 تاريخ الكتاب :2017/08/27

 
 
 

 رقم الكتاب :7837
 تاريخ الكتاب :2017/10/09

 
 
 

(اعيد بحث) طلب اعادة النظر بقرار الجهاز السابق و االذن بترسية المناقصة رقم م و ث ف أ 
2017/2016/1 خدمات االمن والحراسة للمقر الرئيسي للمجلس واالدارات التابعة له على/ 

شركة العالمية لالمن و السالمة (اقل االسعار مكرر) بمبلغ اجمالي قدره (-/667,800 د.ك) فقط 
ستمائة وسبعة وستون الف وثمانمائة دينار الغير حيث انه المطابق للشروط واالسعار.

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

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ حصة المحارب     صائغ برامج
السيد/ احمد زكي     اختصاصي قانوني

طلب التعاقد باألمر المباشر رقم م و ث ف أ 3-2018/2017 تجديد وشراء تراخيص 
مايكروسوف مع/شركة ايبال الستشارات الكمبيوتر لمدة ثالث سنوات بمبلغ اجمالي قدره (-

/98,722د.ك)  فقط ثمانية وتسعون الف  وسبعمائة واثنى وعشرون دينار  الغير

 

الموضوع

الموضوع

1

2

م

م

قرر مجلس ادارة الجهاز التالي اوال: الغاء قرار الجهاز السابق الصادر  باجتماع رقم 
2017/20 المؤرخ في 2017/3/15 المتضمن:

على طلب الترسية على/ شركة العالمية لالمن و السالمة (اقل االسعار مكرر) بمبلغ (-/667,800
د.ك) وبعد االستماع لممثلي المجلس :عدم الموافقة واعادة دراسة جميع العطاءات االقل 

سعراالمكرره مع استيضاح جميع النواقص دون االستكمال وموافاه الجهاز بالتوصية.

ثانيا : الموافقة على  شركة العالمية لالمن و السالمة (اقل االسعار مكرر) المطابقة للشروط 
والمواصفات

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان



2017/77

  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       

Page14 اجتماع رقم :

الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروه السمكية

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :13061
 تاريخ الكتاب :2017/08/03

 
 
 

 رقم الكتاب :13058
 تاريخ الكتاب :2017/08/03

 
 
 

(إعيد بحث) طلب اصدار األمر التغييري األول بتخفيض مبلغ اجمالي قدره (-/545,100 د.ك)  
فقط خمسمائة وخمسة واربعون الف  ومائة دينار  الغير ما يعادل نسبة (25%) من قيمة عقد 

المناقصة رقم هـ ز/م م/2016/2015/10 تنفيذ و تطوير الزراعات التجميلية و الري في المنطقة
االولى المبرم مع / شركة مركز الشاهين الذهبي لمقاوالت وتنظيف المباني والطرق وذلك 

لألسباب المذكورة بكتاب الهيئة

* اطلع الجهاز على فاكس الهيئة رقم (13636) المتضمن قيمة األمر التغييري

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ نجاة باقر     رئيس قسم المناقصات
السيد/ عبد المحسن خاجة     مدير إدارة التنفيذ والصيانة

السيد/ محمد اللنقاوي     رئيس قسم التخطيط وتنفيذ العمليات

(إعيد بحث) طلب اصدار االمر التغييري األول بتخفيض مبلغ اجمالي قدره (-/525,225 د.ك)  
فقط خمسمائة وخمسة وعشرون الف  ومائتين وخمسة وعشرون دينار  الغير ما يعادل نسبة 

(25%) من قيمة عقد المناقصة رقم هـ ز/م م/2016/2015/12 تنفيذ وتطوير وصيانة 
الزراعات التجميلية والري في المنطقة الخامسة المبرم مع / شركة أبناء عبدالحميد سالم 

التجارية وذلك لألسباب المذكورة بكتاب الهيئة

 

الموضوع
1

2

م

مازال مجلس ادارة الجهاز عند قراره السابق الصادر باجتماع رقم (2017/69) بتاريخ 
2017/9/25 المتضمن:

تأجيل البت بالقرار لحين ورود كتاب الحق من الجهة يتضمن اسباب التخفيض

مازال مجلس ادارة الجهاز عند قراره السابق الصادر باجتماع رقم (2017/69) بتاريخ 
2017/9/25 المتضمن:

تأجيل البت بالقرار لحين ورود كتاب الحق من الجهة يتضمن اسباب التخفيض

البيـــــــــــــــــــان



2017/77

  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       

Page15 اجتماع رقم :

الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروه السمكية

االستدعاءات

 رقم الكتاب :9557
 تاريخ الكتاب :2017/05/22

 
 
 

(إعيد بحث) طلب ترسية المناقصة رقم هـ ز/م م/2016/2015/21(ع) تقديم خدمات استشارية 
في مجال نظم وتقنية المعلومات على/ شركة زاك سلوشنز النظمة الكمبيوتر (ثالث اقل االسعار) 
بمبلغ اجمالي قدره (-/377,100 د.ك)  فقط ثالثمائة وسبعة وسبعون الف  ومائة دينار الغير 

حيث انه مطابق للشروط والمواصفات

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

*بعد االستماع الى افادة ممثلي الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية:
-السيد/ محمد اللنقاوي   رئيس قسم التخطيط وتنفيذ العمليات

-السيد/ جهاد الهاجري   مراقب نظم المعلومات
-السيدة/ نجاة باقر         مدير الشؤون المالية بالوكالة

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ نجاة باقر     رئيس قسم المناقصات
السيد/ عبد المحسن خاجة     مدير إدارة التنفيذ والصيانة

السيد/ محمد اللنقاوي     رئيس قسم التخطيط وتنفيذ العمليات

الموضوع
3
م

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة
عدم موافقة :

عضو مجلس ادارة الجهاز  د/ جنان بوشهري

البيـــــــــــــــــــان



2017/77

  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       

Page16 اجتماع رقم :

وزارة التربية

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :22697
 تاريخ الكتاب :2017/09/13

 
 
 

(اعيد بحث) طلب ترسية المجموعة الثانية للمناقصة رقم 2017/2016/29 توريد وجبات 
غذائية لطالبات المراكز التدريبية لجميع المناطق التعليمية الست وادارة التعليم الخاص على/ 
شركة الوزان للتجارة والخدمات الغذائية (ثاني اقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-/18,676 

د.ك) فقط ثمانية عشر الف وستمائة وستة وسبعون دينار الغير وذلك لحين تجديد الكفالة البنكية

*علما بأن المناقصة اعاله تحت نطاق عمل مواد قانون رقم (49) لسنة 2016 في شأن 
المناقصات العامة

*مرفق كتاب الوزارة رقم (27750) المؤرخ في 2017/10/22 المتضمن الغاء المجاميع ارقام 
(4.5.6.7)

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ صقر العتيبي     رئيس المكتب الفني
السيد/ حمدان الخشاب     رئيس قسم النظم االلية

السيد/ أحمد المطيري     رئيس قسم النقليات
المهندسة/ ندى البغلي     مراقب العقود وضبط الجودة

السيدة/ أمل الحربي     رئيس قسم التغذية
السيد/ أحمد الفيلكاوي     مراقب الدعم الفني والمالي

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز التالي اوال: الموافقة على ترسية المجموعة الثانية

ثانيا: تاجيل البت بالقرار بالغاء المجاميع أرقام (4.5.6.7)  لحين ورود كتاب الحق من الجهة 
يتضمن أسباب اإللغاء

البيـــــــــــــــــــان



2017/77

  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       

Page17 اجتماع رقم :

وزارة التربية

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :20545
 تاريخ الكتاب :2017/08/09

 
 
 

(اعيد بحث) طلب ترسية المجموعة الثانية (منطقة مبارك الكبير) للمناقصة رقم م ع 
/2017/2016/30 توريد وجبات غذائية لطلبة التدريب الكشفي بالمناطق التعليمية الست وادارة
التعليم الخاص ونادي الكشافة البحرية خالل الفترة من 24 اكتوبر 2016 الى 10 مايو 2017 
على / شركة برايم بايتس (ثاني اقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-/13,299 د.ك) فقط ثالثة 

عشر الف ومائتين وتسعة وتسعون دينار الغير وذلك لحين تجديد الكفالة البنكية

*كما اطلع الجهاز على:
-كتاب الوزارة رقم (27061) المؤرخ في 2017/10/15 المتضمن طلب الغاء المجموعتين 

 (7.8)
- كتاب الوزارة رقم (27306) المؤرخ في 2017/10/16 المتضمن تعديل مبلغ المجموعه 

الرابعه

*علما بأن المناقصة اعاله تحت نطاق عمل مواد قانون رقم (49) لسنة 2016 في شأن 
المناقصات العامة

 

الموضوع
2
م

قرر مجلس ادارة الجهاز التالي اوال: الموافقة على ترسية المجموعة الثانية

ثانيا: تاجيل البت بالقرار بالغاء المجاميع (7-8) لحين ورود كتاب الحق من الجهة يتضمن 
اسباب االلغاء

البيـــــــــــــــــــان



2017/77

  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       

Page18 اجتماع رقم :

وزارة التربية

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :25931
 تاريخ الكتاب :2017/10/08

 
 
 

 رقم الكتاب :25477
 تاريخ الكتاب :2017/10/04

 
 
 

طلب التمديد األول لعقد مناقصة رقم م ع/2013/2012/4ع لتقديم خدمات استشارية وتوفير 
اخصائي حاسب آلي للدعم الفني في مجال نظم وتقنية المعلومات (المجموعة األولى) المبرم 

مع/شركة ايبال الستشارات الكمبيوتر لمدة سته اشهر اعتبارا من 2017/12/2 وحتى 2018/6/1
بمبلغ اجمالي قدره (-/137,145د.ك)  فقط مائة وسبعة وثالثون الف  ومائة واربعة وخمسون 

دينار  الغير لحاجة الوزارة

 

طلب التمديد الرابع لعقد المناقصة رقم م ع /2013/33-2014 الستئجار عدد ( 64 )مركبة 
خدماتية كبيرة ( 8 ) سلندر ( 7) راكب المبرم مع / شركة كي جي ال لتأجير السيارات لمدة ثالثة 
أشهر اعتبارا من 2017/11/16 حتى 2018/2/15 بمبلغ اجمالي قدره(89,083/008 د.ك)  

فقط تسعة وثمانون الف  وثالثة وثمانون دينار  وثمانية فلس ال غير لحين االنتهاء من اجراءات 
اعادة طرح المناقصة م ع / 28 /2016 / 2017 (ع) .

 

الموضوع
3

4

م

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه عدم الموافقة
وموافقة :

نائب الرئيس للجهاز المركزي للمناقصات العامة  السيد/ فيصل المزين
عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة  د/ جنان بوشهري

عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة  السيد/ محمد الخرافي
عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة  السيد/ مشاري البليهيس

ممثل األمانة العامة للمجلس األعلى للتخطيط   السيدة/ هيفاء المضف

قرر مجلس ادارة الجهاز عدم الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2017/77

  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       

Page19 اجتماع رقم :

معهد الكويت لألبحاث العلمية

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :1903/5/2041
 تاريخ الكتاب :2017/10/10

 
 
 

 رقم الكتاب :2020
 تاريخ الكتاب :2017/10/09

 
 
 

(اعيد بحث) طلب الغاء المناقصة رقم 2-2018/2017 توريد و تركيب اجهزة و معدات استشعار
لمراقبة برج الحمراء وذلك لالسباب المذكورة بكتاب المعهد

-اطلع الجهاز على كتاب المعهد رقم 1734 المؤرخ في 2017/8/23 المتضمن االطالع على 
المناقصة و استدراج عروض اسعار 

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

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

 

طلب ترسية المناقصة رقم 19-2017/2016 نظام لوحدة التحلل الكيميائي حراري النمطية 
على/شركة العيسى لألجهزة الطبية والعلمية (أقل األسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-/128,876د.ك)

 فقط مائة وثمانية وعشرون الف  وثمانمائة وستة وسبعون دينار  الغير حيث انه المطابق 
للشروط واالسعار.

**علما بأن المناقصة أعاله تحت نطاق عمل مواد قانون رقم 49 لسنة 2016 في شأن 
المناقصات العامة

 

الموضوع
1

2

م

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم لعدم حضور الجهه

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم لعدم حضور الجهه

البيـــــــــــــــــــان



2017/77

  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

طرح التأهيل - طرح المناقصات

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :1817/5/1917
 تاريخ الكتاب :2017/09/26

 
 
 

 رقم الكتاب :2005
 تاريخ الكتاب :2017/10/04

 
 
 

طلب طرح المناقصة رقم 24-2017/2016 خدمة الدعم الفني لموظفي تدقيق داخلي لمدة سنة

*مناقصة عامة
*ال تقبل عروض بديلة 

*ال تقبل التجزئة

 

طلب ترسية الممارسة رقم M-93-2017/2016 توريد جهاز محلل امتصاص سطحي للغاز 
والبخار لتحديد مساحة محددة وتوزيع حجم المسام على/شركة السواحل الكويتية (ثالث أقل 

األسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-/35,000د.ك)  فقط خمسة وثالثون الف  دينار حيث انه المطابق 
للشروط واالسعار.

 

الموضوع

الموضوع

3

4

م

م

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم لعدم حضور الجهه

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم لعدم حضور الجهه

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان



2017/77

  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 :

جامعة الكويت

توصيــــــات الجهــــات

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :11323
 تاريخ الكتاب :2017/10/09

 
 
 

 رقم الكتاب :17/5
 تاريخ الكتاب :2017/10/02

 
 
 

طلب الغاء المناقصة رقم 2015/2014/151 ( ع ) توريد وتركيب وتشغيل اجهزة علمية -كلية 
العلوم لمركز علوم البحار بالجامعة لعدم توافر االعتماد المالي

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ هشام الفليج     رئيس المهندسين
السيد/ خالد الوطري     مراقب العقود

طلب اصدار االمر التغييري الخامس بزيادة مبلغ (393.834/890 د.ك) فقط ثالثمائة وثالثة 
وتسعون الف  وثمانمائة واربعة وثالثون دينار  وثمانمائة وتسعون فلس  الغير ما يعادل نسبة 
(0.33%) على قيمة عقد المناقصة رقم 0800C/KU/KUCP/10-11 تنفيذ و صيانة كلية 
اآلداب و كلية التربية في مدينة صباح السالم الجامعية- جامعة الكويت المبرم مع/شركة أرابتك 
باالشتراك مع المجموعة المشتركة للمقاوالت وذلك بخصوص االثاث الفني المرتبط باالجهزة 

السمعية و البصرية (AV) بمشروع كلية اآلداب والتربية

 

الموضوع

الموضوع

1

2

م

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان



2017/77

  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 :

جامعة الكويت

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :11116
 تاريخ الكتاب :2017/10/04

 
 
 

 رقم الكتاب :11126
 تاريخ الكتاب :2017/10/03

 
 
 

طلب طرح المناقصة رقم 2017/47-2018 حاليا وسابقا 2016/90-2017 توريد و تركيب و 
تشغيل جهاز علمي الدارة االبحاث الجامعية

- المناقصة عامة
- ال تقبل عروض بديلة
- غير قابلة للتجزئة

- نسبة االوامر التغييرية (%30)

 

افاده الجامعه بعدم الرغبة في استكمال اجراءات الطرح للمناقصة رقم 2018/2017/14 صيانة 
اجهزة علمية - كلية الطب- قسم الجراثيم - جامعة الكويت

 

الموضوع
3

4

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة مع حذف  نسبة االوامر التغييرية

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

البيـــــــــــــــــــان



2017/77

  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 :

جامعة الكويت

الرسائل الواردة

 رقم الكتاب :170053
 تاريخ الكتاب :2017/05/10

شركة مجموعة البارجة العالمية للمقاوالت العامة ذ 
م م
 
 

(اعيد بحث) طلب الشركة اإلفادة هل سوف يتم تنفيذ ام الغاء المناقصة رقم 2016/2015/83 
اعمال انشاء وانجاز وصيانة ساري العلم بموقع الجامعة بالخالدية ادارة االنشاءات والصيانة 

بالجامعة وذلك لالسباب المذكورة بكتاب الشركة

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

*اطلع الجهاز على كتاب الجامعة رقم (11773) المؤرخ في 2017/10/17 المتضمن الغاء 
المناقصة لعدم توافر االعتماد المالي

 

الموضوع
5
م

  قرر الجهاز رفع األمر لمجلس الوزراء وفقا للمادة 52 من قانون المناقصات 37 لسنة 1964 
وتخطر الشركة

البيـــــــــــــــــــان



2017/77

  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 :

شركة نفط الكويت

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :2017/1405$
 تاريخ الكتاب :2017/10/11

 
 
 

طلب ترسية المناقصة رقم RFP-2037311 تزويد حمض الهيدروكلوريك ومايرتبط به من مواد 
 A CID AND ASSOCIATED SUPPLY OF HYDROCHLORIC كيميائية

 TAYSEER ALSHEIKH PHOSPHATES على / شركة CHEMICALS
PRODUCTS FACTORY SAUDI وكيل محلي شركة ضاري المطوع للتجارة العامة 
(أقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-/5,994,000 د.ك)  فقط خمسة ماليين  وتسعمائة واربعة 

وتسعون الف  دينار  الغير حيث انه المطابق للشروط واالسعار.

**علما بأن المناقصة أعاله تحت نطاق عمل مواد قانون رقم 49 لسنة 2016 في شأن 
المناقصات العامة

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/فالح الشلوان     رئيس فريق عمل مساندة الصيانة واالعتمادية للغاز
السيد/ خالد الزنكي     رئيس فريق خدمات الحضر
فيصل منصور الخزيم     ممثل/ شركة نفط الكويت
السيدة/ صفاء الصفار     ممثل/القطاع النفطي
السيد/ خالد العلي     كبير مهندسي المشاريع

السيد/ شافي العنزي     كبير مهندسي المشاريع
السيد/ عمار العلي     رئيس فريق المشتريات بالوكالة

السيد/ راكان نجمة     رئيس فريق هندسة ومعانية االبار
السيد/ هاني نصر     كبير مهندسي خدمات

السيد/ خالد الصخي     رئيس فريق عمليات المساندة والصيانة االعتمادية
السيد/ محمد الخميس     رئيس فريق مرافق الطبية بالوكالة

السيد/ جاسم الشطي     كبير مهندسي الخدمات

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم 

البيـــــــــــــــــــان



2017/77

  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       

Page25 اجتماع رقم :

شركة نفط الكويت

توصيــــــات الجهــــات

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :2017/1411$
 تاريخ الكتاب :2017/10/11

 
 
 

 رقم الكتاب :2017/1424$
 تاريخ الكتاب :2017/10/15

 
 
 

 RFP-2031296 AHMED ALJABER EXHIBITION طلب ترسية المناقصة رقم
& HOT ENGINEERING على/ شركة CENTER MANPOWER SERVICES
CONSTRUCTION CO. KSCC (اقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (5,125,033/200

د.ك)  فقط خمسة ماليين  ومائة وخمسة وعشرون الف  وثالثة وثالثون دينار  ومائتى فلس  
الغير بموجب عقد مدته اربع سنوات حيث انه المطابق للشروط واالسعار.

 

طلب اصدار االمر التغييري االول بزيادة مبلغ اجمالي قدره (-/4,193,360 د.ك)  فقط اربعة 
ماليين  ومائة وثالثة وتسعون الف  وثالثمائة وستون دينار  الغير ما يعادل نسبة (%5.74) 

على قيمة عقد المناقصة رقم RFP-2037219 اعمال خارجية حول مرافق االنتاج الجوراسية 
في مناطق شمال الكويت المبرم مع/ شركة المجموعة المشتركة للمقاوالت اعتبارا من تاريخ 

توقيع االمر التغييري وكما هو موضح بكتاب الشركة لتغطية تكاليف االعمال المطلوبة

 

الموضوع

الموضوع

2

3

م

م

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه عدم الموافقة على الترسية لسبق طرح العميلة من قبل
الجهه صاحبة الشان

موافقة :
عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة  د/ جنان بوشهري

 ممثل إدارة الفتوى والتشريع  السيد/ د.مرسال الماجدي

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة
عدم موافقة:

نائب الرئيس للجهاز المركزي للمناقصات العامة  السيد/ فيصل المزين
عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة  اللواء/ فهد بن فهد

عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة  السيد/ عبدالعزيز السمحان
عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة  السيد/ محمد الخرافي

ممثل إدارة الفتوى والتشريع  السيد/ د.مرسال الماجدي

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان



2017/77

  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       

Page26 اجتماع رقم :

شركة نفط الكويت

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :2017/1374$
 تاريخ الكتاب :2017/10/03

 
 
 

 رقم الكتاب :2017/1369$
 تاريخ الكتاب :2017/10/03

 
 
 

 رقم الكتاب :2017/1370$
 تاريخ الكتاب :2017/10/03

 
 
 

طلب طرح المناقصة رقم RFQ-2034292 2 تزويد أنابيب حفر من قياس 3/8-2 ولغايه قياس
 SUPPLY OF 7 مع ملحقاتها ووصالت بريميوم والخدمات المرتبطة بها للحفر التطويري

TUBING & ACCESSORIES SIZES 2-3/8 TO 7 API/PREMIUM
CONNECTION INCLIDING SERVICES FOR على ان تكون الشركات المصنعة

معتمدة لدي الشركة 

* المناقصة عامه
* المناقصة تقبل التجزئة 

* المناقصة ال تقبل عروض بديلة
* المناقصة مفتوحة على جميع الموردين المحليين وعلى ان تكون المواد المطلوبة من صنع 

احدى الشركات المصنعة المعتمدة لدى الشركة

 

اعتذار شركة نفط الكويت عن قبول اشتراك / شركة او اند جي الهندسية للتجارة العامة 
والمقاوالت ضمن اعمال المناقصة رقم RFP-2026886 تقديم خدمات صيانة شاملة النظمة 
كشف الحريق والغاز في مناطق الجنوب والشرق وعمليات التصدير والبحرية وذلك لالسباب 

الموضحة بكتاب الشركة

 

اعتذار شركة نفط الكويت عن قبول اشتراك / شركة الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن 
ضمن اعمال المناقصة رقم RFP-2026886 تقديم خدمات صيانة شاملة النظمة كشف الحريق 
والغاز في مناطق الجنوب والشرق وعمليات التصدير والبحرية وذلك لالسباب الموضحة بكتاب 

الشركة

 

الموضوع
4

5

6

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2017/77

  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 :

شركة نفط الكويت

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :2017/1371$
 تاريخ الكتاب :2017/10/03

 
 
 

 رقم الكتاب :2017/1341$
 تاريخ الكتاب :2017/09/27

 
 
 

 رقم الكتاب :2017/1342$
 تاريخ الكتاب :2017/09/27

 
 
 

 رقم الكتاب :2017/1372$
 تاريخ الكتاب :2017/10/03

 
 
 

اعتذار شركة نفط الكويت عن قبول اشتراك / شركة كي سي سي للهندسة والمقاوالت ضمن 
اعمال المناقصة رقم RFP-2026886 تقديم خدمات صيانة شاملة النظمة كشف الحريق والغاز 
في مناطق الجنوب والشرق وعمليات التصدير والبحرية وذلك لالسباب الموضحة بكتاب الشركة

 

اعتذار شركة نفط الكويت عن قبول اشتراك / شركة كيترنج فاكتوري الدارة المطاعم وتحضير 
الوجبات الجاهزة ضمن اعمال المناقصة رقم RFP-2028846 تقديم خدمات عامة لمستشفى 

األحمدي في مجال التغذية والغسيل والكي والخياطة 
 AHMADI HOSPITAL GENERAL SERVICES FOR CATERING

LAUNDRY AND TAILORING  وذلك لالسباب الموضحة بكتاب الشركة

 

اعتذار شركة نفط الكويت عن قبول اشتراك / شركة أبحار للتجهيزات الغذائية ضمن اعمال 
المناقصة رقم RFP-2028846 تقديم خدمات عامة لمستشفى األحمدي في مجال التغذية 

والغسيل والكي والخياطة 
 AHMADI HOSPITAL GENERAL SERVICES FOR CATERING

LAUNDRY AND TAILORING  وذلك لالسباب الموضحة بكتاب الشركة

 

اعتذار شركة نفط الكويت عن قبول اشتراك / شركة الخليج لخدمات السالمة والوقاية من الحريق
ضمن اعمال المناقصة رقم RFP-2026886 تقديم خدمات صيانة شاملة النظمة كشف الحريق 
والغاز في مناطق الجنوب والشرق وعمليات التصدير والبحرية وذلك لالسباب الموضحة بكتاب 

الشركة

 

الموضوع
7

8

9

10

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2017/77

  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       

Page28 اجتماع رقم :

شركة نفط الكويت

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :2017/1339$
 تاريخ الكتاب :2017/09/27

 
 
 

 رقم الكتاب :2017/1340$
 تاريخ الكتاب :2017/09/27

 
 
 

اعتذار شركة نفط الكويت عن قبول اشتراك  / شركة الكوت لمقاوالت تنظيف المباني والطرق 
ضمن اعمال المناقصة رقم RFP-2028846 تقديم خدمات عامة لمستشفى األحمدي في مجال 

التغذية والغسيل والكي والخياطة 
 AHMADI HOSPITAL GENERAL SERVICES FOR CATERING

LAUNDRY AND TAILORING  وذلك لالسباب الموضحة بكتاب الشركة

 

اعتذار شركة نفط الكويت عن قبول اشتراك / شركة آبار المتحدة للتجارة العامة ضمن اعمال 
المناقصة رقم RFP-2028846 تقديم خدمات عامة لمستشفى األحمدي في مجال التغذية 

والغسيل والكي والخياطة 
 AHMADI HOSPITAL GENERAL SERVICES FOR CATERING

LAUNDRY AND TAILORING  وذلك لالسباب الموضحة بكتاب الشركة

 

الموضوع
11

12

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2017/77

  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       

Page29 اجتماع رقم :

شركة نفط الكويت

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :2017/1382$
 تاريخ الكتاب :2017/10/03

 
 
 

 رقم الكتاب :2017/1420$
 تاريخ الكتاب :2017/10/15

 
 
 

طلب طرح الممارسة رقم RFQ-2035225 تزويد رؤوس أبار للحفر التطويري واالبار 
 SUPPLY OF WELLHEAD FOR الطباشيرية وخدمات اخرى مرتبطة بها

 DEVELOPMENT DRILLING & CRATACEOUS WELLS ALONG
WITH SERVICES على جميع الموردين المحلين.

 

طلب استدراج عروض اسعار رقم RFP-2022192 العمال تقديم خدمات الصيانة لتوربينات 
 A.P.S NUOVO PIGNONE 160 من/ شركة-BS وكمبريسرات الغاز في مركز التعزيز
ITALY (مصدر وحيد) بموجب عقد مدته ستة سنوات حيث ان الشركة هي المصنعة االصلية 

للمعدات (OEM) المراد صيانتها

 

الموضوع
13

14

م

قرر مجلس ادارة الجهاز عدم الموافقة وتطرح االعمال بمناقصة

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

البيـــــــــــــــــــان



2017/77

  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       

Page30 اجتماع رقم :

وزارة الصحة

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :123
 تاريخ الكتاب :2017/10/09

 
 
 

 رقم الكتاب :478
 تاريخ الكتاب :2017/10/10

 
 
 

 رقم الكتاب :480
 تاريخ الكتاب :2017/10/10

 
 
 

ACCESS طلب شراء البند رقم (161) محاليل ومستهلكات لفحوصات الهرمونات على اجهزة
لكافة المختبرات من / شركة التقدم التكنولوجي (مصدر وحيد) بمبلغ اجمالي قدره (-

/9,804,602$) مايعادل (-/2,980,602د.ك) فقط  مليونين  وتسعمائة وثمانون الف  وستمائة 
واثنين دينار  الغير بعد تقليل عدد المواد وزيادة بالكميات

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ زينب عثمان     مراقب المناقصات
السيدة/ أديبة الطاهر     مراقب ادارة المختبرات

السيد/ محيي الدين البورصلي     مهندس
السيد/ محمود علي حسين     محاسب

السيد/ فهد القطان     رئيس قسم المستحضرات
المهندس/ خالد الياسين     مراقب اللوازم المخبرية باالنابة

طلب شراء ادوية TERIPARATIDE (FOR TEO) لعالج هشاشة العظام لكافة 
المستشفيات باالمر المباشر من / شركة بدر سلطان واخوانة (الوكيل المحلي) بمبلغ اجمالي قدره

(-/1,375,050 د.ك)  فقط  مليون  وثالثمائة وخمسة وسبعون الف  وخمسون دينار  الغير  
وذلك كون الشركة الوحيد المسجل لدى ادارة المستودعات الطبية ولتعزيز المخزون من تلك 

المادة

 

طلب شراء ادوية ECULIZ UMAB (SOLIRIS) 300MG لعالج متالزمة اليوريا لكافة 
المستشفيات باالمر المباشر من / شركة طيبا الستيراد االدوية والمستلزمات الطبية (الوكيل 

المحلي) بمبلغ اجمالي قدره (-/1,316,000د.ك)  فقط  مليون  وثالثمائة وستةعشر الف  دينار 
الغير كون الشركة الوكيل الحصري والوحيدة المسجلة لدى ادارة المستودعات الطبية ولتعزيز 

المخزون من تلك المادة

 

الموضوع
1

2

3

م

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة
عدم موافقة:

عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة  الدكتورة/ جنان بوشهري

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2017/77

  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       

Page31 اجتماع رقم :

وزارة الصحة

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :479
 تاريخ الكتاب :2017/10/10

 
 
 

 رقم الكتاب :477
 تاريخ الكتاب :2017/10/10

 
 
 

 رقم الكتاب :20917
 تاريخ الكتاب :2017/10/08

 
 
 

طلب شراء ادوية C CITRIC ACID CARTIDGE (CLEAN CART) لتعقيم اجهزة 
غسيل الكلى لكافة مراكز غسيل الكلى باالمر المباشر من / شركة التقدم التكنولوجي (الوكيل 

المحلي) بمبلغ اجمالي قدره (-/98,055د.ك)  فقط تسعمائة وثمانون الف  وخمسمائة وخمسون 
دينار  الغير كون الشركة الوكيل الحصري والوحيدة المسجلة لدى ادارة المستودعات الطبية 

ولتعزيز المخزون من تلك المادة

 

 %10 SOD . PHENYLACETATE SOD . BENZOATE طلب شراء ادوية
ML50 لعالج زيادة االمونيا بالدم لكافة المستشفيات باالمر المباشر من /شركة بدر سلطان 

واخوانة (الوكيل المحلي) بمبلغ اجمالي قدره (-/480,000د.ك) فقط اربعمائة وثمانون الف  
دينار  الغير

 

طلب االحاطة والعلم بتعديل شراء البند رقم (1) من مناقصة الخليج رقم (33) لتوريد لوازم 
تجهيز المستشفيات (المجموعة االولى) للشركة المصنعة / COLOPLAST بمبلغ اجمالي 
قدره (-/1,346,120$) مايعادل (-/417,297د.ك) ليصبح مع / شركة ياكو الطبية بدال من / 

شركة طارق (العوضي وشركاه) وذلك النتقال الوكالة

 

الموضوع
4

5

6

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

احيط مجلس ادارة الجهاز علما 

البيـــــــــــــــــــان



2017/77

  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       

Page32 اجتماع رقم :

وزارة الصحة

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :372719
 تاريخ الكتاب :2017/10/09

 
 
 

 رقم الكتاب :122
 تاريخ الكتاب :2017/10/09

 
 
 

طلب التعاقد مع / المجموعة العربية االردنية للتأمين لإلتفاقية رقم 2018/2017/3 للتامين 
الصحي على الطلبة الكويتيين المبتعثين باالردن بمبلغ اجمالي قدره (-/407,300د.ك)  فقط 

اربعمائة وسبعة الف  وثالثمائة دينار الغير

 

طلب شراء البند رقم (160) محاليل ومستهلكات الجهزة تجلط الدم ACL 200 لكافة المختبرات
من/ شركة تكترون لالجهزة االلكترونية (مصدر وحيد) بمبلغ اجمالي قدره (-/1,308,742 $) ما 
يعادل (-/397,858 د.ك)  فقط ثالثمائة وسبعة وتسعون الف  وثمانمائة وثمانية وخمسون دينار  

الغير بعد زيادة الكميات

 

الموضوع
7

8

م

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة
عدم موافقة:

عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة  د/ جنان بوشهري
ممثل إدارة الفتوى والتشريع / د.مرسال الماجدي

وذلك إلخالل وزارة الصحة في اتجاه عقد تأمين الطلبة المبتعثين في دولة االمارات العربية  و 
اقحام وزارة التعليم العالي في السير باجراءات العقد دون مسوغ  قانوني  وقيام وزارة الصحة 

في السير باجراءات عقد تأمين الطلبة في الدول االخرى

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة
عدم موافقة:

عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة  د/ جنان بوشهري

البيـــــــــــــــــــان



2017/77

  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       

Page33 اجتماع رقم :

وزارة الصحة

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :20877
 تاريخ الكتاب :2017/10/08

 
 
 

 رقم الكتاب :121
 تاريخ الكتاب :2017/10/09

 
 
 

طلب اعادة النظر بقرار الجهاز السابق والموافقة على شراء البند رقم (164) ادوية (حبوب) 
العالج امراض الحساسية لكافة المراكز الصحية والمستشفيات محليا على النحو التالي :

- البند (164-1) محليا من/ شركة احفاد حمد صالح الحميضي الدوائية بمبلغ اجمالي قدره (-
/984,375 درهم اماراتي) ما يعادل (-/80,719 د.ك)  فقط ثمانون الف  وسبعمائة وتسعةعشر 

دينار  الغير وذلك لتفادي حدوث نقص في المواد مما يؤثر سلبا على عالج المرضى ولتعزيز 
المخزون ولالسباب الموضحة بكتاب الوزارة

- البند (164-2) من/ شركة محمد ناصر الهاجري بدال من/ شركة اوالد جاسم الوزان للتجارة 
العامة بنفس القيمة بمبلغ اجمالي قدره (-/999,844 $) ما يعادل (-/300,953 د.ك)  فقط 
ثالثمائة الف  وتسعمائة وثالثة وخمسون دينار  الغير وذلك النتقال وكالة الشركة المصنعة

 

طلب شراء البند رقم (159) مواد استهالكية لجهاز (ARTISAN) لكافة المختبرات / وحدات 
الهيستوباثولوجي من/ شركة التقدم التكنولوجي (مصدر وحيد) بمبلغ اجمالي قدره (-/363,150
د.ك)  فقط ثالثمائة وثالثة وستون الف  ومائة وخمسون دينار  الغير بعد الخصم وزيادة الكميات

 

الموضوع
9

10

م

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه التالي:
اوال: الغاء قرار الجهاز السابق الصادر  باجتماع رقم 2016/80 بتاريخ 2016/11/14 

المتضمن:
على طلب الوزارة بشراء البند على النحو التالي :

- البند (164-1) من/ شركة احفاد حمد صالح الحميضي الدوائية بمبلغ (-/984,375 درهم 
اماراتي) ما يعادل (-/80,719 د.ك)

- البند (164-2) من/ شركة اوالد جاسم الوزان للتجارة العامة بمبلغ (-/999,844 $) ما يعادل 
(-/300,953 د.ك) :

الموافقة على ان يتم الشراء من مناقصة الخليج

ثانيا: الموافقة

عدم موافقة :
 عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة  د/ جنان بوشهري

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2017/77

  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       

Page34 اجتماع رقم :

وزارة الصحة

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :70
 تاريخ الكتاب :2017/10/10

 
 
 

 رقم الكتاب :120
 تاريخ الكتاب :2017/10/09

 
 
 

 رقم الكتاب :119
 تاريخ الكتاب :2017/10/09

 
 
 

 رقم الكتاب :20879
 تاريخ الكتاب :2017/10/08

 
 
 

طلب شراء البند رقم (152) محاليل ومستهلكات ألجهزة E COBAS لكافة المختبرات من / 
شركة ياكو الطبية (مصدر وحيد) بمبلغ اجمالي قدره (-/317,758 د.ك)  فقط ثالثمائة 

وسبعةعشر الف  وسبعمائة وثمانية وخمسون دينار  الغير بعد زيادة الكميات

 

طلب شراء البند رقم (158) مواد مخبرية لمعرفة نوع الميكروب لكافة المختبرات - وحدات 
الميكروبيولوجي من/ شركة الخليج المتكاملة لالنظمة االمنية (عرض وحيد) بمبلغ اجمالي قدره 
(-/697,500 يورو) ما يعادل (-/227,385 د.ك)  فقط مائتين وسبعة وعشرون الف  وثالثمائة 

وخمسة وثمانون دينار  الغير بعد تخفيض الكميات

 

طلب شراء البند رقم (157) محاليل ومستهلكات ألجهزة AFFIRM لفحص االلتهابات 
التناسلية لكافة المختبرات -وحدة الميكروبيولوجي من / شركة اسحاق للخدمات الطبية (ثاني اقل
االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-/187,300د.ك) فقط مائة وسبعة وثمانون الف  وثالثمائة دينار  

الغير

 

طلب إلغاء شراء البند رقم (115) اطقم لجراحة المنظار وخيوط جراحية ممتصه (قياسين) لقسم 
الجراحة - مستشفى االميري من/ شركة التقدم التكنولوجي (ثاني اقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره

(-/174,000 د.ك)  فقط مائة واربعة وسبعون الف  دينار  الغير وذلك بناءا على طلب اقسام 
الجراحة العامة والتخصصية لعدم الحاجة

 

الموضوع
11

12

13

14

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة على أن يتم شراء ال (6) مواد المشاركة بمناقصة الخليج 
بالسعر األقل

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2017/77

  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       

Page35 اجتماع رقم :

وزارة الصحة

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :75
 تاريخ الكتاب :2017/10/10

 
 
 

 رقم الكتاب :117
 تاريخ الكتاب :2017/10/09

 
 
 

 رقم الكتاب :415
 تاريخ الكتاب :2017/10/05

 
 
 

 رقم الكتاب :116
 تاريخ الكتاب :2017/10/09

 
 
 

طلب شراء البند رقم (178) محاليل ومستهلكات لجهاز BM-XT لكافة المختبرات - مختبرات 
الهيستوباثولوجي من / شركة ياكو الطبية (مصدر وحيد) بمبلغ اجمالي قدره (-/148,388د.ك)  

فقط مائة وثمانية واربعون الف  وثالثمائة وثمانية وثمانون دينار الغير بعد تقليل عدد المواد 
وزيادة بالمكيات

 

طلب شراء البند رقم (155) محاليل ومستهلكات جهاز UNICEL DXH 800 لكافة 
المختبرات وحدة الهيماتولوجي من / شركة تكترون االلكترونية (مصدر وحيد) بمبلغ اجمالي قدره

(-/99,249د.ك) فقط تسعة وتسعون الف  ومائتين وتسعة واربعون دينار  الغير

 

 NSK CARTILAGE طلب طرح الممارسة رقم 2018/2017/648 توريد
HAMDPIECES لحاجة مجلس أقسام األسنان - عيادات بين الشركات المتخصصة عن 

طريق االعالن عنها بالجريدة الرسمية

 

طلب شراء محاليل ومستهلكات بأجهزة P GEM 3000 لتحليل غازات الدم لحاجة كافة 
المختبرات / وحدة البيوكمستري من/ شركة تكترون لألجهزة االلكترونية ( مصدر وحيد ) بمبلغ 
اجمالي قدره (-/ 313,907 $ ) مايعادل (-/ 95,114 د.ك )  فقط خمسة وتسعون الف  ومائة 

واربعةعشر دينار  الغير  وذلك بعد زيادة الكميات .

 

الموضوع
15

16

17

18

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة على ان يتم شراء ال (8) مواد المشاركة بمناقصة الخليج  
بالسعر االقل

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

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 

البيـــــــــــــــــــان
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Page36 اجتماع رقم :

وزارة الصحة

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :20919
 تاريخ الكتاب :2017/10/08

 
 
 

 رقم الكتاب :115
 تاريخ الكتاب :2017/10/09

 
 
 

 رقم الكتاب :114
 تاريخ الكتاب :2017/10/09

 
 
 

 رقم الكتاب :412
 تاريخ الكتاب :2017/10/02

 
 
 

طلب إلغاء شراء البند رقم (80-2) ادوية (مرهم) لعالج الحروق لكافة االقسام في المراكز 
الصحية والمستشفيات من/ شركة دار المعالي لالدوية بمبلغ اجمالي قدره (-/93,563 د.ك)  فقط
ثالثة وتسعون الف  وخمسمائة وثالثة وستون دينار  الغير وذلك لعدم إلتزام الشركة بالمواصفات

المطلوبة للمادة واستبدالها بأخرى

 

طلب شراء مواد استهالكية لفحوصات CV GENOTYPING لقسم مختبرات الصحة العامة 
- وحدات الفيرولوجي من / شركة المعجل لألدوية ( ثالث أقل األسعار ) بمبلغ اجمالي قدره (-/ 

86,375 د.ك)  فقط ستة وثمانون الف  وثالثمائة وخمسة وسبعون دينار ال غير .

 

طلب شراء البند رقم (152) مواد استهالكية ومحاليل الستزراع وحدة طب الخصوبة لمستشفى 
الجهراء وحدة اطفال االنبوب من/ شركة طارق العوضي وشركاه (رابع اقل األسعار) بمبلغ 

اجمالي قدره (-/83,375 د.ك)  فقط ثالثة وثمانون الف  وثالثمائة وخمسة وسبعون دينار  الغير
بعد تخفيض الكميات

 

 ENDOSCOPIC طلب طرح الممارسة رقم 2018/2017/642 توريد جهاز
ULTRASOUND وملحقاته لمجلس اقسام الباطنية بين الشركات المتخصصة عن طريق 

االعالن عنها بالجريدة الرسمية

 

الموضوع
19

20

21

22

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

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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Page37 اجتماع رقم :

وزارة الصحة

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :20918
 تاريخ الكتاب :2017/10/08

 
 
 

 رقم الكتاب :20880
 تاريخ الكتاب :2017/10/08

 
 
 

 رقم الكتاب :2017/422
 تاريخ الكتاب :2017/10/08

 
 
 

 رقم الكتاب :20916
 تاريخ الكتاب :2017/10/08

 
 
 

طلب االحاطة والعلم بأن اسم الشركة المصنعة ألعمال شراء البند رقم (179-3) شراء بالونات 
وقساطر خاصة بقسم قسطرة القلب لمستشفى العدان مركز سلمان الدبوس / قسم مختبر القلب 

MINVASYS / من / شركة ميد فيجن للخدمات الطبية بمبلغ اجمالي قدره (-/32,500د.ك) هي
. MEDVISION FOR MEDICAL SERVICES CO / وليس FRANCE /

 

طلب إلغاء شراء البند رقم (99) أدوية حبوب لعالج مرضي القلب لكافة األقسام في المراكز 
الصحية والمستشفيات من / شركة ياكو الطبية بمبلغ اجمالي قدره (-/43,026 د.ك) وذلك 

إلعتذار الشركة عن توريد المادة

 

طلب الوزارة الغاء الممارسات ارقام:
-1032,1034,1037,798,598,1180,1033,358 والمرسى على /شركة مسكا وذلك 

لألسباب المذكورة بكتاب الوزارة 

*اطلع الجهاز على كتب شركة مسكا ارقام (453,456,444,454,451,446,65,63) 
المتضمنين استعجال الوزارة بتوقيع العقد .

 

طلب تعديل شراء البند رقم (4) من مناقصة الخليج توريد األدوية والمستحضرات الطبية مناقصة
 PFIZER GULF FZ الخليج رقم (38) ليصبح من / شركة صفوان للتجاره والمقاوالت

LLC (HOSPIRA) بدال من / شركة ياكو الطبية وذلك وذلك النتقال الوكالة

 

الموضوع
23

24

25

26

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار وتوجيه دعوه لحضور ممثل عن الوزارة الجتماع 
قادم

احيط مجلس ادارة الجهاز علما 

البيـــــــــــــــــــان
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Page38 اجتماع رقم :

وزارة الصحة

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :20878
 تاريخ الكتاب :2017/10/08

 
 
 

 R.M.M طلب إلغاء شراء البند رقم (78) أدوية (طعم) الحصبة والنكاف والحصبة االلمانية
لكافة األقسام في المراكز الصحية والمستشفيات من / شركة أحفاد حمد صالح الحميضي الدوائية

بمبلغ اجمالي قدره (-/2,026,400 د.ك) وذلك لألسباب المذكورة بكتاب الوزارة

 

الموضوع
27
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 
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Page39 اجتماع رقم :

تسجيل شركات اول مرة

تسجيل شركات أول مرة

 رقم الكتاب :2017/1442$
 تاريخ الكتاب :2017/10/22

 
 
 

    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(11)

 

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 
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Page40 اجتماع رقم :

 عقود الخدمات اإلستشارية

وزارة الصحة

 رقم الكتاب :372718
 تاريخ الكتاب :2017/10/09

 
 
 

طلب تمديد عقد االتفاقية رقم 2012/1-2013 خدمات استشارية هندسية لمراجعة تصميم 
ومستندات مشروع إنشاء وإنجاز وصيانة مبنى إدارة الصحة العامة واإلشراف على تنفيذه المبرم

مع/ دار معمار لالستشارات الهندسية لمدة (15) شهر اعتبارا من 2016/2/5 حتى تاريخ 
اإلنتهاء التعاقدي للمقاول 2017/2/28 ولمدة شهرين بعدها بمبلغ إجمالي قدره (-/67،500 

د.ك)

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ زينب عثمان     مراقب المناقصات
السيد/ فهد القطان     رئيس قسم المستحضرات
السيدة/ أديبة الطاهر     مراقب ادارة المختبرات

المهندس/ خالد الياسين     مراقب اللوازم المخبرية باالنابة

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز عدم الموافقة 

قبل الختام رحب رئيس مجلس الجهاز المركزي للمناقصات العامة دعوة السادة أعضاء المجلس لحضور اإلجتماع القادم يوم  
االربعاء الموافق 25-10-2017 الساعة التاسعة صباحا. 

البيـــــــــــــــــــان


