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دولة الكويت
 الجهاز المركزي للمناقصات العامة

))  المنعقد صباح يوم (محضر االجتماع رقم (
مهـ

2017/54
29-شوال-1438 هـ 

   االثنين 
2017-07-24 -الموافق

عقد الجهاز المركزي للمناقصات العامة  جلسته رقم (

بقاعة االجتماع بمقر الجهاز المركزي للمناقصات العامة و بحضور كل من السادة :الموافق  2017-07-24

)(   االثنين 2017/54 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

عبدالعزيز محمد السمحان
د/جنان محسن بوشهري
هيفاء عبدالعزيز المضف

د/مرسال سعد الماجدي
سالم ذياب العنزي

د/مبارك فهاد العازمي

هيا أحمد الودعاني

مشاري محمد البليهيس

محمد ناصر الخرافي
اللواء / فهد عيد بن فهد

 العضو / ممثل شركة نفط الكويت

 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/ 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
عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة

السيدة/ مها الفضلي     مترجم

المهندسة/ فاطمة فخرا     مهندس معدات طبية
المهندسة/ أنوار الشيحة     مهندس معدات 

1
2
3
4
5

6
7
8

1

1

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 الهيئة العامة للرياضة

 العضو / ممثل مؤسسة البترول الكويتية

 العضو / ممثل شركة البترول الوطنية الكويتية

 العضو / ممثل األمانة العامة لمجلس الوزراء

 العضو / ممثل جامعة الكويت

 العضو / ممثل ديوان الخدمة المدنية

 العضو / ممثل الهيئة العامة لشئون الزراعة 
والثروه السمكية

 العضو / ممثل الديوان األميري

 العضو / ممثل شركة ناقالت النفط الكويتية

 العضو / ممثل معهد الكويت لألبحاث العلمية

طبية
السيدة/ أديبة الطاهر     مراقب ادارة المختبرات
السيد/ فهد القطان     رئيس قسم المستحضرات

السيد/ خالد بوناشي     رئيس قسم ادارة 
المرافق

المهندس/ جاسم الغايب     رئيس قسم الصيانة

السيد/ تيسيير الحمد     رئيس فريق الدعم 
الفني

السيد/ رياض الشطي     إداري أول الشراء و 
عقود الخدمات

السيد/ وليد الجمعه     ممثل/ شركة البترول 
الوطنية الكويتية

السيدة/ ريم العنزي     مراقب العقود 
والمناقصات

السيد/ أسامة شهاب     مدير المشتريات

السيدة/ عائشة الشطي     مدير الشئون المالية

السيد/ عبدالرحمن المشعل     مهندس اول
السيد/ محمد اللنقاوي     رئيس قسم التخطيط 

وتنفيذ العمليات
المهندسة/ لطيفة الرشود     مهندس مدني

السيد/ عذبي الحمدان     مراقب المناقصات

السيد/ عبدالرحمن الحصم     رئيس فريق 
المشاريع

السيدة/ أماني العلي     رئيس فريق عمل العقود
الفنية

السيد/ يوسف الصقر     مدير المشاريع
السيدة/ جيهان الحبشي     رئيس فريق عمل 

العقوداالدارية
السيد/ رياض السبيعي     رئيس فريق 

المشاريع

السيد/عبدالرضا حبيب كمال     مهندس 

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
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 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  (2017/53) والذي عقد بتاريخ  (2017/07/19)

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

التوقيع

 العضو / ممثل معهد الكويت لألبحاث العلمية
 العضو / ممثل وزارة األعالم

 العضو / ممثل وزارة التربية

 العضو / ممثل الهيئة العامة للتعليم التطبيقي 
والتدريب

اختصاصي أول

السيد/ احمد مفيد حجازي     باحث قانوني
السيدة/ منى محمد الفهد     رئيس قسم 

المناقصات الخارجية

السيد/ محمد العازمي     رئيس قسم المناقصات
السيد/ فهد الحيان     مدير الخدمات

السيدة/ أمل الحربي     رئيس قسم التغذية

السيدة/ دالل البناي     مراقب ادارة التوريدات
السيدة/ ماجدة الطارش     مراقب إدارة الشئون

الهندسية والصيانة

12
13

14

15



2017/54

  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 :

ديوان الخدمة المدنية

الرسائل الواردة

 رقم الكتاب :2017/312$
 تاريخ الكتاب :2017/02/09

شركة كواليتي نت للتجارة العامة والمقاوالت ذ م م
 
 

(أعيد بحث) طلب الشركة التالي :
- اوال:  تزويدها باسباب استبعادها من الممارسة رقم 2017/2016/9 لتوفير خدمة االنترنت 

لديوان الخدمة المدنية 
- وقف اجراءات التعاقد وذلك لألسباب المذكورة بكتاب الشركة

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ عائشة الشطي     مدير الشئون المالية

الموضوع
1
م

عدم إختصاص مجلس ادارة الجهاز النظر بالتظلمات إستنادا للمادة رقم (78) من قانون 
المناقصات العامة رقم 49 من قانون المناقصات العامة لسنة 2016

البيـــــــــــــــــــان



2017/54

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

Page6 اجتماع رقم :

مؤسسة البترول الكويتية

توصيــــــات الجهــــات

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :215/2017
 تاريخ الكتاب :2017/05/22

 
 
 

 رقم الكتاب :293
 تاريخ الكتاب :2017/07/12

 
 
 

(أعيد بحث) طلب ترسية بنود المناقصة رقم م ب ك / خ /2016/329 توريد مواد غذائية تموينية
على الشركات التالية:

- البند رقم (18) على/ الشركة التجارية العامة بمبلغ إجمالي قدره (-/27,900 د.ك)
- البنود أرقام (13,11,10) على/ شركة النمو الكبير بمبلغ إجمالي قدره (17,896/500 د.ك)

- البندين رقمي (22,12) على/ شركة كوفان للتجارة بمبلغ إجمالي قدره (-/6,957 د.ك)
- البنود أرقام (7,4,2) على/ مصنع الكويتية لأللبان بمبلغ إجمالي قدره (-/34,506 د.ك)

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ تيسيير الحمد     رئيس فريق الدعم الفني
السيد/ رياض الشطي     إداري أول الشراء و عقود الخدمات

طلب اعادة النظر بقرار الجهاز السابق والموافقة على طرح المناقصة رقم م ب ك 
/خ/2016/330 التزود بخدمات الدعم الفني لنظم المعلومات بين الشركات المذكورة بالكشف 

المرفق ولألسباب المذكورة بكتاب المؤسسة 

* المناقصة غير قابلة للتجزئة
* ال تقبل عروض بديلة
* المناقصة محدودة

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ تيسيير الحمد     رئيس فريق الدعم الفني

الموضوع

الموضوع

1

2

م

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز التالي 
أوال: إلغاء قراره السابق الصادر باجتماع رقم  2017/32 المنعقد بتاريخ 2017/4/26 

المتضمن : عدم الموافقة على الطرح
ثانيا: الموافقة شريطة أن يكون عدد 21 وظيفة من أصل 34 األولوية للكويتيين

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان



2017/54

  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 :

جامعة الكويت

توصيــــــات الجهــــات

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :4778
 تاريخ الكتاب :2017/04/30

 
 
 

 رقم الكتاب :7493
 تاريخ الكتاب :2017/07/05

 
 
 

(أعيد بحث) طلب ترسية بنود المناقصة رقم 2016/23-2017 صيانة اجهزة علمية - كلية 
الصيدلة - جامعه الكويت على النحو التالي:-

- المجموعة A -البنود ارقام (4.3.2.1) على/ شركة اي تي بي ميديكال للمنتجات الغذائية 
والنباتات الصحية (عرض وحيد)  بمبلغ اجمالي قدره(-/35,475 د.ك)  فقط خمسة وثالثون الف

 واربعمائة وخمسة وسبعون دينار  الغير

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ أسامة شهاب     مدير المشتريات

طلب طرح ممارسة عامة العمال توريد الكتب العربية واالجنبية والدوريات العلمية بالجامعة

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ أسامة شهاب     مدير المشتريات

الموضوع

الموضوع

1

2

م

م

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

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

ممثل الهيئة العامة للقوى العاملة/ د. مبارك العازمي

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان



2017/54

  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

توصيــــــات الجهــــات

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :12809
 تاريخ الكتاب :2017/06/18

 
 
 

 رقم الكتاب :11152
 تاريخ الكتاب :2017/05/22

 
 
 

طلب اعادة النظر بقرار الجهاز السابق والموافقة على ترسية المناقصة رقم هـ ع ر 2016/7-
2017 أعمال توريد وتركيب وصيانة أثاث باستاد جابر األحمد الدولي على / شركة الخنيني 
للتجارة العامة والمقاوالت (أقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (356,420/460 د.ك)  فقط 
ثالثمائة وستة وخمسون الف  واربعمائة وعشرون دينار  واربعمائة وستون فلس  الغير

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

*مرفق صورة من موافقة وزارة المالية

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ خالد بوناشي     رئيس قسم ادارة المرافق
المهندس/ جاسم الغايب     رئيس قسم الصيانة

طلب طرح المناقصة رقم هـ ع ر 11-2016-2017 تشغيل وصيانة وإصالح خدمات أحواض 
السباحة باألندية واالتحادات الرياضية (المنطقة الثانية) على الشركات والمؤسسات المتخصصة 

باألعمال (الفئة الرابعة)

*ال تقبل عروض بديلة
*مناقصة محدودة
*ال تقبل التجزئة

*األوامر التغييرية %25

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ خالد بوناشي     رئيس قسم ادارة المرافق
المهندس/ جاسم الغايب     رئيس قسم الصيانة

الموضوع

الموضوع

1

2

م

م

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

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

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان



2017/54

  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 :

األمانة العامة لمجلس الوزراء

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :7899
 تاريخ الكتاب :2017/07/11

 
 
 

 رقم الكتاب :7504
 تاريخ الكتاب :2017/06/28

 
 
 

طلب إلغاء واعادة طرح الممارسة رقم 77-2017/2016شراء خادم وبرمجة وتصميم الموقع 
االلكتروني للجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات وذلك لعدم مطابقة العطاءات المقدمة للشروط 

والمواصفات الفنية المطلوبة

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ ريم العنزي     مراقب العقود والمناقصات

طلب طرح الممارسة رقم 2018/2017/4 أعمال ترميم وصيانة مدنية للجهات التابعة لألمانة 
على الشركات المذكورة بكتاب األمانة 

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ ريم العنزي     مراقب العقود والمناقصات

الموضوع
1

2

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة على اإللغاء فقط

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2017/54

  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 :

معهد الكويت لألبحاث العلمية

توصيــــــات الجهــــات

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :1467
 تاريخ الكتاب :2017/07/12

 
 
 

 رقم الكتاب :1468
 تاريخ الكتاب :2016/07/12

 
 
 

طلب ترسية المناقصة رقم 8-2017/2016 توريد مراوح عامودية مقاومة للمواد الكيماوية مع 
ملحقاتها في مبني االحمدي على/ شركة مجموعة أنصار الخليج للتجارة العامة والمقاوالت (ثاني
أقل األسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-/96.990 د.ك)   فقط ستة وتسعون الف  وتسعمائة وتسعون 

دينار  الغير بعد الخصم

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

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/عبدالرضا حبيب كمال     مهندس اختصاصي أول

طلب الغاء الممارسة رقم M-52-2017/2016 محطة عمل معالجة السوائل وذلك النتهاء 
المشروع و عدم الحاجة في الوقت الحالي

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/عبدالرضا حبيب كمال     مهندس اختصاصي أول

الموضوع

الموضوع

1

2

م

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة مع تجديد الكفالة البنكية

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان



2017/54

  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 :

شركة البترول الوطنية الكويتية

طرح التأهيل - طرح المناقصات

الرسائل الواردة

 رقم الكتاب :707
 تاريخ الكتاب :2017/06/15

 
 
 

 رقم الكتاب :2017/777$
 تاريخ الكتاب :2017/05/15

شركة مجموعة حمد العصفور وشركاه للتجارة 
العامة والمقاوالت ذ م م

 
 

طلب طرح المناقصة رقم CA/4087 خدمات صيانة انظمة التكييف والتبريد والتهوية والتدفئة 
في مصافي الشركة الثالث على الشركات المذكوره بكتاب الشركة.

-التقبل عروض بديلة 
-المناقصة محدودة 

-المناقصة تقبل التجزئة

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ وليد الجمعه     ممثل/ شركة البترول الوطنية الكويتية

 /HO /0395 (أعيد بحث) طلب الشركة اضافة اسمها ضمن الشركات المشاركة بالمناقصة رقم
GS العقد الشامل لخدمة الزراعة والنظافة لمصافي الشركة ونادي بيت الوطنية

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ وليد الجمعه     ممثل/ شركة البترول الوطنية الكويتية

الموضوع

الموضوع

1

2

م

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز اخطار الجهة االستعجال بالرد على كتاب االحالة بتاريخ  2017/7/5

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان



2017/54

  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 :

شركة ناقالت النفط الكويتية

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :21
 تاريخ الكتاب :2017/06/29

 
 
 

نتيجة تأهيل الشركات العالمية العمال الممارسة رقم FNBP-2017/05 الخاصة ببناء وتسليم 
MR TANKERS عدد (4) ناقالت منتجات بترولية متوسطة المدى

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ أماني العلي     رئيس فريق عمل العقود الفنية
السيد/ يوسف الصقر     مدير المشاريع

السيد/ عبدالرحمن الحصم     رئيس فريق المشاريع
السيد/ رياض السبيعي     رئيس فريق المشاريع

السيدة/ جيهان الحبشي     رئيس فريق عمل العقوداالدارية

الموضوع
1
م

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

عدم موافقة كل من:
ممثل ادارة الفتوى والتشريع / د. مرسال الماجدي

ممثل األمانة العامة للمجلس األعلى للتخطيط والتنمية / هيفاء المضف

البيـــــــــــــــــــان



2017/54

  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 :

شركة ناقالت النفط الكويتية

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :20
 تاريخ الكتاب :2017/06/29

 
 
 

طلب التالي :
اوال.  طرح الممارسة رقم FNBP-2017/05 الخاصة ببناء وتسليم عدد (4) ناقالت منتجات 

بترولية متوسطة المدى MR TANKERS على الشركات العالمية المؤهلة التالية :
NEW TIMES SHIPBUILDING CO. LTD. - CHINA -

DALIAN SHIPBUILDING INDUSTRY CO. LTD. - CHINA -
على ان يتم تقديم العطاءات بمظروفين منفصلين احدهما للعرض الفني ةاالخر للعرض المالي 

المتضمنه في الشروط الموضحة بكتاب الشركة
ثانيا. الموافقة على اسناد المهام المذكورة بكتاب الشركة الى الجهة المختصة في الشركة لتيسير

االجراءات على الشركات الراغبة بالمشاركة وتجنبا لعزوفها عن المشاركة بالممارسة

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ أماني العلي     رئيس فريق عمل العقود الفنية
السيد/ يوسف الصقر     مدير المشاريع

السيد/ عبدالرحمن الحصم     رئيس فريق المشاريع
السيد/ رياض السبيعي     رئيس فريق المشاريع

السيدة/ جيهان الحبشي     رئيس فريق عمل العقوداالدارية

الموضوع
2
م

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة على أن تتولى صاحبة الشأن القيام 
باجراءات طرح االعمال بطريقة الممارسة المحدودة وفقا بنص المادة (18) مع االلتزام بأحكام 

المادة رقم (53) من قانون المناقصات العامة رقم 49 لسنة 2016
عدم موافقة ممثل األمانة العامة للمجلس األعلى للتخطيط والتنمية / هيفاء المضف

البيـــــــــــــــــــان



2017/54

  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 األعالم

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :198
 تاريخ الكتاب :2017/07/04

 
 
 

 رقم الكتاب :194
 تاريخ الكتاب :2017/06/29

 
 
 

طلب طرح المناقصة رقم و أ/2017/2016/254 توريد وتركيب وتشغيل وصيانة وتجديد قسم 
األرشيف الرقمي بوزارة االعالم

-التقبل التجزئة
-التقبل عروض بديلة 

-نسبة االوامر التغيرية (%25)
-مقتصره على الشركات المتخصصة في هذا المجال مع ارفاق الخبرات الداله على ذلك مع 

العطاء

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ منى محمد الفهد     رئيس قسم المناقصات الخارجية
السيد/ احمد مفيد حجازي     باحث قانوني

طلب طرح المناقصة رقم وأ/2012/2012/154 (ع) القيام باعمال صيانة واصالح وتركيبات 
اضافية النظمة مكافحة وانذار الحريق( طبقا لمتطلبات االدارة العامة لالطفاء) لمجمع االعالم 

بشارع السور

- ال تقبل عروض بديلة
- المناقصة عامة

- غير قابلة للتجزئة
- نسبة االوامر التغييرية (%25)

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ منى محمد الفهد     رئيس قسم المناقصات الخارجية
السيد/ احمد مفيد حجازي     باحث قانوني

الموضوع
1

2

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة على أن ال تقل شرط الخبرة عن 3 سنوات في أعمال المناقصة

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة على الشركات المعتمدة لدى االدارة العامة لالطفاء

البيـــــــــــــــــــان



2017/54

  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 األعالم

الرسائل الواردة

 رقم الكتاب :2017/698$
 تاريخ الكتاب :2017/04/24

شركة سمارت نولدج للتجارة العامة  ذ م م
 
 

(أعيد بحث) طلب الشركة األستعجال بتوقيع عقد المناقصة رقم و أ / 2012/2011/127 ( ع ) 
توريد وتركيب وضمان احبال الشد ونظام االضاءة التحذيرية لبرج االرسال التلفزيوني بمحطة 

ارسال فيلكا للوزارة

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ منى محمد الفهد     رئيس قسم المناقصات الخارجية
السيد/ احمد مفيد حجازي     باحث قانوني

الموضوع
3
م

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم وتخطر الوزارة بالتنسيق مع وزارة 
المالية

البيـــــــــــــــــــان



2017/54

  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 :

الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

االستدعاءات

 رقم الكتاب :7423
 تاريخ الكتاب :2017/07/06

 
 
 

 رقم الكتاب :4674
 تاريخ الكتاب :2017/05/01

 
 
 

طلب التمديد الثاني لعقد المناقصة رقم هـ ع / ش أ م / 2012/2011/94 صيانة اجهزة حاسب 
الي وملحقاته المبرم مع/ شركة الديار المتحدة للتجارة العامة والمقاوالت لمدة ستة شهور 

اعتبارا من 2017/9/1 حتى 2018/2/29 بمبلغ اجمالي قدره (-/608,820  د.ك)  فقط ستمائة 
وثمانية الف  وثمانمائة وعشرون دينار  الغير

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ دالل البناي     مراقب ادارة التوريدات
السيدة/ ماجدة الطارش     مراقب إدارة الشئون الهندسية والصيانة

(أعيد بحث)إفادة الهيئة
أوال: بإن تم التمديد الزمني االول لعقد المناقصة رقم هـ ع / ش أ م / 2014/2013/108 اعمال 

الصيانة المدنية والصحية الشاملة لكافة الكليات والمعاهد التابعة للهيئة( المنطقة الثانية ) 
المبرم مع/ شركة جلوبل الوطنية للتجارة العامة اعتبارا من 2017/4/10 حتى 2017/7/10 

بدون تكلفة مالية و اعتباره االمر التغييري الرابع

ثانيا: في حالة الموافقة ان يكون االمر التغييري الرابع تعديل رقم األمر التغييري الرابع ليصبح 
الخامس على ان ينتهي بإنتهاء اجراءات ترسية المناقصة الجديدة رقم 2017/2016-31 

اقفالها في 2017/4/2

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ دالل البناي     مراقب ادارة التوريدات

الموضوع

الموضوع

1

2

م

م

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

يحفظ النتفاء الحاجة

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان



2017/54

  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 :

الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :7426
 تاريخ الكتاب :2017/07/06

 
 
 

إفادة الهيئة بإنه تم إلغاء المناقصة رقم هـ ع/ش أ م/2017/2016/14 توريد وتركيب اجهزة 
DATA SHOW لكليات و معاهد الهيئة وذلك لعدم توفر االعتماد المالي من ميزانية 

2018/2017

-اطلع الجهاز على كتاب الهيئة رقم 6629 المؤرخ في 2017/6/11 المتضمن الترسية

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ دالل البناي     مراقب ادارة التوريدات
السيدة/ ماجدة الطارش     مراقب إدارة الشئون الهندسية والصيانة

الموضوع
3
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2017/54

  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 :

الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروه السمكية

توصيــــــات الجهــــات

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

 
 
 

 رقم الكتاب :10878
 تاريخ الكتاب :2017/06/20

 
 
 

(أعيد 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

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

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ محمد اللنقاوي     رئيس قسم التخطيط وتنفيذ العمليات
السيد/ عبدالرحمن المشعل     مهندس اول
المهندسة/ لطيفة الرشود     مهندس مدني

(أعيد بحث) طلب ترسية المناقصة رقم هـ ز/م م/2017/2016/14 استئجار اليات و معدات 
للعمل بمنطقة الوفرة الزراعية على/ شركة الربيع الدائم للمقاوالت الزراعية (اقل االسعار) بمبلغ 
اجمالي قدره (-/347,940 د.ك)  فقط ثالثمائة وسبعة واربعون الف  وتسعمائة واربعون دينار  
الغير شريطة ان يقوم المناقص بتقديم تعهد بتوريد واستكمال جميع اآلليات والملحقات التي لم 
يستدل عليها في الكتالوجات المقدمة في العطاء حسب الشروط والمواصفات المطلوبة بوثيقة 

المناقصة

*علما بأن المناقصة أعاله تحت نطاق عمل مواد قانون رقم49 لسنة 2016في شأن المناقصات 
العامة

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ محمد اللنقاوي     رئيس قسم التخطيط وتنفيذ العمليات
المهندسة/ لطيفة الرشود     مهندس مدني
السيد/ عبدالرحمن المشعل     مهندس اول

الموضوع
1

2

م

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم 

قرر مجلس ادارة الجهاز عدم الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2017/54

  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 :

الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروه السمكية

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :11479
 تاريخ الكتاب :2017/07/06

 
 
 

 رقم الكتاب :8265
 تاريخ الكتاب :2017/05/02

 
 
 

طلب التالي:
أوال: اصدار األمر التغييري األول بزيادة مبلغ اجمالي قدره (498,833/050 د.ك)  فقط اربعمائة

وثمانية وتسعون الف  وثمانمائة وثالثة وثالثون دينار  وخمسون فلس  الغير ما يعادل نسبة 
(5.54%) على قيمة عقد المناقصة رقم هـ ز / م م / 2015/2014/8 انشاء وانجاز وصيانه 

مبنى ادارى لقطاعات الهيئة المبرم مع / شركة مجموعة بوخمسين العالمية للمقاوالت 
ثانيا: تمديد اعمال العقد ستة اشهر إلضافة أجهزة التشغيل العمال الجهد المنخفض إلدارة مركز 

نظم المعلومات بالهيئة

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ محمد اللنقاوي     رئيس قسم التخطيط وتنفيذ العمليات
السيد/ عبدالرحمن المشعل     مهندس اول
المهندسة/ لطيفة الرشود     مهندس مدني

(أعيد بحث) طلب اصدار االمر التغييري االول بزيادة مبلغ اجمالي قدره (-/94,464 د.ك)  فقط 
اربعة وتسعون الف  واربعمائة واربعة وستون دينار  الغير ما يعادل نسبة (9.79%) على قيمة 

عقد المناقصة رقم هـ ز / م م / 2015/2014/24 تقديم خدمات وتنفيذ اعمال بواسطة عمالة 
متخصصة بمنطقة الوفرة المبرم مع/ شركة صبحان للمقاوالت الزراعية وذلك اعتبارا من 

2017/6/1 حتى نهاية العقد في 2018/11/30 لمواجهة احتياجات العمل للعقد رقم  هـ ز/م 
م/2012/35-2013 ولالسباب الموضحة بكتاب الهيئة

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ محمد اللنقاوي     رئيس قسم التخطيط وتنفيذ العمليات
السيد/ عبدالرحمن المشعل     مهندس اول
المهندسة/ لطيفة الرشود     مهندس مدني

الموضوع
3

4

م

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه عدم الموافقة لعدم توافر االعتماد المالي
وإعتراض  العضو ممثل جهتكم في مجلس الجهاز المركزي للمناقصات العامة

قرر مجلس ادارة الجهاز عدم الموافقة لعدم توافر االعتماد المالي

البيـــــــــــــــــــان



2017/54

  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 :

وزارة التربية

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :12839
 تاريخ الكتاب :2017/05/11

 
 
 

(أعيد بحث) طلب ترسية بنود المناقصة رقم م ع /2017/2016/30 توريد وجبات غذائية لطلبة 
التدريب الكشفي بالمناطق التعليمية الست وادارة التعليم الخاص ونادي الكشافة البحرية خالل 
الفترة من 30 اكتوبر 2016 الى 16 مايو 2017 على الشركات المذكورة بكتاب الوزارة بمبلغ 
اجمالي قدره (108,688/500 د.ك)  فقط مائة وثمانية الف  وستمائة وثمانية وثمانون دينار  

وخمسمائة فلس  الغير

كما اطلع الجهاز على  كتاب الوزارة رقم 18432 بتاريخ 2017/7/12 المتضمن صورة من 
كتاب مدير ادارة الخدمات العامه

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ فهد الحيان     مدير الخدمات
السيدة/ أمل الحربي     رئيس قسم التغذية

السيد/ محمد العازمي     رئيس قسم المناقصات

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار لحين ورود كتاب الحق من الوزارة مع تجديد 
الكفاالت البنكية

البيـــــــــــــــــــان



2017/54

  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 :

وزارة التربية

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :17953
 تاريخ الكتاب :2017/07/10

 
 
 

طلب ترسية المناقصة رقم 2017/2016/29 توريد وجبات غذائية لطالبات المراكز التدريبية 
لجميع المناطق التعليمية الست وادارة التعليم الخاص على النحو التالي:

- المجموعة االولى والثانية والثالثة على/ الشركة الكويتية لالغذية (امريكانا) (اقل االسعار) 
بمبلغ اجمالي قدره (-/17,168 د.ك) لكل مجموعة على حده (االحمدي- مبارك الكبير- العاصمة)

- المجموعة الرابعة والخامسة على/ شركة الوزان للتجارة والخدمات الغذائية (ثاني اقل 
االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-/18,676 د.ك) لكل مجموعة على حده (الفروانية -الجهراء)

المجموعة السادسة والسابعة على/ شركة آللئ الكويت للتجهيزات الغذائية (ثالث اقل االسعار) 
بمبلغ اجمالي قدره (-/20,300 د.ك) لكل مجموعة على حده (حولي -ادارة التعليم الخاص)

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

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ فهد الحيان     مدير الخدمات
السيدة/ أمل الحربي     رئيس قسم التغذية

السيد/ محمد العازمي     رئيس قسم المناقصات

الموضوع
2
م

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار لحين ورود كتاب الحق من الوزارة مع تجديد 
الكفاالت البنكية

البيـــــــــــــــــــان



2017/54

  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 :

وزارة التربية

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :17473
 تاريخ الكتاب :2017/07/05

 
 
 

 رقم الكتاب :17692
 تاريخ الكتاب :2017/07/09

 
 
 

طلب التمديد االول لعقد المناقصة رقم م ع / 2016/2015/36 تنفيذ وتجهيز اعمال التنظيف 
والخدمات لمدارس ومباني الوزارة في المناطق التعليمية المبرم مع/ الشركة الكويتية لنقل 

النفايات و معالجتها لمدة ثالثة اشهر اعتبارا من 2017/7/1 حتى 2017/9/30 بمبلغ اجمالي 
قدره (167,037/355 د.ك)  فقط مائة وسبعة وستون الف  وسبعة وثالثون دينار  وثالثمائة 

وخمسة وخمسون فلس  الغير

 

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

  فقط تسعة وثمانون الف  وثالثة وثمانون دينار  وثمانية فلس  الغير

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ فهد الحيان     مدير الخدمات
السيدة/ أمل الحربي     رئيس قسم التغذية

السيد/ محمد العازمي     رئيس قسم المناقصات

الموضوع
3

4

م

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

عدم موافقة كل من:
عضو مجلس ادارة الجهاز/ د. جنان بوشهري

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

البيـــــــــــــــــــان



2017/54

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

Page23 اجتماع رقم :

وزارة التربية

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :17733
 تاريخ الكتاب :2017/06/28

 
 
 

طلب شراء ورق تصوير 4A الحتياجات الوزارة عن طريق دليل الشراء الجماعي الصادر عن 
وزارة المالية 2017-2018 بمبلغ اجمالي قدره (-/71,181 د.ك) فقط احدى وسبعون الف  

ومائة واحدى وثمانون دينار  الغير

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ فهد الحيان     مدير الخدمات
السيدة/ أمل الحربي     رئيس قسم التغذية

السيد/ محمد العازمي     رئيس قسم المناقصات

الموضوع
5
م

  قرر مجلس ادارة الجهاز اخطار الوزارة االلتزام بالمادة رقم 19 من قانون المناقصات العامة 
رقم 49 لسنة 2016

البيـــــــــــــــــــان



2017/54

  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 :2017/1073$
 تاريخ الكتاب :2017/07/13

 
 
 

 طلب ترسية المناقصة رقم RFP-2041782 تقديم خدمات الدعم ألدارة نظم المعلومات الصحية
على/ الشركة التجارية العامة (اقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-/5,389,999 د.ك)  فقط 

خمسة ماليين  وثالثمائة وتسعة وثمانون الف  وتسعمائة وتسعة وتسعون دينار  الغير

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

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ مها الفضلي     مترجم

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2017/54

  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

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :2017/994$
 تاريخ الكتاب :2017/06/21

 
 
 

(أعيد بحث) طلب الشركة التالي :
أوال. تمديد صالحية االسعار المقدمة للمناقصة رقم RFP-2043225 انشاء مشعب خلط جديد 

للنفط الجوارسى الخفيف من الشركات التالية :
شركة كي سي سي للهندسة والمقاوالت 

شركة فنيسكو العالمية للتجارة العامة والمقاوالت
شركة الهندسة الميكانيكية

لمدة شهر اعتبارا من 2017/6/30 حتى 2017/7/30 مع موافاة الشركة خطيا بأسماء الشركات
الموافقة والغير موافقة

ثانيا. حجز قيمة الضمان المالي االولي الخاص بشركة كي سي سي للهندسة والمقاوالت في حال
عدم تمديد الكفالة البنكية من قبلها وذلك لحين اخطار الجهاز بتسليم الكفالة النهائية وتوقيع 
العقد حيث انه حتى تاريخه لم يقم بتسليم الكفالة وتوقيع العقد بالرغم من المراسالت بالفاكس 

للشركة

بعد االطالع على كتاب شركة نفط الكويت رقم 2017/1103 بتاريخ 2017/7/24 المتضمن 
افراج الضمانات واالنتهاء من اجراءات توقيع العقد

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ مها الفضلي     مترجم

الموضوع
2
م

احيط مجلس ادارة الجهاز علما حيث تم توقيع العقد

البيـــــــــــــــــــان



2017/54

  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 :2017/906$
 تاريخ الكتاب :2017/06/01

 
 
 

طلب طرح المناقصة رقم RFP-2030387 تقديم خدمات امن ودعم لشركة نفط الكويت  
SECURITY AND SUPPORT SERVICES على شركات الفئة التخصصية (78) 

-التقبل عروض بديلة 
-المناقصة محدودة 

-المناقصة التقبل التجزئة

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ مها الفضلي     مترجم

الموضوع
3
م

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

البيـــــــــــــــــــان



2017/54

  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

الرسائل الواردة

 رقم الكتاب :2017/823$
 تاريخ الكتاب :2017/05/18

شركة وائل النصف وشركاه التجارية ذ م م
 
 

 رقم الكتاب :2017/8
 تاريخ الكتاب :2017/05/21

شركة آللئ الكويت للتجهيزات الغذائية  ذ م م
 
 

 رقم الكتاب :2017/776$
 تاريخ الكتاب :2017/05/15

شركة مجموعة حمد العصفور وشركاه للتجارة 
العامة والمقاوالت ذ م م

 
 

(أعيد بحث) طلب الشركة اضافة اسمها ضمن الشركات المشاركة بالمناقصة رقم 2032855-
RFP خدمات النظافة العامة لمستشفى االحمدي

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ مها الفضلي     مترجم

(اعادة بحث) طلب الشركة اضافة اسمها ضمن الشركات المشاركة بالمناقصة رقم 2032855-
RFP خدمات النظافة العامة لمستشفى االحمدي

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ مها الفضلي     مترجم

(اعادة بحث) طلب الشركة اضافة اسمها ضمن الشركات المشاركة بالمناقصة رقم 2032855-
RFP خدمات النظافة العامة لمستشفى االحمدي

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ مها الفضلي     مترجم

الموضوع
4

5

6

م

قرر مجلس ادارة الجهاز اخطار الجهة االستعجال بالرد على كتاب االحالة بتاريخ  2017/7/5

قرر مجلس ادارة الجهاز اخطار الجهة االستعجال بالرد على كتاب االحالة بتاريخ  2017/7/5

قرر مجلس ادارة الجهاز اخطار الجهة االستعجال بالرد على كتاب االحالة بتاريخ  2017/7/5

البيـــــــــــــــــــان



2017/54

  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 :

الديوان األميري

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :5489
 تاريخ الكتاب :2017/07/03

 
 
 

 رقم الكتاب :5671
 تاريخ الكتاب :2017/07/09

 
 
 

 رقم الكتاب :5490
 تاريخ الكتاب :2017/07/03

 
 
 

طلب التعاقد المباشر مع / شركة الحقول الخضراء الزراعية لعقد رقم (دأ/ت ع/206)  لتنفيذ 
أعمال وتطوير وصيانة الزراعات التجميلية والري في قصر السيف  لمؤتمر قمة مجلس التعاون 
الخليجي المزمع انعقاده  في ديسمبر 2017 بمبلغ اجمالي قدره (-/90,000 د.ك)  فقط تسعون 

الف  دينار  الغير وذلك لالسباب المذكورة بكتاب الديوان

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ عذبي الحمدان     مراقب المناقصات

طلب التعاقد المباشر مع / شركة هاي برو لعقد رقم (دأ/ت .ع /203) ألعمال الصيانة وقطع 
الغيار ألجهزة التحكم في الصورة - قاعة التحرير قصر بيان لمؤتمر قمة مجلس التعاون الخليجي
  المزمع انعقاده  في ديسمبر 2017 بمبلغ اجمالي قدره (-/90,000د.ك) فقط تسعون الف دينار 

الغير وذلك لالسباب المذكورة بكتاب الديوان

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ عذبي الحمدان     مراقب المناقصات

طلب التعاقد المباشر مع / شركة الحقول الخضراء الزراعية لعقد رقم دأ/ت ع/206  لتنفيذ اعمال
الزراعات التجميلية الخاصة  لمؤتمر قمة مجلس التعاون  الخليجي المزمع انعقاده  في ديسمبر 

2017 بمبلغ اجمالي قدره (-/90,000د.ك) فقط تسعون الف  دينار الغير وذلك لالسباب 
المذكورة بكتاب الديوان

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ عذبي الحمدان     مراقب المناقصات

الموضوع
1

2

3

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان
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  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 :

الديوان األميري

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :5357
 تاريخ الكتاب :2017/06/28

 
 
 

 رقم الكتاب :5680
 تاريخ الكتاب :2017/07/09

 
 
 

 رقم الكتاب :5675
 تاريخ الكتاب :2017/07/09

 
 
 

طلب طرح الممارسة المحدودة رقم (د أ/هـ/201) اعمال توفير مستلزمات ومطبوعات متنوعة 
استعدادا لمؤتمر قمة مجلس التعاون الخليجي المزمع انعقاده  في ديسمبر 2017على الشركات 

المذكورة بكتاب الديوان

*اطلع الجهاز على كتاب الديوان رقم (5770) المتضمن توافر االعتماد المالي

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ عذبي الحمدان     مراقب المناقصات

طلب التعاقد المباشر مع / شركة الخرافي ناشيونال لعقد رقم (دأ/ ت ع /209) لتنفيذ أعمال 
متقرقة بالمطار األميري والخاصة بمؤتمر  قمة مجلس التعاون  الخليجي المزمع انعقاده  في  
ديسمبر 2017 بمبلغ اجمالي قدره (97,964/400 د.ك)  فقط سبعة وتسعون الف  وتسعمائة 

واربعة وستون دينار  واربعمائة فلس  الغير وذلك لالسباب المذكورة بكتاب الديوان

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ عذبي الحمدان     مراقب المناقصات

طلب التعاقد المباشر مع / شركة الخرافي ناشيونال للقيام بأعمال الصيانة لتنفيذ اعمال متفرقة 
بقصر بيان والخاصة  لمؤتمر قمة مجلس التعاون  الخليجي المزمع انعقاده  في ديسمبر 2017 

بمبلغ إجمالي قدره (-/718,850 د.ك) فقط سبعمائة وثمانية عشر الف  وثمانمائة وخمسون 
دينار  الغير وذلك لألسباب المذكورة بكتاب الديوان

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ عذبي الحمدان     مراقب المناقصات

الموضوع
4

5

6

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة على أن تتولى الجهة صاحبة الشأن القيام باجراءات عملية 
الطرح بطريقة الممارسة المحدودة وفقا بنص المادة (18) مع االلتزام بأحكام المادة رقم (53) 

من قانون المناقصات العامة رقم 49 لسنة 2016

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

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       

Page30 اجتماع رقم :

الديوان األميري

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :4761
 تاريخ الكتاب :2017/06/11

 
 
 

 طلب طرح الممارسة رقم (دأ/م/160) إستئجار سيارات متنوعة لديوان األميري لمؤتمر قمة 
مجلس التعاون  الخليجي المزمع انعقاده  في ديسمبر 2017 على الشركات المذكورة بكتاب 

الديوان

* اطلع الجهاز على كتاب الحق من الديوان رقم (5152) و رقم (6330) المتضمن استبعاد 
شركة ماكفام لتأجير السيارات لألسباب المذكورة بكتاب الديوان واضافة الشركات التالية :

1- شركة شمال الخليج التجارية 
2- شركة على ثنيان الغانم واوالدة للسيارات

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ عذبي الحمدان     مراقب المناقصات

الموضوع
7
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة على أن تتولى الجهة صاحبة الشأن القيام باجراءات عملية 
الطرح بطريقة الممارسة المحدودة وفقا بنص المادة (18) مع االلتزام بأحكام المادة رقم (53) 

من قانون المناقصات العامة رقم 49 لسنة 2016

البيـــــــــــــــــــان
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  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

Page31 اجتماع رقم :

وزارة الصحة

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :18
 تاريخ الكتاب :2017/04/04

 
 
 

(أعيد بحث) طلب ترسية بنود المناقصة رقم هـ ط/2017/2016/14 توريد وتجهيز قسم الطب 
النووي - مستشفى جابر على النحو التالي :

- البند (10-1) على/ شركة نور للتكنولوجيا الطبية (سادس اقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-
/371,850 د.ك)

- البند (10-2) على/ شركة السلطان المتحدة الطبية (سابع اقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-
/480,000 د.ك)

- البند (10-3) على/ شركة التقدم التكنولوجي (ثاني وثامن اقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-
/563,149 د.ك) على ان تتعهد الشركة بتنفيذ ماهو مذكور بالكتاب المرفق بإفادة رئيسة مجلس 

اقسام الطب النووي

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

إطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم 2017/18 المؤرخ في 2017/7/10 المتضمن نفس الطلب 
اعاله (مكرر)

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ فهد القطان     رئيس قسم المستحضرات
السيدة/ أديبة الطاهر     مراقب ادارة المختبرات
المهندسة/ فاطمة فخرا     مهندس معدات طبية

المهندسة/ أنوار الشيحة     مهندس معدات طبية

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم 

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       

Page32 اجتماع رقم :

وزارة الصحة

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :83
 تاريخ الكتاب :2017/04/26

 
 
 

(أعيد بحث) طلب اعادة عرض ترسية المناقصة رقم ص / م خ ع /2017/2016/2 االحتياجات 
السنوية من ملفات المرضى لسنة 2016 على/ شركة اوالد سليمان القضيبي للتجارة العامة 

والمقاوالت (ثاني اقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-/139,020 د.ك)  فقط مائة وتسعة وثالثون
الف  وعشرون دينار  الغير وذلك بناءا على مالحظات ديوان المحاسبة

اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم 429 المؤرخ في 2017/7/10 المتضمن المطلوب

 

الموضوع
2
م

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

البيـــــــــــــــــــان



2017/54

  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

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :8784
 تاريخ الكتاب :2017/05/15

 
 
 

 رقم الكتاب :8783
 تاريخ الكتاب :2017/05/15

 
 
 

 رقم الكتاب :8780
 تاريخ الكتاب :2017/05/15

 
 
 

طلب اصدار االمر التغييري االول  بزيادة مبلغ إجمالي قدره (-/60,000د.ك) ما يعادل نسبة 
(25%) على قيمة عقد شراء حقن لعالج زيادة نسبة األمونيا بالدم لكافة المستشفيات المبرم مع 

/ شركة بدر سلطان وإخوانة .

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ فهد القطان     رئيس قسم المستحضرات
السيدة/ أديبة الطاهر     مراقب ادارة المختبرات
المهندسة/ فاطمة فخرا     مهندس معدات طبية

المهندسة/ أنوار الشيحة     مهندس معدات طبية

طلب اصدار االمر التغييري االول بزيادة مبلغ إجمالي قدره (-/39,515$) ما يعادل 
(12,020/230د.ك)  فقط اثنىعشر الف  وعشرون دينار  ومائتين وثالثون فلس  الغير ما يعادل 
نسبة (25%) على قيمة عقد شراء حبوب لعالج األمراض العصبية لكافة االقسام في المراكز 

الصحية والمستشفيات المبرم مع / شركة الحافظ التجارية

 

طلب اصدار االمر التغييري االول  بزيادة مبلغ إجمالي قدره (-/72,471 يورو) ما يعادل 
(24,032/820د.ك)  فقط اربعة وعشرون الف  واثنى وثالثون دينار  وثمانمائة وعشرون فلس 
الغير ما يعادل نسبة (25%) على قيمة عقد توريد حقن لعالج مرضى ال CROHNS لكافة 

المستشفيات المبرم مع / شركة علي عبدالوهاب المطوع التجارية

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ فهد القطان     رئيس قسم المستحضرات
السيدة/ أديبة الطاهر     مراقب ادارة المختبرات
المهندسة/ فاطمة فخرا     مهندس معدات طبية

المهندسة/ أنوار الشيحة     مهندس معدات طبية

الموضوع
3

4

5

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة ضمن النسبة المسموح بها

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة ضمن النسبة المسموح بها

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2017/54

  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 التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :127
 تاريخ الكتاب :2017/04/26

 
 
 

 رقم الكتاب :132
 تاريخ الكتاب :2017/05/07

 
 
 

(أعيد بحث) نتيجة تأهيل الشركات المتخصصة بتصنيع وتوريد المبيدات الحشرية والقوارض - 
صحة عامة - للعام 2017/2016

- اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم 215 المؤرخ في 2017/7/4 المتضمن افادتها بأنه سيتم 
طرح الموضوع ممارسة

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ فهد القطان     رئيس قسم المستحضرات
السيدة/ أديبة الطاهر     مراقب ادارة المختبرات
المهندسة/ فاطمة فخرا     مهندس معدات طبية

المهندسة/ أنوار الشيحة     مهندس معدات طبية

(أعيد بحث) نتيجة التأهيل المسبق للشركات في مجال تجهيز خدمات التنظيف و النقل الداخلي و
التخلص السليم من نفايات المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية والوحدات االدارية والمساكن 

بالوزارة  للعام 2016

 

الموضوع
6

7

م

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

مازال مجلس ادارة الجهاز عند قراره السابق بإجتماع رقم 2017/41 المنعقد في 2017/5/29 
المتضمن: تأجيل البت بالقرار لحين ورود كتاب الحق من الوزارة

البيـــــــــــــــــــان



2017/54

  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 :201
 تاريخ الكتاب :2016/05/23

 
 
 

 رقم الكتاب :2710
 تاريخ الكتاب :2017/02/05

 
 
 

 رقم الكتاب :22429
 تاريخ الكتاب :2016/10/19

 
 
 

(أعيد بحث) طلب شراء البند رقم (112) مواد استهالكية متنوعة الجهزة مؤكسج الدم تستخدم 
في عمليات القلب المفتوح لمستشفى الصدري قسم جراحة القلب على النحو التالي :

- البند (112-1) من/ شركة التقدم التكنولوجي (ثامن اقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-
/12,550 د.ك) فقط اثنى عشر الف وخمسمائة وخمسون دينار الغير بعد تقليل عدد المواد

- البند (112-2) من/ شركة ميدفيجن للخدمات الطبية (سابع اقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-
/17,500 د.ك) فقط سبعة عشر الف وخمسمائة دينار الغير بعد تقليل عدد المواد

- البند (112-3) من/ شركة ادفانسد بيزنس جروب للتجارة العامة والمقاوالت (عاشر اقل 
االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-/95,470 د.ك) فقط خمسة وتسعون الف واربعمائة وسبعون دينار

الغير بعد تقليل عدد المواد

 

(اعادة بحث) طلب االحاطة والعلم بإستكمال اعمال توريد اللوازم والمواد الطبية للشركة 
المصنعة BAXTER AG في عقد التوريد رقم 15/2731C الخاص بتوريد مستهلكات الغسيل
البريتوني لمكائن HOMECHOICE لمراكز غسيل الكلى مع/ شركة التقدم التكنولوجي بدال 

من/ شركة بدر سلطان واخوانه وذلك النتقال الوكالة

 

(أعيد بحث) طلب االحاطة والعلم بأنه قد تم إلغاء شراء البند رقم (124) ادوية (حقن) لعالج 
مرضى (MS) القسام امراض االعصاب في المستشفيات من/ مجموعة بايوميدكس للمعدات 

الطبية (سادس أقل األسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-/504,000 د.ك) فقط خمسمائة واربعة الف  
دينار  الغير وذلك لعدم موافقة ديوان المحاسبة

- اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم 7257 المؤرخ في 2017/4/9 المتضمن صورة عن كتاب
ديوان المحاسبة رقم 4079-4269/4/5/18

 

الموضوع
8

9

10

م

مازال مجلس ادارة الجهاز عند قراره السابق الصادر  بإجتماع رقم 2016/61 المنعقد في 
2016/8/31 المتضمن: تأجيل البت بالقرار لحين استكمال المستندات المطلوبة

مازال مجلس ادارة الجهاز عند قراره السابق الصادر بإجتماع رقم 2017/16 بتاريخ 
2017/3/1 المتضمن: تأجيل البت بالقرار لحين استكمال المستندات المطلوبة

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان
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Page36 اجتماع رقم :

وزارة الصحة

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :8584
 تاريخ الكتاب :2017/05/09

 
 
 

 رقم الكتاب :18
 تاريخ الكتاب :2017/05/15

 
 
 

 رقم الكتاب :527
 تاريخ الكتاب :2017/01/03

 
 
 

(اعيد بحث) طلب اعادة النظر بقرار الجهاز السابق والموافقة على شراء البند رقم (79) ادوية 
(شراب) لعالج السعال لالطفال لكافة االقسام في المراكز الصحية والمستشفيات من/ الشركة 

الكويتية السعودية للصناعات الدوائية بنفس السعر بمبلغ اجمالي قدره (-/165,000 د.ك)  فقط 
مائة وخمسة وستون الف  دينار  الغير لالسباب الموضحة بكتاب الوزارة ولتعزيز المخزون 

ومنع حدوث نقص في المادة

 

طلب  شراء البند رقم (149) اكياس الدم IN - LINE FILTER BAGS  لمختبر بنك الدم 
المركزي على النحو التالي :

-البند رقم 149-1 على شركة الدائرة المركزية (أقل االسعار مكرر) بمبلغ إجمالي قدره  (-
/229,632د.ك) 

-البند رقم 149-2 على / شركة اينوميدكس للمستلزمات الطبية  (أقل االسعار مكرر)  بمبلغ 
إجمالي قدرة (-/229,632د.ك)

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ فهد القطان     رئيس قسم المستحضرات
السيدة/ أديبة الطاهر     مراقب ادارة المختبرات
المهندسة/ فاطمة فخرا     مهندس معدات طبية

المهندسة/ أنوار الشيحة     مهندس معدات طبية

(اعيد بحث) طلب شراء مستهلكات خاصة بقسم القلب لمستشفى العدان (مركز سليمان الدبوس 
للقلب) من الشركات المذكورة بكتاب الوزارة بمبلغ إجمالي قدره (-/2,008,525د.ك)  فقط  

مليونين  وثمانية آالف  وخمسمائة وخمسة وعشرون دينار  الغير

 

الموضوع
11

12

13

م

مازال مجلس ادارة الجهاز عند قراره السابق الصادر بإجتماع رقم 2017/41 بتاريخ 
2017/5/29 المتضمن " تأجيل البت بالقرار لحين تزويدنا بكتاب الحق من الوزارة" 

و لحين تزويدنا برد ادارة الفتوى والتشريع

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

مازال مجلس ادارة الجهاز عند قراره السابق الصادر بإجتماع رقم (2017/12) المنعقد بتاريخ 
2017/2/13 المتضمن: تاجيل البت بالقرار لحين استكمال المستندات المطلوبة  .

البيـــــــــــــــــــان
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وزارة الصحة

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :2017/171
 تاريخ الكتاب :2017/06/07

 
 
 

 رقم الكتاب :2017/165
 تاريخ الكتاب :2017/04/06

 
 
 

 رقم الكتاب :2017/167
 تاريخ الكتاب :2017/06/05

 
 
 

 رقم الكتاب :611
 تاريخ الكتاب :2016/12/06

 
 
 

طلب االحاطة والعلم بتعديل ترسية الممارسة رقم 956-2014/2015  توريد اجهزة وملحقاتها 
لمجلس اقسام التخدير والعناية والمركزه بمبلغ اجمالي قدره (-/19,750د.ك) لتصبح على / 
شركة اينوميدكس للمستلزمات الطبية بدال من /شركة طارق (العوضي وشركاه) وذلك النتقال 

الوكالة بنفس القيمة

 

طلب االحاطة والعلم بتعديل ترسية الممارسة رقم 739-2015/2014 توريد اجهزة وملحقاتها 
لمجلس اقسام امراض النساء والوالده بمبلغ اجمالي قدره (-/10,488د.ك) لتصبح على / شركة 
بهمن للتجارة العامة والمقاوالت  بدال من / مركز وربة الوطنية لالجهزة واالدوات العلمية وذلك 

النتقال الوكالة بنفس القيمة

 

طلب االحاطة والعلم بتعديل ترسية الممارسة رقم 214-2015/2014توريد جهاز وملحقاته 
لمجلس اقسام الصدري مركز صباح االحمد للقلب بمبلغ اجمالي قدره (-/33,250د.ك) لتصبح 

على / شركة نجمة برقان للتجارة العامة والمقاوالت بدال من / شركة ادفانسد بيزنس جروب 
للتجارة العامة والمقاوالت وذلك النتقال الوكالة بنفس القيمة

 

(أعيد بحث) طلب التعاقد المباشر مع / شركة الدائرة المركزية (وكيل حصري) لشراء اجهزة 
ومعدات طبية ادارة الطوارئ الطبية بمبلغ اجمالي قدره (-/79,800د.ك) تسعة وسبعون الف 

وثمانمائة دينار الغير

 

الموضوع
14

15

16

17

م

احيط مجلس ادارة الجهاز علما 

احيط مجلس ادارة الجهاز علما 

احيط مجلس ادارة الجهاز علما 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان
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Page38 اجتماع رقم :

وزارة الصحة

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :88
 تاريخ الكتاب :2017/02/07

 
 
 

 رقم الكتاب :31
 تاريخ الكتاب :2016/08/02

 
 
 

 رقم الكتاب :8574
 تاريخ الكتاب :2017/05/09

 
 
 

 رقم الكتاب :11
 تاريخ الكتاب :2017/05/15

 
 
 

(أعيد بحث) طلب االحاطة والعلم بإستكمال اعمال توريد اللوازم والمواد الطبية للشركة المصنعة
M3  في عقد التوريد رقم 16/0665C الخاص بتوريد الصق شفاف اليسبب حساسية قياس 
CM 2.5 مع/ شركة الدائرة المركزية بدال من/ شركة التقدم التكنولوجي وذلك النتقال الوكالة

 

(إعيد بحث) طلب التعاقد المباشر مع / شركة النور للتكنولوجيا (وكيل محلي) الصالح االجهزة 
الموضحة في الكشف المرفق بكتاب الوزارة بمبلغ اجمالي قدره (-/20,000 د.ك)

 

(أعيد بحث) طلب اإلحاطة والعلم  بأن تم إلغاء ممارسة البند رقم (140-1,2,3) شراء أدوية 
(حقن) مشتقات الدم لكافة المستشفيات من الشركات المذكورة بكتاب الوزارة المرفق وذلك 

العادة الطرح بعد عرضه على اللجنة الدائمة لألدوية.

 

 BACTEC BLOOD (اعيد بحث) طلب شراء البند رقم (142) مواد لزراعة الميكروب
CULTRING SYSTEM لكافة المختبرات من /  شركة اسحق للتجارة العامة والمقاوالت 
(مصدر وحيد) بمبلغ اجمالي قدره (-/148,761د.ك) فقط مائة وثمانية واربعون الف وسبعمائة 

واحدى وستون دينار  الغير

 

الموضوع
18

19

20

21

م

احيط مجلس ادارة الجهاز علما 

مازال مجلس ادارة الجهاز عند قراره السابق الصادر باجتماع (2016/71) المنعقد بتاريخ 
2016/10/12المتضمن:  تاجيل البت بالقرار لحين استكمال المستندات المطلوبة

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار لحين ورود كتاب الحق من الوزارة يتضمن أسباب 
إلغاء البند

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 
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وزارة الصحة

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

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

 
 
 

 رقم الكتاب :667
 تاريخ الكتاب :2017/03/12

 
 
 

 رقم الكتاب :665
 تاريخ الكتاب :2017/03/12

 
 
 

(اعادة بحث) طلب شراء البند رقم (205) دعامات دوائية لمستشفى األميري من الشركات 
المذكورة بكتاب الوزارة بمبلغ إجمالي قدره (-/1,654,100د.ك) فقط مليون وستمائة واربعة 

وخمسون الف ومائة دينار ال غير بعد تخفيض الكميات

 

(أعيد بحث) طلب شراء البند رقم (206) منظمات لضربات القلب ذات أنواع مختلفة مع صعقة 
كهربائية لمستشفى األميري من الشركات المذكورة بكتاب الوزارة بمبلغ إجمالي قدره (-

/2,656,900 د.ك) فقط مليونين وستمائة وستة وخمسون الف وتسعمائة دينار الغير بعد تقليل 
المواد وتخفيض الكميات.

 

(أعيد بحث) طلب شراء البند رقم (204) قساطر شريانية لقسم القلب لمستشفى االميري على 
النحو التالي:

-البند رقم (204-1) من / شركة نجمة برقان للتجارة العامة والمقاوالت (خامس اقل االسعار) 
بمبلغ اجمالي قدره (-/154,313 د.ك) فقط مائة واربعة وخمسون الف وثالثمائة وثالثة عشر 

دينار الغير بعد تقليل المواد
-البند رقم (204-2) من / شركة الدائرة المركزية (سادس اقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-

/1,009,653 د.ك) فقط مليون وتسعة آالف وستمائة وثالثة وخمسون دينار الغير بعد تخفيض 
الكميات

 

الموضوع
22

23

24

م

مازال مجلس ادارة الجهاز عند قراره السابق الصادر باجتماع رقم (2017/33) المنعقد بتاريخ 
2017/5/1 المتضمن: تاجيل البت بالقرار لحين موافاة الجهاز بسعر الخليج

مازال مجلس ادارة الجهاز عند قراره السابق الصادر باجتماع رقم (2017/33) المنعقد بتاريخ 
2017/5/1 المتضمن: تاجيل البت بالقرار لحين موافاة الجهاز بسعر الخليج

مازال مجلس ادارة الجهاز عند قراره السابق الصادر  باجتماع رقم (2017/33) المنعقد بتاريخ 
2017/5/1 المتضمن: تاجيل البت بالقرار لحين موافاة الجهاز  بسعر الخليج
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Page40 اجتماع رقم :

وزارة الصحة

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :1157
 تاريخ الكتاب :2017/01/16

 
 
 

 رقم الكتاب :176
 تاريخ الكتاب :2017/06/12

 
 
 

 رقم الكتاب :177
 تاريخ الكتاب :2017/06/12

 
 
 

(اعيد بحث) طلب زيادة مبلغ شراء البند رقم (64) مستهلكات لقسم مختبر القلب لمستشفى 
العدان مركز سلمان الدبوس للقلب من / شركة طارق ليصبح (-/13,300د.ك) فقط ثالثة عشر 

الف  وثالثمائة دينار الغير بدال من (-/10,600د.ك) فقط عشرة آالف وستمائة دينار الغير وذلك 
لوجود خطأ بالترسية

 

 Two-in-One specimen طلب طرح الممارسة رقم 2017/324-2018 لتوريد جهاز
radiology system integrated with vacuum assisted biopsy لمجلس اقسام 
االشعة والعالج االشعاعي بمستشفى الجهراء على الشركات المتخصصة عن طريق االعالن 

بالجريدة الرسمية 

 

-X DIGITAL MOBILE طلب طرح الممارسة رقم 2017/318-2018 لتوريد أجهزة
RAY SYSTEM WITH FLAT PANEL DETECTOR QTY (2) وملحقاتها 
لمجلس اقسام االشعة والعالج االشعاعي بمستشفى ابن سينا على الشركات المتخصصة عن 

طريق االعالن بالجريدة الرسمية

 

الموضوع
25

26

27

م

مازال مجلس ادارة الجهاز عند قراره السابق الصادر باجتماع رقم (2017/14) المنعقد بتاريخ 
2017/2/20 المتضمن: تاجيل البت بالقرار الجتماع قادم لحين إستكمال المستندات المطلوبة

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم لحين تزويدنا باالعتماد المالي

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 
على أن تتولى الجهة صاحبة الشأن القيام باجراءات عملية الطرح بطريقة الممارسة المحدودة 
وفقا بنص المادة (18) مع االلتزام بأحكام المادة رقم (53) من قانون المناقصات العامة رقم 49

لسنة 2016

البيـــــــــــــــــــان
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Page41 اجتماع رقم :

وزارة الصحة

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :2017/178
 تاريخ الكتاب :2017/06/12

 
 
 

 رقم الكتاب :2017/205
 تاريخ الكتاب :2017/06/29

 
 
 

 رقم الكتاب :628
 تاريخ الكتاب :2017/02/28

 
 
 

 رقم الكتاب :2017/195
 تاريخ الكتاب :2017/06/29

 
 
 

 ADVANCED PRONE طلب طرح الممارسة رقم 2017/422-2018 لتوريد جهاز
D IMAGING SYSTEM3/D2 BIOPSY وملحقاته لمجلس اقسام االشعة والعالج 
االشعاعي بمركز الكويت لمكافحة السرطان  على الشركات المتخصصة عن طريق االعالن 

بالجريدة الرسمية

 

 D3/D2 Prone Biopsy طلب طرح الممارسة رقم 321/ 2017- 2018 لتوريد جهاز
 Imaging System,Two- In- One Vacuum Biopsy System and Specimen
Radiography وملحقاته لحاجة مجلس أقسام األشعة والعالج االشعاعي - مستشفى الصباح 

 

طلب شراء البند رقم (118) أدوية (مستحضرات) لتشخيص امراض حساسية الجلد التالسية 
لحاجة مستشفى الجهراء من شركة/ أحفاد حمد صالح الحميضي الدوائية (مصدر وحيد) بمبلغ 
اجمالي قدرة (-/126,270 د.ك) فقط مائة وستة وعشرون الف  ومائتين وسبعون دينار  الغير

 

 D3/D2 Prone Biopsy طلب طرح الممارسة رقم 2017/322-2018 لتوريد جهاز
Imaging System وملحقاته لمجلس أقسام األشعة والعالج اإلشعاعي - مستشفى الجهراء  

بين الشركات المتخصصة عن طريق اإلعالن بالجريدة الرسمية.

 

الموضوع
28

29

30

31

م

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم لحين تزويدنا باالعتماد المالي

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم لحين تزويدنا باالعتماد المالي

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم لحين تزويدنا باالعتماد المالي

البيـــــــــــــــــــان
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Page42 اجتماع رقم :

وزارة الصحة

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :2017/190
 تاريخ الكتاب :2017/06/29

 
 
 

 رقم الكتاب :197
 تاريخ الكتاب :2017/06/29

 
 
 

 رقم الكتاب :612
 تاريخ الكتاب :2016/12/06

 
 
 

 TWO-IN-ONE طلب طرح الممارسة رقم 2018/2017/408 لتوريد جهاز
 INTEGRADTED BRREAST BIOPSY SYSTEM WITH SPECIMEN

IMAGINING TECHNOLOGY وملحقاتها لمجلس اقسام األشعة والعالج اإلشعاعي - 
البرنامج الوطني للكشف المبكر عن امراض الثدي بين الشركات المتخصصة

 

 HIGH END طلب طرح الممارسة رقم 2018/2017/316 توريد جهاز
ULTRASOUND with NOLUME NAVIGATION وملحقاتها  لمجلس أقسام 

األشعة والعالج اإلشعاعي - مستشفي العدان بين الشركات المتخصصة

 

 RAMP READER200 (POINT OF (56) (اعيد بحث) طلب شراء البند رقم
57: CARE)QTY

لحاجة إدارة خدمات المختبرات الطبية باالمر المباشر من / امريكان ديزاينز للتجارة العامة 
والمقاوالت (وكيل حصري) بمبلغ اجمالي قدره (-/45,600 د.ك)  فقط خمسة واربعون الف  

وستمائة دينار  الغير

 

الموضوع
32

33

34

م

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم لحين تزويدنا باالعتماد المالي

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم لحين تزويدنا باالعتماد المالي

مازال مجلس ادارة الجهاز عند قراره السابق الصادر باجتماع رقم 2016/92 بتاريخ 
2016/12/26 المتضمن: تأجيل البت بالقرار لحين استكمال المستندات المطلوبة

البيـــــــــــــــــــان
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Page43 اجتماع رقم :

وزارة الصحة

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :509
 تاريخ الكتاب :2017/01/18

 
 
 

 رقم الكتاب :627
 تاريخ الكتاب :2017/02/28

 
 
 

 رقم الكتاب :8997
 تاريخ الكتاب :2017/05/21

 
 
 

(أعيد بحث) طلب شراء البند رقم (125) منظمات لضربات القلب ذات أنواع مختلفة مع صعقة 
كهربائية لمستشفي العدان لمركز سلمان الدبوس للقلب على النحو التالي : 

* البند رقم (1/125) على / شركة الدائرة المركزية (سابع أقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-
/13,000 د.ك) 

* البند رقم (2/125) على / طارق العوضي وشركاه (أقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-
/26,690 د.ك)

* البند رقم (3/125) على / طارق العوضي وشركاه (رابع أقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-
/86,070 د.ك)

 

(أعيد بحث) طلب شراء البند رقم (117) أدوية مستحضرات لتشخيص امراض حساسية الجلد 
التالمسية لمستشفي العدان من / شركة أحفاد حمد صالح الحميضى الدوائية (مصدر وحيد) بمبلغ
اجمالي قدره (-/126,270 د.ك)  فقط مائة وستة وعشرون الف  ومائتين وسبعون دينار  الغير

 

طلب االحاطة والعلم بأن اسماء الشركة المصنعة إلعمال الشراء للبند رقم (41) دهان لعالج 
 GALANTIC / التقرحات والحروق لكافة االقسام في المراكز الصحية والمستشفيات هو

 KUWAIT SAUDIAPHARMACEUTICAL IND  وليس PHARMA INDIA
CO

 

الموضوع
35

36

37

م

مازال مجلس ادارة الجهاز عند قراره السابق الصادر بأجتماع 2017/9 بتاريخ 2017/2/1 
المتضمن: تأجيل البت بالقرار لحين ورود كتاب الحق يتضمن أسباب تجزئة الطلبات وأسعار 

مناقصة الخليج

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

احيط مجلس ادارة الجهاز علما 

البيـــــــــــــــــــان
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Page44 اجتماع رقم :

وزارة الصحة

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :9288
 تاريخ الكتاب :2017/05/25

 
 
 

 رقم الكتاب :9287
 تاريخ الكتاب :2017/05/25

 
 
 

طلب االحاطة والعلم بإستكمال اعمال توريد االدوية والمستحضرات الطبية للشركة المصنعه 
PHILADELPHIA PHARMACUTICALS في مناقصة الخليج رقم (38) مع /شركة

سينرجي هيلث بدال من شركة صيدلية فلسطين النتقال الوكالة

 

طلب االحاطة والعلم باستكمال اعمال توريد االدوية والمستحضرات الطبية للشركة المصنعة 
PHILADELPHIA PHARMACEUTICALS في مناقصةالخليج رقم 37 توريد 

االدوية والمستحضرات الطبية (المجموعة الثانية) مع/ شركة سينرجي هيلث الستيراد االدوية 
والمستلزمات الطبية بدال من/ شركة صيدلية فلسطين وذلك النتقال الوكالة

 

الموضوع
38

39

م

احيط مجلس ادارة الجهاز علما 

احيط مجلس ادارة الجهاز علما 

البيـــــــــــــــــــان
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Page45 اجتماع رقم :

وزارة الصحة

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :10460
 تاريخ الكتاب :2017/06/12

 
 
 

 رقم الكتاب :15
 تاريخ الكتاب :2017/05/15

 
 
 

طلب اعادة النظر بقرار الجهاز السابق والموافقة على شراء بنود االدوية والمواد الطبية التالية
:

- البند (51) ادوية (دهان) لعالج امراض االنف واالذن والحنجرة لكافة االقسام في المراكز 
التخصصية والمستشفيات من/ شركة ياكو الطبية بمبلغ اجمالي قدره (-/52,806 د.ك) فقط اثنان

وخمسون الف وثمانمائة وستة دينار الغير
- البند (53) ادوية (حقن كورتيزون) لكافة المستشفيات من/ شركة المعجل لالدوية بمبلغ اجمالي

قدره (-/186,100 $) ما بعادل (-/56,016 د.ك) فقط ستة وخمسون الف وستة عشر دينار 
الغير

- البند (54) ادوية (دهان) لعالج االمراض الجلدية والتناسلية لكافة االقسام في المراكز 
التخصصية والمستشفيات على النحو التالي :

- إلغاء شراء البند (54-1) من/ شركة محمد ناصر الهاجري واوالده بمبلغ اجمالي قدره (-
/29,800 $) ما يعادل (-/8,970 د.ك) فقط ثمانية الف وتسعمائة وسبعون دينار الغير

- (54-2) من/ شركة المعجل لالدوية بمبلغ اجمالي قدره (-/76,200 $) ما يعادل (-/22,936 
د.ك)

- (54-3) من/ شركة محمد ناصر الهاجري واوالده بمبلغ اجمالي قدره (-/80,400 $) ما يعادل 
(-/24,200 د.ك) فقط اربعة وعشرون الف ومائتان دينار الغير

وذلك لالسباب الموضحة بكتاب الوزارة

 

طلب شراء البند رقم (146) محاليل ومستهلكات الجهزة تحليل غازات الدم لكافة المختبرات من/
شركة التقدم التكنولوجي (مصدر وحيد) بمبلغ اجمالي قدره (-/317,567 د.ك)  فقط ثالثمائة 

وسبعةعشر الف  وخمسمائة وسبعة وستون دينار  الغير بعد تقليل عدد المواد

 

الموضوع
40

41

م

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه التالي:
أوال: إلغاء قراره السابق الصادر باجتماع رقم  2017/29 بتاريخ 2017/4/17 المتضمن: 

الموافقة على جميع البنود ماعدا البنود ارقام (51 ، 53 ، 54) يتم شراءهم من مناقصة الخليج
ثانيا: الموافقة

عدم موافقة عضو مجلس ادارة الجهاز / د. جنان بوشهري

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

البيـــــــــــــــــــان
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Page46 اجتماع رقم :

وزارة الصحة

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :47
 تاريخ الكتاب :2017/05/29

 
 
 

 رقم الكتاب :181
 تاريخ الكتاب :2017/06/13

 
 
 

 رقم الكتاب :192
 تاريخ الكتاب :2017/06/29

 
 
 

 MICROSCAN طلب شراء البند رقم (152) محاليل ومستهلكات لجهاز
WALKAWAY96PLUS لمعرفة نوع الميكروب وحساسيتها للمضادات الحيوية لكافة 

المختبرات من/ شركة التقدم التكنولوجي (مصدر وحيد) بمبلغ اجمالي قدره (-/804,665 $) ما 
يعادل (-/246,227 د.ك)  فقط مائتين وستة واربعون الف  ومائتين وسبعة وعشرون دينار  

الغير بعد تقليل عدد المواد

 

طلب طرح الممارسة رقم 2018/2017/494 لتوريد جهاز CARDIOHELP لحاجة لجنة 
خدمات الغشاء المؤكسج (ECMO) - مستشفي العدان بين الشركات المتخصصة 

 

طلب طرح الممارسة رقم 2018/2017/607 توريد جهاز PACS/NIS وملحقاتها لحاجة 
مجلس أقسام الطب النووي - مستشفي العدان بين الشركات المتخصصة 

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ فهد القطان     رئيس قسم المستحضرات
السيدة/ أديبة الطاهر     مراقب ادارة المختبرات
المهندسة/ فاطمة فخرا     مهندس معدات طبية

المهندسة/ أنوار الشيحة     مهندس معدات طبية

الموضوع
42

43

44

م

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

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم لحين تزويدنا باالعتماد المالي

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم لحين تزويدنا باالعتماد المالي

البيـــــــــــــــــــان
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Page47 اجتماع رقم :

وزارة الصحة

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :202
 تاريخ الكتاب :2017/06/29

 
 
 

 رقم الكتاب :193
 تاريخ الكتاب :2017/06/29

 
 
 

 رقم الكتاب :199
 تاريخ الكتاب :2017/06/29

 
 
 

 رقم الكتاب :370
 تاريخ الكتاب :2017/06/20

 
 
 

-D EXTREMETY CONE3 طلب طرح الممارسة رقم 2017/326-2018 لتوريد جهاز
BEAM COMPUTED TOMOGRAPHY UNIT وملحقاته لمجلس اقسام االشعة 
والعالج االشعاعي بمستشفى الجهراء على الشركات المتخصصة عن طريق االعالن بالجريدة 

الرسمية 

 

 ADVANCED PRONE طلب طرح الممارسة رقم 2017/423-2018 لتوريد جهاز
D IMAGING SYSTEM3/D2 BIOPSY وملحقاته لمجلس اقسام االشعة والعالج 
االشعاعي بمستشفى مبارك على الشركات المتخصصة عن طريق االعالن بالجريدة الرسمية

 

 DIGITAL طلب طرح الممارسة رقم 2017/323-2018 لتوريد جهاز
MAMMOGRAPHY UNIT WITH ADVANCED APPLICATIONS لمجلس 

اقسام االشعة والعالج االشعاعي بمستشفى الجهراء على الشركات المتخصصة عن طريق 
االعالن بالجريدة الرسمية

 

طلب إلغاء الممارسة رقم ص/م س/2016/53-2017 توريد اسرة طبية عظام وذلك لعدم مطابقة 
جميع العينات للعطاءات المقدمة للمواصفات الفنية المطلوبة

 

الموضوع
45

46

47

48

م

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم لحين تزويدنا باالعتماد المالي

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم لحين تزويدنا باالعتماد المالي

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم لحين تزويدنا باالعتماد المالي

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان
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Page48 اجتماع رقم :

وزارة الصحة

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :73
 تاريخ الكتاب :2017/06/29

 
 
 

 رقم الكتاب :7604
 تاريخ الكتاب :2017/04/17

 
 
 

 رقم الكتاب :201
 تاريخ الكتاب :2017/06/29

 
 
 

 رقم الكتاب :191
 تاريخ الكتاب :2017/06/29

 
 
 

طلب شراء البند رقم (155) محاليل لجهاز INTERCEPT للكشف عن الميكروبات 
والفيروسات في اكياس الدم للمتبرعين لمختبر بنك الدم المركزي من/ شركة التقدم التكنولوجي 

(ثاني اقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-/1,907,136 د.ك)  فقط  مليون  وتسعمائة وسبعة الف
 ومائة وستة وثالثون دينار  الغير بعد زيادة الكميات

 

طلب االحاطة والعلم بأن اسم الشركة المصنعة العمال شراء البند رقم (144)  قساطر وريدية 
وشريانية بأنواع وقياسات مختلفة لمستشفى الصدري - قسم جراحة القلب اصبح 

LIVANOVA بدال من SORIN GROUP/CALMED LABORATORIES وذلك 
طبقا لما ورد بكتاب الشركة

 

 CD BURNER QTY طلب طرح الممارسة رقم 2017/388-2018 لتوريد (4) اجهزة
وملحقاتها لمجلس اقسام االشعة والعالج االشعاعي - مستشفى مبارك الكبير

 

 PREMIUM DIGITAL  طلب طرح الممارسة رقم 2017/384-2018 توريد جهاز
ULTRASOUND SYSTEM WITH VOLUME NAVIGATION وملحقاتها 

لمجلس اقسام االشعة والعالج االشعاعي - مستشفى مبارك الكبير 

 

الموضوع
49

50

51

52

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

احيط مجلس ادارة الجهاز علما 

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم لحين تزويدنا باالعتماد المالي

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم لحين تزويدنا باالعتماد المالي

البيـــــــــــــــــــان
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Page49 اجتماع رقم :

وزارة الصحة

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :179
 تاريخ الكتاب :2017/06/12

 
 
 

 رقم الكتاب :194
 تاريخ الكتاب :2017/06/29

 
 
 

 رقم الكتاب :610
 تاريخ الكتاب :2016/12/06

 
 
 

 رقم الكتاب :2017/175
 تاريخ الكتاب :2017/06/12

 
 
 

 WORK STATION (3) طلب طرح الممارسة رقم 2017/406-2018 لتوريد اجهزة
MOBILE VIEWER DUPLEX MONITOR QTY لمجلس اقسام االشعة والعالج 

االشعاعي - مركز الكويت لمكافة السرطان

 

 SOLID STATE طلب طرح الممارسة رقم 2017/605/-2018 لتوريد جهاز
DEDICATED CARDIAC CAMERA وملحقاتها لمجلس اقسام الطب النووي - 

مستشفى االمراض الصدرية 

 

(إعيد بحث) طلب شراء البند رقم (54) شراء مباشر لمجلس اقسام األشعة والعالج واإلشعاعي 
من / شركة صفوان للتجارة والمقاوالت (وكيل حصري) بمبلغ اجمالي قدره (-/34,500 د.ك)  

فقط اربعة وثالثون الف  وخمسمائة دينار  الغير

 

 X-ray Digital Portable طلب طرح الممارسة رقم 2017/405-2018 لتوريد أجهزة
QTY (4) وملحقاتها لمجلس أقسام األشعة والعالج اإلشعاعي - مستشفى العدان

 

الموضوع
53

54

55

56

م

  قرر مجلس ادارة الجهاز اخطار الوزارة االلتزام بالمادة (19)  من قانون المناقصات العامة 
رقم 49 لسنة 2016

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم لحين تزويدنا باالعتماد المالي

مازال مجلس ادارة الجهاز عند قراره السابق الصادر  باجتماع رقم (2016/92) المنعقد في 
2016/12/26 المتضمن: تاجيل البت بالقرار الجتماع الحق يتضمن صورة الوكالة

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم لحين تزويدنا باالعتماد المالي

البيـــــــــــــــــــان
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Page50 اجتماع رقم :

وزارة الصحة

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :203
 تاريخ الكتاب :2017/06/29

 
 
 

 رقم الكتاب :196
 تاريخ الكتاب :2017/06/29

 
 
 

 رقم الكتاب :7582
 تاريخ الكتاب :2017/04/16

 
 
 

 Ultrasound Machine طلب طرح الممارسة رقم 2017/317-2018 لتوريد جهاز
وملحقاته لمجلس أقسام األشعة والعالج اإلشعاعي - مستشفى العدان بين الشركات المتخصصة 

عن طريق اإلعالن بالجريدة الرسمية.

 

 Digital Radiographic طلب طرح الممارسة رقم 2017/325-2018 لتوريد جهاز
Imaging Unit وملحقاته لمجلس أقسام األشعة والعالج اإلشعاعي - مستشفى العدان بين 

الشركات المتخصصة عن طريق اإلعالن بالجريدة الرسمية.

 

طلب االحاطة والعلم بإستكمال اعمال توريد قساطر لجراحة األوعية الدموية لمستشفى مبارك 
 COVIDIEN AG/USA-COSTA RICA -GREAT الكبير للشركة المصنعه

BRITAIN EU  مع /شركة طارق العوضي وشركاه بدال من / شركة بدر سلطان واخوانه وذلك
إلنتقال الوكالة .

 

الموضوع
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م

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم لحين تزويدنا باالعتماد المالي

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم لحين تزويدنا باالعتماد المالي

احيط مجلس ادارة الجهاز علما 

قبل الختام رحب رئيس مجلس الجهاز المركزي للمناقصات العامة دعوة السادة أعضاء المجلس لحضور اإلجتماع القادم يوم  
االربعاء الموافق 26-07-2017 الساعة -/التاسعة صباحا. 

البيـــــــــــــــــــان


