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دولة الكويت
 الجهاز المركزي للمناقصات العامة

))  المنعقد صباح يوم (محضر االجتماع رقم (
مهـ

2017/42
05-رمضان-1438 هـ 

   االربعاء
2017-05-31 -الموافق

عقد الجهاز المركزي للمناقصات العامة  جلسته رقم (

بقاعة االجتماع بمقر الجهاز المركزي للمناقصات العامة و بحضور كل من السادة :الموافق  2017-05-31

)(   االربعاء2017/42 الساعه الحادية عشر والنصف من صباح ي)

    أعضاء مجلس ادارة الجهاز المركزي للمناقصات العامة :

    األمين العام:

    وقد اعتذر عن حضور اإلجتماع كل من:

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

التوقيع

التوقيع

التوقيع

التوقيع

عبدالله سعود العبدالرزاق
مشاري محمد البليهيس
د/جنان محسن بوشهري

محمد ناصر الخرافي
د/مرسال سعد الماجدي

عبد الله زايد الفهد
هيفاء عبدالعزيز المضف

د/مبارك فهاد العازمي

هيا أحمد الودعاني

اللواء / فهد عيد بن فهد
فيصل حمد المزين

عبدالعزيز محمد السمحان

 العضو / ممثل وزارة المواصالت

 العضو / ممثل وزارة المالية

 العضو / ممثل وزارة الكهرباء و الماء

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

 عضو ممثل/ ادارة الفتوى والتشريع
عضو/ ممثل وزارة المالية

عضو/ ممثل األمانة العامة للمجلس األعلى 
للتخطيط والتنمية

عضو/ ممثل الهيئة العامة للقوى العاملة

األمين العام للجهاز المركزي للمناقصات العامة

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

السيد/ منصور بدر     الوكيل المساعد

السيد/ بدر السليطين     مدير ادارة نظم 
التخطيط والموارد المؤسسية

السيدة/ بشاير علي     رئيس قسم الميزانيات 
الملحقة

1
2
3
4
5
6
7

8

1

1
2
3

1

2

3



 Page3

 استهل الرئيس اإلجتماع مرحبا بالسادة الحضور ثم استعرض و األعضاء البنود المدرجة علي جدول األعمال علي النحو التالي
 البند األول

تم اعتماد محضر الجهاز السابق رقم  (2017/41) والذي عقد بتاريخ  (2017/05/29)

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

التوقيع

 العضو / ممثل وزارة الكهرباء و الماء

 العضو / ممثل وزارة األشغال العامة

 العضو / ممثل وزارة الدفاع

 العضو / ممثل وزارة األوقاف والشئون 
اإلسالمية

 العضو / ممثل وزارة الداخلية
 العضو / ممثل مؤسسة الموانئ الكويتية

 العضو / ممثل وزارة الخارجية

 العضو / ممثل بلدية الكويت

 العضو / ممثل اإلدارة العامة لإلطفاء

 العضو / ممثل الرئاسة العامة للحرس الوطنى

المهندسة/ غدير القويضي     مدير مكتب 
الوكيل

المهندسة/ منار وليد     رئيس قسم العقود
السيد/ عبدالله الباذر     مهندس ميكانيك

السيدة/ بيبي مشهدي     رئيس قسم تاهيل 
المقاولين

السيدة/ زينب النعمة     مدير ادارة الوثائق 
والعقود

السيد/ فهد الفيلكاوي     مساعد مدير العقود 
بالتكليف

السيد/ عباس محمود     مهندس
السيد/ ناصر الشمري     مدير إدارة المناقصات

السيد/ عبدالله القديري     محلل نظم
السيدة/ نورة الشطي     باحث قانوني

السيد/ عبير الحبشي     رئيس قسم الميزانية

السيد/ جراح المطيران     مراقب العقود 
والمناقصات والمزايدات

المهندس/ عبدالمحسن العنزي     مدير ادارة 
االنشاءات والصيانة

السيد/ حمد جاسم المسلم     ركن اول تخطيط 
هندسي

3

4

5

6

7
8

9

10
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12



2017/42

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

Page4 اجتماع رقم :

فض العطاءات

وزارة الكهرباء و الماء

اإلدارة المركزية لإلحصاء

شركة نفط الكويت

جامعة الكويت

الرقم :- 7207

الرقم :- 2017/2016-1

2041782-RFP -: الرقم

الرقم :- 2018/2017/8

فض عطاء مناقصة/ممارسة  توريد قطع غيار لصمامات الهواء والبخار النظمة مقطرات 
المرحلة االولى والثانية في محطة الدوحة الغربية لتوليد القوى الكهربائية وتقطير المياة

 

فض عطاء مناقصة/ممارسة  استئجار مركبات مختلفة l مع سائق وبدون سائق لإلدارة المركزية 
لإلحصاء

 

فض عطاء مناقصة/ممارسة  تقديم خدمات الدعم ألدارة نظم المعلومات الصحية 
 PROVISION OF SUPPORT SERVICES FOR HEALTH

INFORMATION MANAGEMENT SYSTEM

 

 GM )فض عطاء مناقصة/ممارسة  توريد جهاز علمي- ادارة االبحاث مشروع رقم
(154269/01

الموضوع

الموضوع

الموضوع

الموضوع

1

2

3

4

م

م

م

م

فتحت مظاريف المناقصة 

فتحت مظاريف المناقصة 

فتحت مظاريف المناقصة 

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان



2017/42

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

Page5 اجتماع رقم :

فض العطاءات

جامعة الكويت

 الرقم :- 2018/2017/8
الموضوع

4
م

فتحت مظاريف المناقصة 

البيـــــــــــــــــــان



2017/42

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

Page6 اجتماع رقم :

وزارة المالية

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :28629
 تاريخ الكتاب :2017/05/14

 
 
 

طلب ترسية بنود المناقصة رقم 2016/9-2017 توفير مستشارين إلدارة نظم الموارد المؤسسية
على الشركات المذكورة بكتاب الوزارة بمبلغ اجمالي قدره (-/319.356 د.ك)   ثالثمائة 

وتسعةعشر الف  وثالثمائة وستة وخمسون دينار

-وإلغاء البنود ارقام (4.13.8.7.14) بناء على توجيهات الوزارة
-وإلغاء البنود ارقام (24.21.20.19.18.17) لعدم استيفاء المتقدمين

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ بدر السليطين     مدير ادارة نظم التخطيط والموارد المؤسسية
السيدة/ بشاير علي     رئيس قسم الميزانيات الملحقة

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة 
عدم موافقة عضو مجلس ادارة الجهاز / د. جنان بوشهري

البيـــــــــــــــــــان



2017/42

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

Page7 اجتماع رقم :

وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :9340
 تاريخ الكتاب :2017/05/18

 
 
 

طلب التجديد االول للعقد المناقصة رقم أ.ف 2014/2013/14 توفير مراسلين لخدمة القطاعات 
التابعة للوزارة المبرم مع/ شركة جاسم الشهري للتجارة العامة  لمدة سنة اعتبارا من 

2017/7/1 حتى 2018/6/30 بمبلغ اجمالي قدره (209,884/800 د.ك)  فقط مائتين وتسعة 
الف  وثمانمائة واربعة وثمانون دينار  وثمانمائة فلس  الغير وذلك لحين االنتهاء من اجراءات 

طرح المناقصة الجديدة  رقم 2017/2016/20

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

 

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه بنفس الشروط واألسعار مع اإللتزام بأحكام القانون 
رقم49 لسنة 2016

عدم موافقة عضو مجلس ادارة الجهاز / د. جنان بوشهري
وممثل الهيئة العامة للقوى العاملة / د. مبارك العازمي

البيـــــــــــــــــــان



2017/42

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

Page8 اجتماع رقم :

وزارة الخارجية

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :22834
 تاريخ الكتاب :2017/05/10

 
 
 

طلب ترسية المناقصة رقم و خ /2017/2016/2 تنفيذ ودعم وصيانة برنامج لميكنة حسابات 
البعثات التمثيلية في الخارج للسنة 2017/2016 على/ شركة فيديشيري العالمية (اقل االسعار) 
بمبلغ إجمالى قدره (-/699.900د.ك)  فقط ستمائة وتسعة وتسعون الف  وتسعمائة دينار  الغير

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ عبير الحبشي     رئيس قسم الميزانية
السيدة/ نورة الشطي     باحث قانوني
السيد/ عبدالله القديري     محلل نظم

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2017/42

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

Page9 اجتماع رقم :

الرئاسة العامة للحرس الوطنى

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :005276
 تاريخ الكتاب :2017/05/17

 
 
 

طلب تمديد فترة دراسة عطاءات المناقصة رقم 2014/2013/12 انشاء وانجاز مشروع معسكر 
الشيخ سالم العلي السالم الصباح لمده شهرين وذلك للدراسة الفنية لضخامة حجم المشروع

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ حمد جاسم المسلم     ركن اول تخطيط هندسي

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة مع تجديد الكفاالت البنكية

البيـــــــــــــــــــان



2017/42

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

Page10 اجتماع رقم :

اإلدارة العامة لإلطفاء

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :2225
 تاريخ الكتاب :2017/05/10

 
 
 

طلب إعادة النظر بقرار الجهاز والموافقة على إلغاء وإعادة طرح المناقصة رقم 2016/4/ 
2017 اعادة تأهيل مراكز االنقاذ البحري ( السالمية- ميناء الشعيبة- ميناء الشويخ) وذلك 

لالرتفاع االسعار المقدمه .

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

المهندس/ عبدالمحسن العنزي     مدير ادارة االنشاءات والصيانة

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه التالي:
أوال: إلغاء القرار السابق  بإجتماع 2017/12 المنعقد في 2017/2/13 المتضمن (عدم 

الموافقة على االلغاء وموافاه الجهاز بالتوصية)

ثانيا: الموافقة على اإللغاء إلرتفاع األسعار

عدم موافقة عضو مجلس ادارة الجهاز / د. جنان بوشهري

البيـــــــــــــــــــان



2017/42

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

Page11 اجتماع رقم :

وزارة األشغال العامة

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :1409
 تاريخ الكتاب :2017/05/22

 
 
 

 رقم الكتاب :1325
 تاريخ الكتاب :2017/05/14

 
 
 

طلب التمديد الثاني لعقد المناقصة رقم هـ ص / ص 186 أعمال تطوير وتشغيل وصيانة مركز 
التحكم بالمياه المعالجة والمرافق التابعة لها المبرم مع / شركة الخرافي ناشيونال لمدة ثالثة 

أشهر اعتبارا من 2017/8/16 بمبلغ إجمالي قدره (-/175,000د.ك)  فقط مائة وخمسة 
وسبعون الف  دينار  الغير وذلك لضمان استمرار انتظام اعمال التشغيل والصيانة لحين تسليم 

مركز التحكم ومواقع العمل التابعة لها الى المقاول الجديد بعد توقيع العقد وذلك نظرا لعدم 
االنتهاء من اجراءات طرح المناقصة هـ ص / ص /209 .

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ زينب النعمة     مدير ادارة الوثائق والعقود
السيدة/ بيبي مشهدي     رئيس قسم تاهيل المقاولين

المهندسة/ منار وليد     رئيس قسم العقود
السيد/ عبدالله الباذر     مهندس ميكانيك

 China Shandong International افادة الوزارة بعدم الموافقة على تأهيل/ شركة
Economic & Technichal Cooperation Group ووكليها المحلي/ شركة كويت 

بروكنر للمقاوالت االنشائية ضمن شركات المقاوالت العالمية المؤهلة لتنفيذ عدة مشاريع كبرى 
ألعمال الطرق وذلك طبقا لدراسة المستندات المقدمة وفقا لالسس والمتطلبات المعتمدة

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ زينب النعمة     مدير ادارة الوثائق والعقود
السيدة/ بيبي مشهدي     رئيس قسم تاهيل المقاولين

المهندسة/ منار وليد     رئيس قسم العقود
السيد/ عبدالله الباذر     مهندس ميكانيك

الموضوع

الموضوع

1

2

م

م

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

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة وتخطر الشركة

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان



2017/42

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

Page12 اجتماع رقم :

وزارة الدفاع

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

االستدعاءات

 رقم الكتاب :272722010759
 تاريخ الكتاب :2017/04/30

 
 
 

 رقم الكتاب :2724111059
 تاريخ الكتاب :2017/03/20

 
 
 

طلب تمديد االول لعقد المناقصة رقم 1312913 خدمات نظافة االمداد والتموين والمعسكرات 
المحيطة بة المبرم مع/ شركة ساري الوطنية  لمدة ستة شهور إعتبارا من 2017/10/1 حتى 
2018/3/31 بمبلغ إجمالي قدره (-/102.402د.ك) فقط مائة واثنين الف  واربعمائة واثنين 

دينار  الغير وذلك  لحين االنتهاء من اجراءات طرح المناقصه الجديدة رقم 1592916

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ فهد الفيلكاوي     مساعد مدير العقود بالتكليف

طلب االطالع والعلم واتخاذ ما يراه الجهاز مناسبا حول تطبيق كافة الجزاءات والعقوبات على 
شركة معدات الغانم للتجارة العامة والمقاوالت المنفذة لبعض بنود الممارسة رقم 

24119251140 توريد معدات ورش الصيانة والتصليح وذلك لتقاعسها على توريد بعض بنود 
العقد وذلك وفقا لقانون رقم  (37) لسنة 1964 للمناقصات العامة حيال اخالل الشركة المتعاقدة.

بعد اإلستماع إلى ممثلي  شركة معدات الغانم للتجارة العامة والمقاوالت :
-السيد/شاهين سليمان الغانم                المدير العام 

-السيد/حسين كامل البغدادي                مساعد المدير العام
-السيد/خليفة شاهين الغانم                  المدير التجاري

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ فهد الفيلكاوي     مساعد مدير العقود بالتكليف

الموضوع

الموضوع

1

2

م

م

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

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار وتوجيه دعوه لحضور ممثل عن الوزارة والشركة 
الجتماع قادم لعدم حضور الجهة المختصة

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان



2017/42

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

Page13 اجتماع رقم :

وزارة الدفاع

الرسائل الواردة

 رقم الكتاب :612
 تاريخ الكتاب :2016/12/28

شركة الشيخة العالمية للتجارة العامة والمقاوالت ذ 
م م
 
 

( أعيد بحث) طلب الشركة االستعجال بتوقيع عقد المناقصة رقم 1572915 اعمال انشائية 
متفرقة بمبنى معسكر لواء اليرموك االلي ( 94 ) بمراقبة لواء مبارك المدرع /15

كما اطلع الجهاز كتاب الوزارة رقم (272722003192) المؤرخ في 2017/2/1 المتضمن 
انتظار موافقة وزارة المالية للربط بميزانية 2017-2016

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ فهد الفيلكاوي     مساعد مدير العقود بالتكليف

الموضوع
3
م

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار لحين ورود كتاب الحق 

البيـــــــــــــــــــان



2017/42

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

Page14 اجتماع رقم :

وزارة الداخلية

توصيــــــات الجهــــات

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :4674
 تاريخ الكتاب :2017/05/11

 
 
 

 رقم الكتاب :4670
 تاريخ الكتاب :2017/05/10

 
 
 

 رقم الكتاب :4366
 تاريخ الكتاب :2017/05/08

 
 
 

طلب اعادة ترسية المناقصة رقم 2016/2015/21 صيانة وترميم المباني العائدة للوزارة 
واعمال انشائية اخرى (بحافظة مبارك الكبير ) لالدارة العامة لالنشاءات والصيانة - بوزارة 

الداخلية على/ شركة المنتهى للعقارات والمقاوالت االنشائية (ثانى اقل االسعار) بنسبة خصم (-
63%) بمبلغ إجمالى قدره (-/740.000د.ك)  فقط سبعمائة واربعون الف  دينار  الغير وذلك 

بعد اعتذار اقل االسعار شركة المجموعه االسيوية للتجارة العامة والمقاوالت

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

 

طلب اعادة ترسية المناقصة رقم 2016/2015/18 صيانة وترميم المباني العائدة للوزارة 
واعمال انشائية اخرى ( بمحافظة الفروانية) لالدارة العامة لالنشاءات والصيانة - بالوزارة  

على / شركة منافع الخير للتجارة العامة والمقاوالت ( سادس اقل االسعار) بنسبة خصم قدرها(-
51%) مايعادل مبلغ اجمالي قدره  (-/980,000د.ك)  فقط تسعمائة وثمانون الف  دينار  الغير

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

 

 طلب التمديد االول لعقد رقم 2016/532-2017 نقل الوقود (بنزين -ديزل) للمواقع الداخلية 
والخارجية التابعة إلدارات مختلفة بالوزارة - لإلدارة العامة لإلمداد والتموين ( إدارة النقليات ) 

المبرم مع / شركة جاسم للنقليات والمناولة لمده ستة اشهر اعتبارا من 2017/6/8 حتى 
2017/12/7 بمبلغ اجمالي قدره (-/90,000د.ك)  فقط تسعون الف  دينار  الغير بنفس الشروط

واالسعار وذلك لحين االنتهاء من اجراءات العقد رقم 2017-2016/365

 

الموضوع

الموضوع

1

2

3

م

م

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة  

عدم موافقة عضو مجلس ادارة الجهاز /أ مشاري البليهيس

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار لحين استكمال المستندات المطلوبة 

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان



2017/42

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

Page15 اجتماع رقم :

وزارة الداخلية

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :4366
 تاريخ الكتاب :2017/05/08

 
 
 

 رقم الكتاب :4875
 تاريخ الكتاب :2017/05/16

 
 
 

طلب التعاقد المباشر رقم 2017/2016/411 مع/ شركة الديار المتحدة للتجاره العامة 
والمقاوالت لصيانة برامج الحاسب االلى باالدارة العامة لنظم المعلومات بالوزارة لمدة سنة 

اعتبارا من تاريخ التعاقد بمبلغ إجمالى قدره (-/83.600د.ك) فقط ثالثة وثمانون الف  وستمائة 
دينار  الغير وذلك لكفائه الشركة بتنفيذ التزاماتها التعاقدية على اكمل وجه بالعقود السابقة

 

الموضوع

الموضوع

3

4

م

م

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

قرر مجلس ادارة الجهاز عدم الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان



2017/42

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

Page16 اجتماع رقم :

وزارة المواصالت

توصيــــــات الجهــــات

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :2017/788$
 تاريخ الكتاب :2017/05/16

 
 
 

 رقم الكتاب :152
 تاريخ الكتاب :2017/01/12

 
 
 

 رقم الكتاب :1490
 تاريخ الكتاب :2017/05/14

 
 
 

طلب 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)  لعدم توافر االعتماد المالى على ان يتم الطرح الحقا

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ منصور بدر     الوكيل المساعد

(أعيد بحث) طلب التجديد الثاني لعقد المناقصة رقم ب ب هـ/2010/2009/907 استبدال كبائن 
DLC بمقسم الفروانية لقطاع االتصاالت المبرم مع / شركة نت تيليكوم الستشارات الكمبيوتر 

لمده سنة اعتبارا من 2016/10/8 حتى 2017/10/7 بدون تكلفة مالية

إطلع الجهاز على  كتاب الوزارة رقم (1550) المؤرخ في 2017/5/22 المتضمن التقرير الفني
السباب التجديد من غير تكلفة مالية

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ منصور بدر     الوكيل المساعد

طلب تمديد عقد الممارسة رقم 2006/2005/13 صيانة النظام االلي المتكامل للفواتير المبرم مع
/ مجموعة بشارة لمده سنة مشهرة اعتبارا من 2017/6/13 حتى 2018/6/13 بمبلغ اجمالي 
قدره (-/167.000د.ك)  فقط مائة وسبعة وستون الف  دينار  الغير وذلك  لحين االنتهاء من 

اجراءات طرح مناقصه جديدة

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ منصور بدر     الوكيل المساعد

الموضوع

الموضوع

1

2

3

م

م

قرر مجلس ادارة الجهاز رفع االمر لمجلس الوزراء إستنادا لحكم المادة رقم (52) من قانون 
المناقصات العامة رقم (37) لسنة 1964

قرر مجلس ادرة الجهاز تطبيق شروط العقد 

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه عدم الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان



2017/42

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

Page17 اجتماع رقم :

وزارة المواصالت

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :1490
 تاريخ الكتاب :2017/05/14

 
 
 

 رقم الكتاب :1551
 تاريخ الكتاب :2017/05/21

 
 
 

طلب التمديد الثاني ألعمال التوريد والتركيب للمناقصة رقم ب ب ه/2015/2014/2مشروع 
توريد وفحص وتشغيل بوابة الحركة الدولية على/شركة كمبيوتر داتا نتوركس لمدة ستة أشهر 

إعتبارا من 2017/7/7 حتى 2018/1/7  وذلك بدون أي تكلفة مالية

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ منصور بدر     الوكيل المساعد

الموضوع
3

4

م
وموافقة العضو ممثل جهتكم في مجلس الجهاز المركزي للمناقصات العامة

قرر مجلس ادرة الجهاز تطبيق شروط العقد 

البيـــــــــــــــــــان



2017/42

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

Page18 اجتماع رقم :

مؤسسة الموانئ الكويتية

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :3300
 تاريخ الكتاب :2017/05/11

 
 
 

 رقم الكتاب :3299
 تاريخ الكتاب :2017/05/11

 
 
 

 رقم الكتاب :3298
 تاريخ الكتاب :2017/05/11

 
 
 

طلب التمديد الثاني لعقد المناقصة رقم م م ك/2013/2 التأمين على أصول ومرافق المؤسسة ( 
مباني ومنشآت بحرية ورافعات جسرية ومتحركة وقطع بحرية ومعدات وآليات ) والتأمين 

الصحي ( العالج) للموظفين وإصابات العمل والحياة على موظفي المؤسسة المبرم مع / شركة 
الكويت للتأمين لمده ستة اشهر اعتبارا من 2017/7/12 بمبلغ اجمالي قدره 

(1,485,302/343د.ك) فقط  مليون  واربعمائة وخمسة وثمانون الف  وثالثمائة واثنين دينار  
وثالثمائة وثالثة واربعون فلس  الغير لحين االنتهاء من اجراءات طرح المناقصة الجديدة

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ ناصر الشمري     مدير إدارة المناقصات
السيد/ عباس محمود     مهندس

طلب التمديد العاشر لعقد المناقصة رقم م م ك / 2010/37 الستئجار سيارات للمؤسسة المبرم 
مع /شركة الخليج لتأجير السيارات لمده ثالثة اشهر اعتبارا من 2017/6/2 بمبلغ اجمالي قدره 
(7,893/600د.ك) فقط سبعة آالف  وثمانمائة وثالثة وتسعون دينار  وستمائة فلس  الغيرلحين 

االنتهاء من اجراءات طرح المناقصة رقم 2017/2016-6

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ ناصر الشمري     مدير إدارة المناقصات
السيد/ عباس محمود     مهندس

طلب طرح المناقصة رقم م م ك /2017/2016/17 أعمال صيانة المنشآت والطرق وأعمال 
االنشاءات الصغيرة بموانئ الشويخ والدوحة والمناطق التخزينية التابعة لهما ومجمع الموانئ 

والتابعة للمؤسسة على الشركات المصنفة لدي الجهاز 

* التقبل التجزئة 
* شرط راس المال ال يقل عن (-/500,000د.ك)

الموضوع

الموضوع

1

2

3

م

م

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

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

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان



2017/42

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       
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مؤسسة الموانئ الكويتية

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :3298
 تاريخ الكتاب :2017/05/11

 
 
 

 رقم الكتاب :2540
 تاريخ الكتاب :2017/04/06

 
 
 

* شرط الخبرة التقل عن 10سنوات
* محددة على الشركات المصنفة لدي الجهاز بالفئة الثانية - أعمال انشائية ومدنية 

*نسبة االوامر التغيرية (%25)

* يسمح في المناقصة اعالة بناءا على قيمتها التقديرية للفئتين ( الثانية والثالثة ) لألعمال 
االنشائية والمدنية المشاركة فيها

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ ناصر الشمري     مدير إدارة المناقصات
السيد/ عباس محمود     مهندس

طلب طرح المناقصة رقم م م ك / 6 / 2016 /2017 استئجار عدد (24) سيارة بدون سائق بين 
الشركات المتخصصه لمدة ثالث سنوات

-مناقصه عامه
-ال تقبل عروض بديلة

-تقبل التجزئة 
-نسبة األوامر التغييرية (%25)

- مقتصرة على الشركات المتخصصه

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ ناصر الشمري     مدير إدارة المناقصات
السيد/ عباس محمود     مهندس

الموضوع
3

4

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة وتطرح على  الشركات المصنفة لدي الجهاز بالفئة الثانية 
والثالثة - أعمال انشائية ومدنية مع تعديل شرط الخبرة ليصبح (5)سنوات

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان
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Page20 اجتماع رقم :

بلدية الكويت

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :13778
 تاريخ الكتاب :2017/05/11

 
 
 

 رقم الكتاب :12702
 تاريخ الكتاب :2017/05/03

 
 
 

 رقم الكتاب :14988
 تاريخ الكتاب :2017/05/24

 
 
 

طلب ترسية المناقصة رقم 2016/2015/4(ع) اعمال انشائية صغيرة متفرقة بالمقابر لمدة 
سنتين على/ شركة ااالمراء للتجارة العامة والمقاوالت (اقل االسعار) بمبلغ إجمالى قدره (-

/1.055.000د.ك)  فقط  مليون  وخمسة وخمسون الف  دينار  الغير بنسبة خصم (-%47.25)

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ جراح المطيران     مراقب العقود والمناقصات والمزايدات

طلب اعادة النظر بقرار الجهاز والموافقة على ترسية المناقصة رقم 2016/2015/12 اعمال 
صيانة وترميم االسواق والساحات العامة في دولة الكويت   لمده سنتين على / شركة كي سي 
سي للهندسة والمقاوالت ( اقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-/1,680,000د.ك) فقط مليون 

وستمائة وثمانون الف  دينار الغير 

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ جراح المطيران     مراقب العقود والمناقصات والمزايدات

طلب ترسية المناقصة رقم 2017/2016/10 صيانة االت تصوير مستندات ومخططات لبلدية 
الكويت على/فريكو جروب للتجارة العامة (أقل األسعار) بمبلغ إجمالي قدره (-/239,877 د.ك)  

مائتين وتسعة وثالثون الف  وثمانمائة وسبعة وسبعون دينار

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ جراح المطيران     مراقب العقود والمناقصات والمزايدات

الموضوع
1

2

3

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز التالي اوال: إلغاء قرار الجهاز السابق الصادر  باجتماع رقم 
(2017/26) المنعقد بتاريخ 2017/4/5 المتضمن: عدم الموافقة على ترسية المناقصة لعدم 

توافر االعتماد المالي

ثانيا:تاجيل البت بالقرار الجتماع قادم لحين تجديد الكفالة االولية

البيـــــــــــــــــــان
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Page21 اجتماع رقم :

بلدية الكويت

توصيــــــات الجهــــات

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :14988
 تاريخ الكتاب :2017/05/24

 
 
 

 رقم الكتاب :13585
 تاريخ الكتاب :2017/05/11

 
 
 

 رقم الكتاب :14312
 تاريخ الكتاب :2017/05/16

 
 
 

طلب إعادة  ترسية المناقصة رقم 2017/2016/2 اعمال ردم النفايات واالنقاض بمواقع الردم 
بالبلدية على /شركة المهارات الخليجية للتجارة العامة و المقاوالت (أقل األسعار) بمبلغ إجمالي 

قدره (293,297/640 د.ك)  مائتين وثالثة وتسعون الف  ومائتين وسبعة وتسعون دينار  
وستمائة واربعون فلس وذلك بناءا على مالحظات ديوان المحاسبة

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ جراح المطيران     مراقب العقود والمناقصات والمزايدات

طلب التالي:-
أوال: اصدار االمر التغييري االول  بتخفيض مبلغ إجمالى قدره (4.986/960د.ك)  فقط اربعة 

آالف  وتسعمائة وستة وثمانون دينار  وتسعمائة وستون فلس  الغير مايعادل نسبة (0.266.%)
على قيمة عقد المناقصة رقم 2013/2012/22(ع) تشغيل وصيانة وإصالح الخدمات الفنية في 
األسواق والساحات والشواطئ في دولة الكويت المبرم مع/ الشركة المتحدة للخدمات الهندسية 

ثانيا: التمديد األول للعقد  لمدة ثالث اشهر اعتبارا من 2017/8/11 بمبلغ إجمالى قدره 
(162.101/630د.ك)  فقط مائة واثنى وستون الف  ومائة وواحد دينار  وستمائة وثالثون فلس

 الغير وذلك لحين االنتهاء من اجراءات طرح المناقصة الجديدة 2017/2016/20

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ جراح المطيران     مراقب العقود والمناقصات والمزايدات

الموضوع

الموضوع

3

4

5

م

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز التالي اوال: إلغاء قرار الجهاز السابق الصادر  باجتماع رقم 
(2017/4) المنعقد بتاريخ 2017/1/16 المتضمن:الموافقة على طلب ترسية المناقصة على / 

شركة ابراج العارضية للتجارة العامة والمقاوالت ( ثالث اقل االسعار) 

ثانيا:الموافقة بناءا على مالحظات ديوان المحاسبة في 2017/5/29
مع االلتزام بالضمانة النهائية المنصوص عليها بوثائق المناقصة

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان
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Page22 اجتماع رقم :

بلدية الكويت

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :14312
 تاريخ الكتاب :2017/05/16

 
 
 

 رقم الكتاب :13777
 تاريخ الكتاب :2017/05/11

 
 
 

 رقم الكتاب :14311
 تاريخ الكتاب :2017/05/16

 
 
 

 رقم الكتاب :14500
 تاريخ الكتاب :2017/05/18

 
 
 

طلب اصدار االمر التغييري االول بزيادة مبلغ إجمالى قدره (-/131.400د.ك)  فقط مائة واحدى 
وثالثون الف  واربعمائة دينار  الغير بنسبة (10.224%) على عقد المناقصة رقم 1/ 2016/ 

2017توفير خدمات االمن والحراسة لمباني البلدية المبرم مع/ شركة دلة العربية للتجارة العامة 
والمقاوالت وذلك لزيادة عدد (60) فرد امن  اعتبارا من 2017/5/11حتى نهايه العقد في 

2019/11/10

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ جراح المطيران     مراقب العقود والمناقصات والمزايدات

طلب التمديد الثاني لعقد  للبند رقم (3) من المناقصة رقم 2012/2011/17 ( ع ) استئجار 
مركبات متنوعة مع سائق وبدون سائق المبرم مع / شركة اوتوماك للسيارات لمده ثالثة اشهر 
اعتبارا من 2017/6/16 بمبلغ اجمالي قدره ( 1,386/750د.ك)  فقط  الف  وثالثمائة وستة 

وثمانون دينار  وسبعمائة وخمسون فلس  الغير

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ جراح المطيران     مراقب العقود والمناقصات والمزايدات

طلب التمديد الثالث لعقد المناقصة رقم ب ك / أ أ / 2013/2012/8 تشغيل وصيانة واصالح 
الخدمات الفنية لمباني البلدية والمراكز التابعة لها في محافظتي العاصمة والجهراء المبرم مع /
شركة بدر المال وإخوانة لمده ثالثة اشهر اعتبارا من 2017/7/14 حتى 2017/10/13 بمبلغ 

اجمالي قدره (110,715/250د.ك) فقط مائة وعشر الف  وسبعمائة وخمسةعشر دينار  ومائتين 
وخمسون فلس  الغير وذلك لحين االنتهاء من اجراءات طرح المناقصة الجديدة رقم 12-

2017/2016

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

الموضوع
5

6

7

8

م
قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة بنفس الشروط واألسعار مع االلتزام بأحكام القانون رقم 49 

من قانون المناقصات العامة لسنة 2016 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

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

البيـــــــــــــــــــان
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Page23 اجتماع رقم :

بلدية الكويت

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :14500
 تاريخ الكتاب :2017/05/18

 
 
 

 رقم الكتاب :13779
 تاريخ الكتاب :2017/05/11

 
 
 

 رقم الكتاب :12069
 تاريخ الكتاب :2017/04/26

 
 
 

السيد/ جراح المطيران     مراقب العقود والمناقصات والمزايدات

طلب اإلحاطة والعلم بأن المبلغ اإلجمالي التمديد الثاني لعقد المناقصة رقم ب ك / أ أ / 
2013/2012/8 تشغيل وصيانة واصالح الخدمات الفنية لمباني البلدية والمراكز التابعة لها في
محافظتي العاصمة والجهراء المبرم مع / شركة بدر المال و اخوانة لمدة ثالثة اشهراعتبارا من 
2017/4/14حتى 7/13/ 2017 هو (110,715/250 د.ك)  فقط مائة وعشر الف  وسبعمائة 

وخمسةعشر دينار  ومائتين وخمسون فلس  الغير بدال من  (-/136,360د.ك)  بناءا على 
مالحظات ديوان المحاسبة وذلك نتيجة حذف بعض اعمال اإلحالل والتجديد والتطوير

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ جراح المطيران     مراقب العقود والمناقصات والمزايدات

إفادة البلدية الموافقة على تاهيل الشركة الكويتية االقليمية لمقاوالت تنظيف المباني والطرق 
ضمن الشركات المؤهلة العمال تنظيف المدن وذلك لالسباب المذكورة بكتاب البلدية

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ جراح المطيران     مراقب العقود والمناقصات والمزايدات

الموضوع

الموضوع

8

9

10

م

م

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

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم 

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان
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Page24 اجتماع رقم :

وزارة الكهرباء و الماء

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :2017/14311
 تاريخ الكتاب :2017/05/21

 
 
 

 رقم الكتاب :14369
 تاريخ الكتاب :2017/05/22

 
 
 

 رقم الكتاب :13334
 تاريخ الكتاب :2017/05/14

 
 
 

(اعيدبحث)طلب تمديد فتره دراسه عطاءات المناقصة رقم و ك م /2014/2013/42(ع) استبدال
محوالت مصنع الكلورين مع الموحدات في محطة الدوحة الغربية لتوليد القوى الكهربائية 

وتقطير المياه لمدة اربعه اشهر لمزيد من الدراسة اعتبارا من 2017/2/4

- اطلع الجهاز كتاب الوزارة رقم (12549) بتاريخ 2017/5/4 المتضمن طلب التمديد لمدة شهر

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

المهندسة/ غدير القويضي     مدير مكتب الوكيل

(إعيد بحث ) طلب تمديد فترة دراسة المناقصة رقم و ك م/2017/2016/12 استبدال القواطع 
الكهربائية لمقطرات المرحلة االولى جهد 11ك.ف وجهد 415 فولت في محطة الدوحة الغربية 
لتوليد القوى الكهربائية وتقطير المياة لمدة خمسة أشهر إعتبارا من 2017/1/21 للمزيد من 

الدراسة

- اطلع الجهاز كتاب الوزارة رقم (12536) بتاريخ 2017/5/4 المتضمن طلب التمديد لمدة شهر

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

المهندسة/ غدير القويضي     مدير مكتب الوكيل

طلب تمديد فتره دراسة المناقصة رقم و ك م/2017/2016/37 أعمال الصيانة السنوية للمعدات 
واألجهزة الدقيقة في محطات توليد القوى الكهربائية وتقطير المياه لمدة شهر لمزيد من الدراسة.

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

المهندسة/ غدير القويضي     مدير مكتب الوكيل

الموضوع
1

2

3

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة لمدة أربعة أشهر مع تجديد الكفاالت االولية

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة لمدة خمسة أشهر مع تجديد الكفاالت االولية

البيـــــــــــــــــــان



2017/42

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

Page25 اجتماع رقم :

وزارة الكهرباء و الماء

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :13334
 تاريخ الكتاب :2017/05/14

 
 
 

 رقم الكتاب :12106
 تاريخ الكتاب :2017/05/01

 
 
 

 رقم الكتاب :13320
 تاريخ الكتاب :2017/05/14

 
 
 

 رقم الكتاب :14370
 تاريخ الكتاب :2017/05/22

 
 
 

طلب طرح تأهيل مواد كيميائية مانعة للترسب في وحدة التناضح العكسي RO في محطة الشويخ
لتوليد القوى الكهربائية وتقطير المياه

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

المهندسة/ غدير القويضي     مدير مكتب الوكيل

أفادة الوزاة بان المانع لديها في فتح المجال للشركات المتخصصة لالشتراك في اعمال توريد 
وتسليم ومناولة المواد المضافة لزيت الوقود لمحطات توليد القوى الكهربائة وتقطير المياه لمدة

15 يوم

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

المهندسة/ غدير القويضي     مدير مكتب الوكيل

 (إعيد بحث) طلب تمديد فتره دراسه عطاءات المناقصة رقم و ك م /2014/2013/30(ع ع) 
استبدال خاليا الجهد المنخفض 415 فولت لعدد اربع وحدات بخارية في محطة الزور الجنوبية 

لتوليد القوى الكهربائية وتقطير المياه لمدة ثالث أشهر إعتبارا من 2017/1/21 لمزيد من 
الدراسة

- اطلع الجهاز كتاب الوزارة رقم (12539) بتاريخ 2017/5/4 المتضمن طلب التمديد لمدة شهر

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

المهندسة/ غدير القويضي     مدير مكتب الوكيل

الموضوع
3

4

5

6

م
قرر مجلس ادارة الجهاز عدم الموافقة و موافاة الجهاز بالتوصية

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة على أن تطرح لدى الجهاز المركزي للمناقصات العامة

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

البيـــــــــــــــــــان
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Page26 اجتماع رقم :

وزارة الكهرباء و الماء

طرح التأهيل - طرح المناقصات

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :14370
 تاريخ الكتاب :2017/05/22

 
 
 

 رقم الكتاب :14206
 تاريخ الكتاب :2017/05/21

 
 
 

 رقم الكتاب :14204
 تاريخ الكتاب :2017/05/21

 
 
 

 رقم الكتاب :84202
 تاريخ الكتاب :2017/05/21

 
 
 

 Aldoha West طلب الغاء الممارسة رقم 1619/2014 سيارات تعمل ببطاريات الشحن ل
Power Plant لعدم وجود مخصصات مالية

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

المهندسة/ غدير القويضي     مدير مكتب الوكيل

طلب الغاء  الممارسة رقم 1818/2015 شراء مبادالت حرارية مع قطع الغيار الالزمة لمياه 
التبريد للغاليات لقسم Al-Shuweikh Power Planet المرساه على شركة / مؤسسة ديمة 

التجارية ( اقل االسعار)  وذلك لعدم مطابقة المواصفات الفنية المطلوبة من الشركة وسيتم عمل 
طلب جديد عند الحاجة

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

المهندسة/ غدير القويضي     مدير مكتب الوكيل

طلب الغاء الممارسة رقم 1688/2015 قطع غيار لصمامات محطة تخفيض الضغط وتقنية الغاز
للغاليات  لقسم Al- Doha West Power Plant وذلك لعمل طلب جديد بمواصفات فنية 

جديدة تسمح بالحصول على أسعار تنافسية من الشركات

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

المهندسة/ غدير القويضي     مدير مكتب الوكيل

الموضوع

الموضوع

6

7

8

9

م

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة لمدة ثالث أشهر مع تجديد الكفاالت االولية

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم 

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم 

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان
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Page27 اجتماع رقم :

وزارة الكهرباء و الماء

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :84202
 تاريخ الكتاب :2017/05/21

 
 
 

 رقم الكتاب :14192
 تاريخ الكتاب :2017/05/21

 
 
 

 رقم الكتاب :13747
 تاريخ الكتاب :2017/05/16

 
 
 

 رقم الكتاب :12705
 تاريخ الكتاب :2017/05/08

 
 
 

 رقم الكتاب :13739
 تاريخ الكتاب :2017/05/16

 

 Al-Doha East طلب الغاء الممارسة رقم 1111/2015 قطع غيار لنظام مكافحة الحريق لقسم
Power Plant وذلك لعمل طلب جديد بمواصفات فنية جديدة تسمح بالحصول على أسعار 

تنافسية من الشركات

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

المهندسة/ غدير القويضي     مدير مكتب الوكيل

طلب ترسية بنود الممارسة رقم و ك م /891/2016/13 ش أجهزة قياس ضغط وصمامات لنظام 
التحليل الكيمائي للمياه إلدارة محطة الصبية على / مؤسسة صقر عبداللة شاهين الغانم للتجارة 

العامة والمقاوالت ( اقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-/8,865د.ك)  فقط ثمانية آالف  
وثمانمائة وخمسة وستون دينار  الغير

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

المهندسة/ غدير القويضي     مدير مكتب الوكيل

طلب الغاء الممارسة رقم 3300/2016 رافعه شوكية مطلوبة لقسم الصيانة الميكانيكية ل 
Alzour South Power Plant لعدم وجود مخصصات مالية

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

المهندسة/ غدير القويضي     مدير مكتب الوكيل

طلب الغاء الممارسة رقم 2015/1684 قطع غيار لنظام البخار للغاليات - ( صمامات عالية 
الضغط) لقسم Al-Doha West Power Plant  وذلك إلعادة طلب جديد بالمواصفات الجديدة 

تسمح بالحصول على أسعار تنافسية

الموضوع
9

10

11

12

13

م
قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم 

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم 

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم 

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم 

البيـــــــــــــــــــان
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وزارة الكهرباء و الماء

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :13739
 تاريخ الكتاب :2017/05/16

 
 
 

 رقم الكتاب :13777
 تاريخ الكتاب :2017/05/17

 
 
 

 رقم الكتاب :13741
 تاريخ الكتاب :2017/05/16

 
 
 

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

المهندسة/ غدير القويضي     مدير مكتب الوكيل

طلب استدراج عرض سعر فني ومالى رقم و ك م/2017/7267 من شركة كهرباء الشرق االوسط
وكالء الساده MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION, JAPAN لتزويد 
قطع غيار ومواد استهالكية الجراء اعمال الصيانة الجذرية للمولدات الكهربائية بمحطة الصبية 

لتوليد القوى الكهربائية وتقطير المياه

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

المهندسة/ غدير القويضي     مدير مكتب الوكيل

طلب ترسية بنود الممارسة رقم وك م /1632/2015/13 ش قطع غيار أجهزة مفتاح / عداد 
الحرارة للتربينة على/مؤسسة صقر عبداللة شاهين الغانم للتجارة العامة والمقاوالت (اقل 

االسعار ) بمبلغ اجمالي قدره (-/16,245د.ك) فقط ستةعشرالف ومائتين وخمسة واربعون دينار 
الغير

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

المهندسة/ غدير القويضي     مدير مكتب الوكيل

الموضوع
13

14

15

م

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم 

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم 

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم 

البيـــــــــــــــــــان
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Page29 اجتماع رقم :

تسجيل شركات اول مرة

تسجيل شركات أول مرة

 رقم الكتاب :2017/888$
 تاريخ الكتاب :2017/05/30

 
 
 

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 (22)

 

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 05-06-2017 الساعة -/30:11 صباحا. 

البيـــــــــــــــــــان


