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دولة الكويت
 الجهاز المركزي للمناقصات العامة

))  المنعقد صباح يوم (محضر االجتماع رقم (
مهـ

2017/72
13-محرم-1439 هـ 

   االربعاء
2017-10-04 -الموافق

عقد الجهاز المركزي للمناقصات العامة  جلسته رقم (

بقاعة االجتماع بمقر الجهاز المركزي للمناقصات العامة و بحضور كل من السادة :الموافق  2017-10-04

)(   االربعاء2017/72 الساعه التاسعة من صباح يوم)

    أعضاء مجلس ادارة الجهاز المركزي للمناقصات العامة :

    األمين العام:

    وقد حضر جانب من اإلجتماع السادة:

    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

التوقيع

عبدالله سعود العبدالرزاق
فيصل حمد المزين

مشاري محمد البليهيس
عبدالعزيز محمد السمحان
د/جنان محسن بوشهري

محمد ناصر الخرافي
د/مبارك فهاد العازمي

هيفاء عبدالعزيز المضف

سالم ذياب العنزي

هيا أحمد الودعاني

د/مرسال سعد الماجدي

اللواء / فهد عيد بن فهد

 العضو / ممثل الهيئة العامة البيئة

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 الجهاز المركزي للمناقصات العامة
عضو/ ممثل الهيئة العامة للقوى العاملة

عضو/ ممثل األمانة العامة للمجلس األعلى 
للتخطيط والتنمية

عضو / ممثل وزارة المالية

األمين العام للجهاز المركزي للمناقصات العامة

 عضو ممثل/ ادارة الفتوى والتشريع

عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة

السيد/ ايمن بوجبارة     مدير ادارة رصد 
ومتابعة جودة الهواء

د/ فهد العجمي     رئيس قسم رصد االحياء 
البحرية

1
2
3
4
5
6
7
8

9

1

1

1

1
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    كما حضر حانب من االجتماع العضو / ممثل الجهات الحكومية التي أشرفت على تنفيذ المناقصة وهم
كالتالي :

التوقيع

 العضو / ممثل اإلدارة العامة للطيران المدني
 العضو / ممثل وزارة األشغال العامة

 العضو / ممثل وزارة المواصالت

 العضو / ممثل مؤسسة الموانئ الكويتية

 العضو / ممثل بلدية الكويت

 العضو / ممثل وزارة الداخلية

 العضو / ممثل وزارة المالية
 العضو / ممثل بنك االئتمان الكويتي

 العضو / ممثل وزارة الدفاع

 العضو / ممثل وزارة الكهرباء و الماء

 العضو / ممثل األمانة العامة لألوقاف
 العضو / ممثل اإلدارة العامة لإلطفاء

السيدة/ زينب النعمة     مدير ادارة الوثائق 
والعقود

المهندس/ سالم صرخوه     مراقب الوصالت

كابتن/ بدر العنزي     مدير ادارة العمليات 
البحرية

السيد/ ناصر الشمري     مدير إدارة المناقصات

السيد/ جراح المطيران     مراقب العقود 
والمناقصات والمزايدات

ايمن محمد     باحث قانوني
السيد/ خلف المطيري     وكيل مساعد

المهندس/ احمد الهاجري     مدير ادارة 
االنشاءات

السيد/ عبدالوهاب النجدي     مساعد مدير 
المناقصات

السيد/ عبدالرحمن الدويش     مدير ادارة 
الميزانية

م/ صالح شبكوه     مهندس اختصاص

السيدة/ دانة حسن     باحث مبتدئ قانوني
السيده/ مها الفضلي     رئيس قسم الميزانية

السيد/ ابراهيم يونس     مستشار قانوني
السيد/ علي عبدالله     مساعد اول منسق اداري

السيد/ فهد الفيلكاوي     مساعد مدير العقود 
بالتكليف

السيد/ محي الدين خميس نجم     مدير محطة 
الصبية

السيد/ هيثم لعلي     رئيس مهندسين تشغيل 
وصيانة محطات القوى الكهربائية

المهندسة/ غدير القويضي     مدير مكتب 
الوكيل

2
3

4

5

6

7

8
9

10

11

12
13
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    كما حضر حانب من االجتماع العضو / ممثل الجهات الحكومية التي أشرفت على تنفيذ المناقصة وهم
كالتالي :

التوقيع

 العضو / ممثل اإلدارة العامة لإلطفاء

 العضو / ممثل وزارة األوقاف والشئون 
اإلسالمية

 العضو / ممثل الصندوق الكويتي للتنمية 
اإلقتصادية العربية

 العضو / ممثل الرئاسة العامة للحرس الوطنى

المهندس/ عادل العماني     مراقب صيانة 
اآلليات والمعدات

السيد/ عادل الكندري     مراقب التوريدات 
والمخازن

السيد/ عبداللطيف القبندي     مراقب الخدمات 
والمحفوظات

السيد/ خالد العسعوسي     رئيس قسم عقود 
الخدمات والمتابعة

م/ ابراهيم شويكر     رئيس قسم االجهزة 
السلكية و الالسلكة

المهندس/ منصور العبيد     رئيس قسم 
الدراسات والمواصفات

النقيب/ عبدالمحسن االبراهيم     ركن اثنين 
مناقصات وممارسات

13

14

15

16



2017/72

  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 :

وزارة المالية

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :38946
 تاريخ الكتاب :2017/09/26

 
 
 

طلب إلغاء المناقصة رقم 8-2016/2015(ع) أعمال صيانة وترميم مباني مجمع الوزارات 
(األعمال المدنية واالنشائية) وذلك حيث تم ادراجها على ميزانية السنة المالية 2016/2015 

مما تعذر اعتمادها حاليا من قبل الجهات المختصة على أن يتم طرح المناقصة الجديدة بعد 
اعتماد الجهات المختصة

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

 

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2017/72

  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 لألوقاف

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :8995
 تاريخ الكتاب :2017/08/07

 
 
 

(اعيد بحث) طلب اعادة ترسية الممارسة رقم 15-2017/2016 تقديم خدمات تنظيف مقر االمانة
لمدة ثالث سنوات على/ شركة وهج الجزيرة لمقاوالت وتنظيف المباني (ثاني اقل االسعار) بمبلغ 

اجمالي قدره (-/224,280 د.ك)  فقط مائتين واربعة وعشرون الف  ومائتين وثمانون دينار  
الغير بناء على مالحظات ديوان المحاسبة

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

 

الموضوع
1
م

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

البيـــــــــــــــــــان



2017/72

  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 :

الرئاسة العامة للحرس الوطنى

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :7969
 تاريخ الكتاب :2017/09/14

 
 
 

طلب التالي :-
-  ترسية البند األول تأجير عدد (116) سياره من المناقصة رقم 2017/2016/6 تاجير 

السيارات للحرس الوطني على/ شركة مصطفى كرم وأوالدة للتجارة العامة والمقاوالت (أقل 
األسعار)  ببملغ إجمالي قدره (-/810,114 د.ك)  ثمانمائة وعشر الف  ومائة واربعة واربعون 

دينار الغير 
- إلغاء البند الثاني تأجير عدد (10) سيارات مع عدم الرغبة في إعادة الطرح نظرا إلرتفاع 

األسعار
- زيادة عدد السيارات المطلوبة في البند األول ليصبح (161) سيارة بدال من (116) سياره علما

بأن العدد المطلوب أقل من العدد في العقد القائم حاليا 

*اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم 8278 بتاريخ 2017/9/28 المتضمن طلب إلغاء البند 
الثاني - وزيادة البند االول

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

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

النقيب/ عبدالمحسن االبراهيم     ركن اثنين مناقصات وممارسات

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه التالي:
اوال: موافقة  ترسية البند األول والغاء البند الثاني

ثانيا: عدم الموافقة على  زيادة عدد السيارات المطلوبة في البند األول
عدم موافقة كل من:

رئيس مجلس ادارة الجهاز/ عبدالله العبدالرزاق
عضو مجلس ادارة الجهاز/ أ. مشاري البليهيس

عدم موافقة عضو ممثل جهتكم في مجلس الجهاز المركزي للمناقصات

البيـــــــــــــــــــان



2017/72

  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 :

بنك االئتمان الكويتي

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :20028
 تاريخ الكتاب :2017/07/26

 
 
 

( اعيد بحث) طلب البنك استبعاد/ شركة الساري الوطنية للتجارة العامة والمقاوالت من 
الممارسات  وذلك لالخالل الشركة بتنفيذ عقد المناقصة رقم 2015/2014/1 تقديم اعمال 

النظافة والمناولة

* اطلع الجهاز على كتاب البنك رقم (24003) المؤرخ في 2017/9/26 المتضمن اسباب 
استبعاد شركة الساري

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيده/ مها الفضلي     رئيس قسم الميزانية
السيد/ علي عبدالله     مساعد اول منسق اداري

السيدة/ دانة حسن     باحث مبتدئ قانوني
السيد/ ابراهيم يونس     مستشار قانوني

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار لحين ورود كتاب الحق من البنك وتوجية دعوه 
حضور ممثل عن البنك وشركة الساري الوطنية للتجارة العامة والمقاوالت لحضور اجتماع قادم

البيـــــــــــــــــــان



2017/72

  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 :

اإلدارة العامة للطيران المدني

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :12164
 تاريخ الكتاب :2017/09/05

 
 
 

طلب التعاقد المباشر مع / شركة الخطوط الجوية الكويتية لتنفيذ العقد رقم 2018/2017/33 
تصميم وتنفيذ وتوريد الزي الرسمي لموظفي االدارة بحدود مبلغ اجمالي وقدره (-/250.000 
د.ك) فقط مائتان وخمسون ألف دينار كويتي ال غير , وذلك لألسباب المذكورة بكتابهم المرفق

*اطلع الجهاز على كتاب اإلدارة المتضمن تعديل الطلب رقم 13140 المؤرخ بـ 2017/9/27

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

 

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2017/72

  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 :

وزارة األشغال العامة

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :2506
 تاريخ الكتاب :2017/09/26

 
 
 

 رقم الكتاب :698
 تاريخ الكتاب :2017/03/09

 
 
 

طلب التمديد األول لعقد المناقصة رقم ا م م / 2015/2014/15/1 توريد بطاقات وقود للوزارة 
المبرم مع/ شركة االتصاالت المتقدمة (بتروايزي) لمدة ثالثة أشهر اعتبارا من انتهاء العقد في 
2018/1/26 بمبلغ اجمالي قدره (-/15,250 د.ك)  فقط خمسةعشر الف  ومائتين وخمسون 

دينار  الغير لحين االنتهاء من المناقصة الجديدة رقم أ م م/2017/2/1-2018 التى لم يتم 
االعالن عنها حتى تاريخه.

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ زينب النعمة     مدير ادارة الوثائق والعقود

(إعيد بحث) طلب طرح المناقصة رقم (هـ ص / ص/211) تطوير وتشغيل وصيانة محطة العقيلة 
وخطوط الصرف الصحي التابعة لها محدودة على الشركات المذكورة بالكشف المرفق.

- تم اختيار الشركات من الفئة األولى والثانية ألعمال الطرق والمجاري
- التقبل عروض بديلة
- المناقصة محدودة 

- التقبل التجزئة 

- اطلع الجهاز على كتاب رقم 2456 بتاريخ 2017/9/19 المتضمن سحب الكتاب .

 

الموضوع

الموضوع

1

2

م

م

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

يحفظ بناءا على طلب الوزارة

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان



2017/72

  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 األوقاف والشئون اإلسالمية

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :14411
 تاريخ الكتاب :2017/08/24

 
 
 

 رقم الكتاب :15560
 تاريخ الكتاب :2017/09/20

 
 
 

 (اعيد بحث) طلب اعادة ترسية البند رقم (7) المناقصة رقم 2017/2016/10 توريدو تحديث 
تراخيص برامج و تطبيقات لمركز نظم المعلومات على/ شركة الخرافي للحسابات اآللية (أقل 

األسعار) بمبلغ إجمالي قدره (-/15,720 د.ك)  فقط خمسةعشر الف  وسبعمائة وعشرون دينار  
الغير

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

 

طلب ترسية بنود المناقصة رقم 2017/2016/11 تقديم خدمات انترنت ونقل المعلومات للوزارة 
على/ شركة فاست لإلتصاالت بمبلغ إجمالي قدره (-/108,693 د.ك)  فقط مائة وثمانية الف  

وستمائة وثالثة وتسعون دينار  الغير 
- البنود أرقام (3,2,1) (أقل األسعار) 

- البند رقم (4) ثاني أقل األسعار

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

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

 

الموضوع
1

2

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز عدم الموافقة لعدم توافر االعتماد المالي

البيـــــــــــــــــــان
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Page12 اجتماع رقم :

وزارة المواصالت

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :8299
 تاريخ الكتاب :2017/07/19

 
 
 

 رقم الكتاب :2498
 تاريخ الكتاب :2017/09/19

 
 
 

طلب اإلطالع على قرار مجلس الوزراء رقم 99 بشان الغاء المناقصة رقم ب ب هـ / 
2013/2012/8 تركيب وتشغيل وصيانة نظام تخزين البيانات النظمة الوزارة المرحلة االولى 

المرساه على/ شركة زاك سلوشنز النظمة الكمبويتر  (اقل االسعار) وذلك لعدم توافر البند المالي 
للسنة المالية 2018/2017 بعدم جواز عرض الطلب على مجلس الوزراء

*اطلع اجهاز على كتاب وزارة المواصالت رقم 2062 بتاريخ 2017/8/6 المتضمن طلب الغاء 
المناقصة

 

طلب ترسية المناقصة رقم ب ب هـ /2016/2015/9 توريد وتركيب وتشغيل اجهزة الربط بين 
المقاسم على شركة اتكو للتجارة العامة (أقل األسعار) بمبلغ اجمالي وقدره 

(3.549.908/299 د.ك) فقط ثالثة ماليين وخمسمائة وتسعة وأربعون ألف وتسعمائة وثمانية 
دنانير ال غير ومائتان وتسعة وتسعون فلس

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

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

المهندس/ سالم صرخوه     مراقب الوصالت

الموضوع
1

2

م

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم 

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم للتنسيق مع وزارة المالية مع تمديد 
الكفاالت االولية

البيـــــــــــــــــــان
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Page13 اجتماع رقم :

الهيئة العامة البيئة

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :4937
 تاريخ الكتاب :2017/09/17

 
 
 

 رقم الكتاب :4942
 تاريخ الكتاب :2017/09/17

 
 
 

(إعيد بحث) طلب التعاقد المباشر للعقد رقم (17-2018/2017) مشروع مسح وإعداد قاعدية 
بيانات شاملة للبيئة البحرية بدولة الكويت مع/ مركز علوم البيئة ومصائد األسماك وتربية األحياء
المائية (CEFAS) التابع لوزارة الدولة لشئون البيئة والغذاء والشئون الريفية بمبلغ إجمالي 

قدره (-/15.000.000 د.ك) فقط خمسةعشر مليون  دينار  الغير

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ ايمن بوجبارة     مدير ادارة رصد ومتابعة جودة الهواء
د/ فهد العجمي     رئيس قسم رصد االحياء البحرية

(إعيد بحث) طلب التعاقد المباشر للعقد رقم (18-2018/2017) لمشروع مراقبة الملوثات 
المنبعثة من المصادر الثابتة والمتحركة وتطوير برامج المراقبة وتحسين جودة الهواء مع / كلية 

هارفارد للصحة العامة - جامعة هارفارد - الواليات المتحدة األمريكية بمبلغ إجمالي قدره
(-/3.000.000 د.ك) فقط ثالثة ماليين  دينار  الغير

 

الموضوع
1

2

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان
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Page14 اجتماع رقم :

مؤسسة الموانئ الكويتية

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :5529
 تاريخ الكتاب :2017/09/13

 
 
 

 رقم الكتاب :5788
 تاريخ الكتاب :2017/09/26

 
 
 

طلب التمديد الرابع لعقد المناقصة رقم م م ك/2011/4(ع) استئجار اجهزة مالحية جديدة مع 
الصيانة شاملة قطع الغيار لمؤسسة الموانئ الكويتية المبرم مع / الشركة العربية للتجارة لمدة 
ستة شهور اعتبارا من تاريخ 2017/10/7 , وذلك بمبلغ اجمالي وقدره (46.624/500 د.ك) 
فقط ستة واربعون ألف وستمائة وأربعة وعشرون دينار كويتي وخمسمائة فلس ال غير , وذلك 

لحين االنتهاء من اجراءات طرح مناقصة جديدة.

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

كابتن/ بدر العنزي     مدير ادارة العمليات البحرية
السيد/ ناصر الشمري     مدير إدارة المناقصات

طلب التمديد السابع لعقد المناقصة رقم م م ك/2011/19 استأجار آالت تصوير مستندات جديدة 
مع الصيانة لمؤسسة الموانئ الكويتية المبرم مع/شركة بدر المال و إخوانة لمدة ثالثة أشهر 
اعتبارا من 2017/10/1 حتى 2017/12/31 بمبلغ اجمالي قدرة (-/7.098 د.ك) فقط سبعة 

آالف  وثمانية وتسعون دينار  الغير بنفس الشروط و االسعار وذلك لحاجة المؤسسة العمال العقد

 

الموضوع
1

2

م

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

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة
وعدم موافقة :

عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة   د/ جنان  بوشهري
 ممثل الهيئة العامة للقوى العاملة   د/ مبارك فهاد العازمي

البيـــــــــــــــــــان
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Page15 اجتماع رقم :

اإلدارة العامة لإلطفاء

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :7550
 تاريخ الكتاب :2017/09/18

 
 
 

طلب إصدار األمر التغيري األول بزيادة مبلغ إجمالي قدره (-/376.047 د.ك) فقط ثالثمائة وستة
وسبعون الف  وسبعة واربعون دينار  الغير ما يعادل نسبة (25.66%) على قيمة العقد رقم 
2017/2016/3 اعمال صيانة واصالح اجهزة وانظمة االتصاالت الالسلكية تترا و ملحقاتها 

التابعة لالدارة المبرم مع/ شركة جلوبال بروجاكتس و ذلك ألضافه اعمال صيانة على قيمة العقد

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

م/ ابراهيم شويكر     رئيس قسم االجهزة السلكية و الالسلكة
السيد/ عادل الكندري     مراقب التوريدات والمخازن

السيد/ عبداللطيف القبندي     مراقب الخدمات والمحفوظات
السيد/ خالد العسعوسي     رئيس قسم عقود الخدمات والمتابعة

المهندس/ عادل العماني     مراقب صيانة اآلليات والمعدات
المهندس/ منصور العبيد     رئيس قسم الدراسات والمواصفات

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان
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Page16 اجتماع رقم :

اإلدارة العامة لإلطفاء

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :7102
 تاريخ الكتاب :2017/08/22

 
 
 

 رقم الكتاب :7176
 تاريخ الكتاب :2017/08/24

 
 
 

طلب طرح المناقصة رقم 2018/2017/1  اعمال الحراسة االمنية للمرافق التابعة لالدارة العامة
لالطفاء لمدة ثالث سنوات على الشركات المتخصصة

*ال تقبل التجزئة 
*شرط الخبره ال تقل عن ستة سنوات

 

طلب طرح المناقصة رقم 4-2018/2017 استئجار عدد (136) سيارة صالون (4) سلندرلإلدارة
 على الشركات المتخصصة لمدة ثالث سنوات 

* ال تقبل عروض بديلة 
* مناقصة عامة
* ال تقبل التجزئة

*نسبة األوامر التغييرية (%30)
*المناقصة محدودة على الموردين المختصيين في مجال اعمال هذه المناقصة و لديهم خبرة 

بتأجير السيارات الحكومية التقل عن سنة واحده وارفاق ما يثبت ذلك مع العطاء

 

الموضوع
2

3

م

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

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة وتطرح على الشركات المتخصصة 
مع تعديل التالي:

1-نسبة االوامر التغييرية إلى (%25)
2-حذف شرط (المناقصة محدودة على الموردين المختصيين في مجال اعمال هذه المناقصة و 

لديهم خبرة بتأجير السيارات  التقل عن سنة واحده وارفاق ما يثبت ذلك مع العطاء)

البيـــــــــــــــــــان
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Page17 اجتماع رقم :

الصندوق الكويتي للتنمية اإلقتصادية العربية

االستدعاءات

 رقم الكتاب :716
 تاريخ الكتاب :2017/04/11

 
 
 

(أعيد بحث) طلب الصندوق منع مؤسسة كويت ماجيك للتجارة العامة والمقاوالت من الدخول في
أي عملية شراء مستقبلية لحين االنتهاء من تسوية الخالف وذلك لألسباب المذكورة بكتاب 

الصندوق

إطلع الجهاز على كتاب الصندوق رقم 2171بتاريخ 2017/10/2

بعد االستماع الى افادة ممثلي الصندوق:
-السيد /عايد الخدير    رئيس قسم العطاءات والمشتريات واالسكان

- السيد/ ناصر بدر الرفاعي    مستشار
وافادة ممثل شركة كويت ماجيك :

-م/ فيصل الخضري (مدير عام الشركة)

 

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز عدم الموافقة على منع مؤسسة كويت ماجيك للتجارة العامة والمقاوالت
من الدخول في أي عملية شراء مستقبلية

البيـــــــــــــــــــان
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Page18 اجتماع رقم :

الصندوق الكويتي للتنمية اإلقتصادية العربية

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :1985
 تاريخ الكتاب :2017/08/28

 
 
 

 رقم الكتاب :1959
 تاريخ الكتاب :2017/08/22

 
 
 

 (اعيد بحث) نتيجة تأهيل الشركات للقيام بخدمات النظافة بمبانى الصندوق.

 

طلب طرح المناقصة رقم 2017/18 تقديم خدمات اعمال النظافة في مباني الصندوق على 
الشركات المذكورة بالكشف المرفق لمدة ثالث سنوات

- المناقصة محدودة 
- ال تقبل عروض بديلة

- ال تقبل التجزئة
- أوامر تغييرية %25
- يوجد تأهيل مسبق

 

الموضوع
2

3

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة ويعلن عنها بالجريدة الرسمية "الكويت اليوم" 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان
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Page19 اجتماع رقم :

وزارة الداخلية

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :9741
 تاريخ الكتاب :2017/09/25

 
 
 

 رقم الكتاب :6745
 تاريخ الكتاب :2017/07/13

 
 
 

طلب الغاء المناقصة رقم 2016/2015/31 صيانة اجهزة الحاسب الشخصي والطابعات 
وشبكات نقل المعلومات لالدارة العامة لنظم المعلومات بالوزارة المرساه على/ على/زاك سلوشنز

ألنظمة الكمبيوتر واالذن بإعادة الطرح وذلك لألسباب المذكورة بكتاب الوزارة

 

(اعيد بحث) طلب اعادة النظر بقرار الجهاز السابق والموافقة على ترسية المناقصة رقم 14/ 
2017/2016 استئجار عدد (87) سيارة صالون متوسط لزوم استخدام ادارة شئون المختارين -
لالدارة العامة لالمداد والتموين (ادارة اآلليات) - بالوزارة على/ شركة المال الستئجار وتأجير 

المركبات والمكائن (اقل االسعار) بمبلغ إجمالى قدره (-/588.816د.ك)  فقط خمسمائة وثمانية 
وثمانون الف  وثمانمائة وستةعشر دينار  الغير

* اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم (8430) المؤرخ في 2017/8/27 المتضمن التقرير 
الفني و رقم 9138 المؤرخ في 2017/9/12 المتضمن توافر االعتماد المالي

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

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ عبدالوهاب النجدي     مساعد مدير المناقصات
السيد/ عبدالرحمن الدويش     مدير ادارة الميزانية

م/ صالح شبكوه     مهندس اختصاص

الموضوع
1

2

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز التالي اوال: الغاء قرار الجهاز السابق الصادر باجتماع رقم 
(2017/39) بتاريخ 2017/5/22 المتضمن: عدم الموافقة لعدم توافر اعتماد مالى

ثانيا: الموافقة

البيـــــــــــــــــــان
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Page20 اجتماع رقم :

وزارة الداخلية

توصيــــــات الجهــــات

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :9728
 تاريخ الكتاب :2017/09/25

 
 
 

 رقم الكتاب :9042
 تاريخ الكتاب :2017/09/12

 
 
 

طلب ترسية المناقصة رقم 2016/2015/53 توريد وتركيب وتشغيل وضمان نظام حصر ومراقبة
تعبئة الوقود على المركبات للوزارة (RFID) لالدارة العامة لالمداد والتموين (ادارة اآلليات) 
على / شركة مجموعة بشارة للتجارة العامة والمقاوالت (أقل األسعار) بمبلغ اجمالي وقدره (-

/54.450 د.ك) فقط أربعة وخمسون ألف وأربعمائة وخمسون دينار كويتي ال غير

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

 

طلب التجديد األول لعقد المناقصة رقم 2015/2014/3 اصالح وتشغيل وصيانة االنظمة القائمة 
لمكافحة و انذار الحريق وتغذية وصرف المياه االوتوماتيكية بعموم قطاعات الوزارة  -لالدارة 

العامة لالنشاءات والصيانة بالوزارة  المبرم مع/ شركة الخنيني للتجارة العامة والمقاوالت لمدة 
سنة اعتبارا من 2017/12/27 بمبلغ اجمالي وقدره (-/103.500 د.ك) فقط مائة وثالثة آالف 

وخمسمائة دينار كويتي ال غير , وذلك لحين اعداد مناقصة جديدة بنفس األعمال

 

الموضوع

الموضوع

3

4

م

م

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه تأجيل البت بالقرار لمدة اسبوعين لحين تجديد الكفالة 
البنكية

وعدم موافقة
عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة السيد/ مشاري محمد البليهيس

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

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان
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Page21 اجتماع رقم :

وزارة الداخلية

الرسائل الواردة

 رقم الكتاب :2017/459$
 تاريخ الكتاب :2017/03/08

شركة يونيفيرسال ليدرز للتجارة والمقاوالت العامة
 
 

( اعيد بحث) طلب الشركة بحفظ حقها واالضرار التي لحقت بهم جراء عدم استكمال اعمال عقد 
المناقصة رقم 2012/2011/84 انشاء وانجاز وصيانة مبنى قسم الفحص الفني بمحافظة 

الجهراء - لالدارة العامة لالنشاءات والصيانة بوزارة الداخلية ( خطة التنمية )

 

الموضوع
5
م

يحفظ 

البيـــــــــــــــــــان
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Page22 اجتماع رقم :

وزارة الدفاع

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :272722020986
 تاريخ الكتاب :2017/08/24

 
 
 

افادة الوزارة نحو استكمال اجراءات توقيع عقد المناقصة رقم 1572915 اعمال انشائية 
متفرقة بمبنى معسكر لواء اليرموك االلي ( 94 ) بمراقبة لواء مبارك المدرع /15 مع / شركة 

الشيخة العالمية للتجارة العامة والمقاوالت (أقل األسعار) يناءا على موافقة وزارة المالية

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ فهد الفيلكاوي     مساعد مدير العقود بالتكليف

الموضوع
1
م

احيط مجلس ادارة الجهاز علما 

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       

Page23 اجتماع رقم :

وزارة الدفاع

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :272722023123
 تاريخ الكتاب :2017/09/25

 
 
 

 رقم الكتاب :27241180480
 تاريخ الكتاب :2017/09/26

 
 
 

 رقم الكتاب :272722022917
 تاريخ الكتاب :2017/09/20

 
 
 

طلب التمديد االول لعقد المناقصة رقم 1402913 تشغيل وصيانة وإصالح أجهزة التكييف  
بمعسكرات لواء اليرموك االلي 94 ومعسكر الباتريوت (ميناء عبدالله) بلواء مبارك المدرع /15 

المبرم مع/ شركة ترست األهلية التخصصية للمقاوالت العامة لمدة ستة شهور إعتبارا من 
2017/11/16 حتى 2018/5/16 بمبلغ إجمالي قدره (-/35,700 د.ك)  خمسة وثالثون الف  
وسبعمائة دينار علما بأن المناقصة الجديدة رقم 1562916 تحت إجراءات ترسية المناقصة

 

طلب الوزارة استكمال اجراءات التعاقد  مع /شركة الصفاة لنظم الكمبيوتر ولتكنلوجيا المعلومات
بعد تقديم الشركة عرض فني بديل للتقنية المستخدمة في تنفيذ المشروع للمناقصة رقم 

2414137120(ع) تحديث وتطوير نظام تساهيل( او توفير نظام بديل ) لزوم/ الوزارة بنفس 
الشروط واألسعار

 

طلب تعديل قيمة التمديد الثاني لعقد المناقصة رقم 2042912 توفير عمال نظافة لمخيم الوزارة 
المبرم مع/شركة الرواد للخدمات البيئية ليصبح بمبلغ  إجمالي قدره (41,557/028 د.ك)  احدى

واربعون الف  وخمسمائة وسبعة وخمسون دينار  وثمانية وعشرون فلس  بدال من  
(34,154/142 د.ك)  وذلك لوجود خطا مادي في إحتساب القيمة اإلجمالية للتمديد حيث أن 

الدفعه الثابتة لألعمال تتغير

 

الموضوع
2

3

4

م

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

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان
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Page24 اجتماع رقم :

وزارة الدفاع

الرسائل الواردة

 رقم الكتاب :2017/1324$
 تاريخ الكتاب :2017/09/25

شركة ارجون للتجارة العامة والمقاوالت ذ م م
 
 

طلب الشركة االستعجال بتوقيع عقد الممارسة رقم 2112815 صيانة أسقف المستودعات 
الخارجية و األبواب المنزلقة بلواء التحرير اآللي السادس

 

الموضوع
5
م

قرر مجلس ادارة الجهاز احالة الكتاب للجهة لالطالع واالفادة وتخطر الوزارة باإلستعجال بتوقيع
العقد

البيـــــــــــــــــــان
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Page25 اجتماع رقم :

بلدية الكويت

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :20818
 تاريخ الكتاب :2017/08/08

 
 
 

(اعيد بحث) طلب ترسية المناقصة رقم ب أأ/ 2017/2016/9 اعمال ترميم وصيانة واعمال 
انشائية صغيرة في المنشآت والمرافق العائدة للبلدية  بمحافظة االحمدي ومبارك الكبير لمدة 
سنتين على/ شركة توافيق للتجارة العامة والمقاوالت (اقل االسعار) بنسبة خصم (-%45.9) 

بمبلغ اجمالى قدره (-/1.082.000د.ك) فقط مليون واثنى وثمانون الف  دينار الغير
شريطه استيفاء شهادة براءه الذمة وختم كافة اوراق العطاء

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

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ خلف المطيري     وكيل مساعد
السيد/ جراح المطيران     مراقب العقود والمناقصات والمزايدات

المهندس/ احمد الهاجري     مدير ادارة االنشاءات
ايمن محمد     باحث قانوني

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه تاجيل البت بالقرار لمدة اسبوعين لحين تجديد 
الكفاالت االولية
عدم موافقة :

عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة السيد/ مشاري محمد البليهيس
عدم موافقة عضو ممثل جهتكم في مجلس الجهاز المركزي للمناقصات

البيـــــــــــــــــــان
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Page26 اجتماع رقم :

بلدية الكويت

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :22845
 تاريخ الكتاب :2017/08/30

 
 
 

 رقم الكتاب :24574
 تاريخ الكتاب :2017/09/27

 
 
 

طلب التمديد االول لعقد المناقصة رقم 2011/2010/14(ع) العمال النظافة العامة 
للمناطق(عبدالله السالم- الفيحاء- الشامية- الشويخ السكنية- كيفان- الروضة- النزهة- الخالدية- 

العديلية- قرطبة- اليرموك- السرة) المبرم مع / شركة صفا الوطنية لمقاوالت تنظيف المباني 
والطرق لمدة ستة اشهر اعتبارا من 2017/11/25 حتى 2018/5/24 بمبلغ اجمالي قدرة 
(1.837.017/780 د.ك) فقط  مليون  وثمانمائة وسبعة وثالثون الف  وسبعة عشر دينار  

وسبعمائة وثمانون فلس  الغير وذلك ان مناقصات النظافة الجديدة مازالت لدى الجهاز المركزي
للمناقصات للموافقة على الطرح.

*اطلع الجهاز على كتاب البلدية رقم (24338) المؤرخ في 2017/9/27 المتضمن االستعجال 
بالرد

 

طلب اصدار االمر التغييري الثاني بزيادة مبلغ اجمالي قدره (-/420,800د.ك) فقط اربعمائة 
وعشرون الف  وثمانمائة دينار  الغير مايعادل نسبة (14%) على قيمة عقد المناقصة رقم 
2012/2011/20 أعمال تطوير ارشيف عام البلدية المبرم مع / مجموعة انظمة الكمبيوتر 

المتكاملة العالمية

 

الموضوع
2

3

م

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

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان
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Page27 اجتماع رقم :

بلدية الكويت

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :23394
 تاريخ الكتاب :2017/09/12

 
 
 

 رقم الكتاب :22747
 تاريخ الكتاب :2017/08/30

 
 
 

 رقم الكتاب :23292
 تاريخ الكتاب :2017/09/11

 
 
 

طلب طرح المناقصة رقم 2018/2017/1 لتوفير إخصائين خدمات الدعم الفني في مجال 
المساحة ونظم والمعلومات الجغرافية على الشركات المتخصصة في هذا المجال.

*ال تقبل التجزئة 
*شرط الخبره ال تقل عن خمس سنوات

 

(إعيد بحث ) رد البلدية على تظلمات الشركات  لتأهيل نظافة المدن

 

طلب طرح المناقصة رقم 2018/2017/7 استئجار عدد (40) سيارة دورية جيب بدون سائق 
ومع وقود لمدة ثالث سنوات

- المناقصة عامة
- ال تقبل عروض بديلة

- ال تقبل التجزئة
- األوامر التغييرية في حدود (%25)

- يجب على مقدم العطاء ان يرفق مع عطائه شهادة من الشئون المالية (بلدية الكويت) ببرائة 
ذمته اتجاه البلدية تثبت انه غير مدين او مستحق عليه أية مبالغ او ديون أيا كان مصدرها وإال 

استبعد عطائه

 

الموضوع
4

5

6

م

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة 
عدم موافقة:

عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة  السيد/ مشاري محمد البليهيس
عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة  السيد/ محمد ناصر الخرافي
عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة  د/ جنان محسن بوشهري

  قرر  مجلس إدارة الجهاز التالي:
أوال : الموافقة على إستبعاد الشركات المحددة بكتاب البلدية 

ثانيا: عدم الموافقة على إستبعاد شركة دلة العربية للتجارة العامة وتضاف ضمن الشركات 
المؤهلة لتأهيل نظافة المدن وتخطر الشركات

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان
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Page28 اجتماع رقم :

بلدية الكويت

الرسائل الواردة

 رقم الكتاب :2017/1209$
 تاريخ الكتاب :2017/08/17

شركة القدس االهلية للتجارة العامة والمقاوالت  ذ م
م
 
 

(اعيد بحث) طلب الشركة إرسال مرفقات التأهيل للمناقصة رقم 2017/2016/13 اعمال 
النظافة العامة للمناطق التابعة لمحافظة العاصمة (داخل المدينة-المرقاب-دسمان-القبلة-الشرق-

الدعية-الدسمه-بنيد القار-القادسية-المنصورية-الجزر-المقابر) الى البلدية

 

الموضوع
7
م

يحفظ 

البيـــــــــــــــــــان
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Page29 اجتماع رقم :

وزارة الكهرباء و الماء

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :23092
 تاريخ الكتاب :2017/08/15

 
 
 

 رقم الكتاب :25779
 تاريخ الكتاب :2017/09/19

 
 
 

(إعيد بحث)طلب االطالع واتخاذ االجراء المناسب بشان العطائين (أقل االسعار) والمستوفين 
لشروط والمواصفات المقدمين من :

- شركة الصناعات الهندسية الثقيله وبناء السفن بمبلغ إجمالي قدره (-/6.950.000د.ك)
- شركة كي سي سي للهندسة والمقاوالت  بمبلغ إجمالي قدره  (-/6.950.000د.ك)

للمناقصة رقم و ك م /2017/2016/61 اعمال تطوير نظام تحكم مجموعات الوظائف FGC في
محطة الصبية لتوليد القوى الكهربائية وتقطير المياه

 

طلب الغاء المناقصة رقم وك م/2014/2013/32 تزويد وتمديد كيبالت الياف ضوئية بين 
 Taihan electric wire co. ltd South / محطات التحويل الرئيسية القائمة المرساة على
Korea موكلو / شركة رانك للتجارة العامة والمقاوالت (اقل األسعار) وذلك لألسباب المذكورة 

بكتاب الوزارة.

 

الموضوع
1

2

م

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار وتوجيه دعوه لحضور ممثل عن 
- شركة الصناعات الهندسية الثقيله وبناء السفن

- شركة كي سي سي للهندسة والمقاوالت 
إلجراء قرعه إستنادا لحكم المادة رقم (61) من قانون المناقصات العامة رقم49 لسنة 2016

قرر الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة
عدم موافقة :

نائب الرئيس للجهاز المركزي للمناقصات العامة  السيد/ فيصل حمد المزين
عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة السيد/ مشاري محمد البليهيس

عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة  السيد/ عبدالعزيز محمد السمحان
عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة الدكتورة/ جنان محسن بوشهري

عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة السيد/ محمد الخرافي

البيـــــــــــــــــــان
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Page30 اجتماع رقم :

وزارة الكهرباء و الماء

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :23756
 تاريخ الكتاب :2017/08/23

 
 
 

 رقم الكتاب :25255
 تاريخ الكتاب :2017/09/12

 
 
 

( اعيد بحث) طلب اعادة النظر بقرار الجهاز والموافقة على ترسية المناقصة رقم و م ك /57/ 
2017/2016 اعمال الزراعة بمحطة الدوحة الغربية لتوليد القوى الكهربائية و تقطير المياه 
على / مؤسسة القصر االخضر للتجارة العامة والمقاوالت ( اقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-

/93,492د.ك) فقط ثالثة وتسعون الف  واربعمائة واثنى وتسعون دينار  الغير

 

طلب ترسية المناقصة رقم و ك م /2014/2013/42(ع) استبدال محوالت مصنع الكلورين مع 
الموحدات في محطة الدوحة الغربية لتوليد القوى الكهربائية وتقطير المياه على/ شركة كي سي 

سي للهندسة والمقاوالت (ثاني اقل االسعار) بمبلغ إجمالي قدره (-/1.540.000د.ك)  فقط  
مليون  وخمسمائة واربعون الف  دينار  الغير وذلك بعد استكمال النواقص من قبل المناقص

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

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

المهندسة/ غدير القويضي     مدير مكتب الوكيل
السيد/ هيثم لعلي     رئيس مهندسين تشغيل وصيانة محطات القوى الكهربائية

السيد/ محي الدين خميس نجم     مدير محطة الصبية

الموضوع
3

4

م

قرر مجلس ادارة الجهاز التالي اوال: الغاء قرارالجهاز السابق الصادر باجتماع رقم  
(2017/33) المنعقد بتاريخ 2017/5/1  المتضمن:

 عدم الموافقة لعدم توافر االعتماد المالي
ثانيا: الموافقة

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة استنادا لحكم المادة 22 من قانون المناقصات رقم 37 لسنة 
1964

البيـــــــــــــــــــان
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Page31 اجتماع رقم :

وزارة الكهرباء و الماء

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :25830
 تاريخ الكتاب :2017/09/19

 
 
 

 رقم الكتاب :26240
 تاريخ الكتاب :2017/09/25

 
 
 

طلب إصدار األمر التغيري األول بزيادة مبلغ إجمالي قدره (-/250,000 د.ك)  فقط مائتين 
وخمسون الف دينار ما يعادل نسبة (25%) من قيمة عقد المناقصة رقم م ك 

م/2015/2014/49 أعمال إنشاء و إزالة خطوط هوائية ضغط متوسط (11 ك.ف) وضغط 
منخفض واألعمال المدنية المتعلقة بهما في شمال الكويت المبرم مع/شركة كي سي سي للهندسة 
و المقاوالت مع تمديد العقد لمدة تسعة أشهر إعتبارا من 2018/11/4 وذلك لألسباب المذكورة 

بكتاب الوزارة

 

طلب اصدار االمر التغيري االول بزيادة مبلغ اجمالي قدرة (-/366.530 د.ك) فقط ثالثمائة وستة
وستون الف  وخمسمائة وثالثون دينار  الغير ما يعادل نسبة (10%) على قيمة عقد المناقصة 
رقم (و ك م /90 /2014/2013) بشأن اعمال صيانة محطات التحويل الثانوية (0.433/11 

ك.ف) لكل من محطة العاصمة والفروانية وحولي المبرم مع/ شركة أوالد عبدالعزيز عبدالمحسن 
الراشد مع التمديد لمدة ثالث شهور اعتبارا من 2017/12/29 حتى 2018/3/28 و ذلك لحين 

االنتهاء من إجراءات طرح المناقصة رقم (وك م/2017/2016-52) .

 

الموضوع
5

6

م

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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Page32 اجتماع رقم :

وزارة الكهرباء و الماء

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :25386
 تاريخ الكتاب :2017/09/13

 
 
 

 رقم الكتاب :26532
 تاريخ الكتاب :2017/09/27

 
 
 

 رقم الكتاب :25297
 تاريخ الكتاب :2017/09/12

 
 
 

طلب الوزارة تمديد فترة دراسة العطاءات للمناقصة رقم و ك م /2016/2015/15 اعمال صيانة
واصالح محوالت القدرة للجهد العالي والفائق (المرحلة االولى ) لمدة شهرين اعتبارا من  

2017/10/11 وذلك لحين االنتهاء من دراسة العطاءات بالشكل المطلوب

 

طلب الغاء المناقصة رقم و ك م /2017/2016/38 أعمال الصيانة السنوية للمعدات الكهربائية 
في محطات توليد القوى الكهربائية وتقطير المياه إلرتفاع اول اقل االسعار عن القيمة التقديرية

 

طلب طرح التأهيل مناقصة توريد أنابيب وقطع وصل من حديد الدكتايل و ملحقاتها لمشاريع 
المياه على الشركات المتخصصة واالعالن عنها بالجريدة الرسمية

 

الموضوع
7

8

9

م

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة مع تمديد الكفاالت االولية
عدم موافقة :

عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة السيد/ مشاري محمد البليهيس

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة استنادا للمادة 55 من قانون المناقصات العامة رقم 49 لسنة 
2016

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة على ان يكون تقديم المستندات بالطريقة الورقية وااللكترونية

البيـــــــــــــــــــان
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Page33 اجتماع رقم :

وزارة الكهرباء و الماء

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :26061
 تاريخ الكتاب :2017/09/24

 
 
 

 رقم الكتاب :26063
 تاريخ الكتاب :2017/09/24

 
 
 

 رقم الكتاب :2625
 تاريخ الكتاب :2017/09/25

 
 
 

طلب ترسية الممارسة رقم وك م/365/2016/13 ش قطع غيار لتروس خافض سرعة المسخن 
الغازي (قسم الغاليات) الدارة محطة الصبية على/ شركة مشاريع يورو للتجارة العامة 

والمقاوالت (أقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدرة (-/47.900 د.ك) فقط سبعة واربعون الف  
وتسعمائة دينار  الغير.

 

طلب ترسية الممارسة رقم  و ك م 2402/2015/13ش بوادق لصب المعادن إلدارة اإلنتاج - 
الخدمات الفنية والمشاغل الرئيسية على/ شركة ريث للهندسة والصناعة (رابع اقل األسعار) 

بمبلغ إجمالي قدره (-/6.336 د.ك)  فقط ستة آالف وثالثمائة وستة وثالثون دينار كويتي ال غير

 

طلب ترسية بنود الممارسة رقم و ك م/958/2016/13ش قطع غيار لمضخات مياه البحر 
للمقطورات إلدارة محطة الشعيبة على النحو التالي : 

البند االول على/ مؤسسة الصالل إلنترناشيونال لإلستيراد والتصدير (اقل االسعار) بمبلغ اجمالي
قدرة (-/5.340 د.ك) فقط خمسة آالف  وثالثمائة واربعون دينار  الغير 

 البند الثاني على/ شركة رانك للتجارة العامة والمقاوالت (اقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدرة 
(3.313/466 د.ك) فقط ثالثة آالف  وثالثمائة وثالثةعشر دينار  واربعمائة وستة وستون فلس  

الغير.

 

الموضوع
10

11

12

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان
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Page34 اجتماع رقم :

تسجيل شركات اول مرة

تسجيل شركات أول مرة

 رقم الكتاب :2017/1368$
 تاريخ الكتاب :2017/10/03

 
 
 

    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 (6)

 

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قبل الختام رحب رئيس مجلس الجهاز المركزي للمناقصات العامة دعوة السادة أعضاء المجلس لحضور اإلجتماع القادم يوم  
االثنين  الموافق 09-10-2017 الساعة التاسعة صباحا. 

البيـــــــــــــــــــان


