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دولة الكويت
 الجهاز المركزي للمناقصات العامة

))  المنعقد صباح يوم (محضر االجتماع رقم (
مهـ

2017/48
08-شوال-1438 هـ 

   االثنين 
2017-07-03 -الموافق

عقد الجهاز المركزي للمناقصات العامة  جلسته رقم (

بقاعة االجتماع بمقر الجهاز المركزي للمناقصات العامة و بحضور كل من السادة :الموافق  2017-07-03

)(   االثنين 2017/48 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
اللواء / فهد عيد بن فهد
عبدالعزيز محمد السمحان

محمد ناصر الخرافي
د/مرسال سعد الماجدي
هيفاء عبدالعزيز المضف

سالم ذياب العنزي

هيا أحمد الودعاني

د/مبارك فهاد العازمي
فيصل حمد المزين

مشاري محمد البليهيس

د/جنان محسن بوشهري

 العضو / ممثل شركة البترول الوطنية الكويتية
 العضو / ممثل جامعة الكويت

 العضو / ممثل مؤسسة البترول الكويتية

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 األمانة العامة للمجلس األعلى 

للتخطيط والتنمية
عضو / ممثل وزارة المالية

األمين العام للجهاز المركزي للمناقصات العامة

عضو/ ممثل الهيئة العامة للقوى العاملة
نائب  الجهاز المركزي للمناقصات العامة
عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة

عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة

السيد/ رياض الشطي     إداري أول الشراء و 
عقود الخدمات

1
2
3
4
5
6

7

1

1
2
3

1

1
2
3
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    كما حضر حانب من االجتماع العضو / ممثل الجهات الحكومية التي أشرفت على تنفيذ المناقصة وهم
كالتالي :

التوقيع

 العضو / ممثل الهيئة العامة للشباب والرياضة

 العضو / ممثل األمانة العامة لمجلس الوزراء
 العضو / ممثل وزارة التربية

 العضو / ممثل ديوان سمو رئيس مجلس 
الوزراء

 العضو / ممثل ديوان الخدمة المدنية

 العضو / ممثل الجهاز المركزي لتكنولوجيا 
المعلومات

 العضو / ممثل وزارة الصحة

 العضو / ممثل شركة نفط الكويت

 العضو / ممثل الديوان األميري

 العضو / ممثل معهد الكويت لألبحاث العلمية

 العضو / ممثل وزارة األعالم

السيدة/ لجين الدعيج     مهندس صناعي
السيدة / ريم القناعي     مهندس مدني

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

والمالي
المهندسة/ ندى البغلي     مراقب العقود وضبط 

الجودة

السيد/ أحمد العبدالجليل     ممثل/ ديوان الخدمة
المدنية

السيدة/ اسراء معرفي     رئيس قسم 
المناقصات والعقود

السيدة/ نائلة العوضي     مدير الدعم الفني
السيدة/ أماني التركيت     مراقب الدعم الفني

السيد/ عادل العلي     مدير التأمين الصحي
السيدة/ أديبة الطاهر     مراقب ادارة المختبرات
السيد/ فهد القطان     رئيس قسم المستحضرات

المهندسة/ نجاة الغضبان     رئيس قسم 
المحاليل المواد المخبرية

السيدة/ مها الفضلي     ممثل/ شركة نفط 
الكويت

السيد/ خالد العربيد     رئيس فريق

السيد/ عذبي الحمدان     مراقب المناقصات

د. سوريندرا االجارسامي     باحث مشارك

السيد/ يونس أحمد     مراقب التوريدات 
والمناقصات

السيد/ محمد المطيري     رئيس قسم 
استديوهات البث بالتكليف

السيد/ عبدس دشتي     مدير هندسة األخبار

4
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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  (2017/47) والذي عقد بتاريخ  (2017/06/19)



2017/48

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

Page5 اجتماع رقم :

فض العطاءات

وزارة الكهرباء و الماء

وزارة التجارة والصناعة

وزارة التربية

الرقم :- و ك م /2017/2016/27

الرقم :- 2017-2016/3

الرقم :- م ع/2017/2016/45

فض عطاء مناقصة/ممارسة  اصالح القواعد الخرسانية للخطوط الهوائية جهد من (3.3 الى 
400 ك.ف) في مناطق متفرقة من دولة الكويت

 

فض عطاء مناقصة/ممارسة  الخاصة بإستئجار سيارات مع سائقين وبدون سائقين

 

فض عطاء مناقصة/ممارسة  استئجار وتوريد و نقل وتركيب وتشغيل وصيانة تراخيص 
مايكروسوفت

 

الموضوع

الموضوع

الموضوع

1

2

3

م

م

م

فتحت مظاريف المناقصة 

فتحت مظاريف المناقصة 

فتحت مظاريف المناقصة 

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان



2017/48

  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 :

فض العطاءات

وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية

بلدية الكويت

الرقم :- 2017/2016/18

الرقم :- 2017/2016/11

الرقم :- 2017/2016/9

فض عطاء مناقصة/ممارسة  توفير احتياجات المياه الغذبة لمساجد وزارة االوقاف والشؤن 
االسالمية

 

فض عطاء مناقصة/ممارسة  تقديم خدمات انترنت ونقل المعلومات لوزارة االوقاف والشؤون 
االسالمية

 

فض عطاء مناقصة/ممارسة  اعمال ترميم وصيانة واعمال انشائية صغيرة في المشآت والمرافق
العائدة لبلدية الكويت بمحافظة االحمدي و مبارك الكبير

 

الموضوع

الموضوع

4

5

6

م

م

فتحت مظاريف المناقصة 

فتحت مظاريف المناقصة 

فتحت مظاريف المناقصة 

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان



2017/48

  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 :

فض العطاءات

شركة نفط الكويت

2033643-RFP -: الرقم

2030005-RFP -: الرقم

2024923-RFP -: الرقم

2022690-RFP -: الرقم

فض عطاء مناقصة/ممارسة  تحديث وتطوير شبكة الغاز والمكثفات في جنوب الكويت 
 UPGRADATION OF GAS AND CONDENSATE NETWORK AT

SOUTH KUWAIT

 

فض عطاء مناقصة/ممارسة  انشاء خطوط انابيب تدفق النفط الخام واالشغال المتصلة بها في 
منطقة جنوب وشرق الكويت

 

فض عطاء مناقصة/ممارسة  انشاء خط انابيب جديد قطر (48) بوصة لنقل النفط الخام من 
منطقة شمال الكويت الى مشعب الخلط المركزي 

 NEW 48 CRUDE TRANSIT LINE FROM NORTH KUWAIT TO
CMM

 

II - فض عطاء مناقصة/ممارسة  تحديث وتطوير شبكة الغاز والمكثفات في منطقة شرق الكويت

 

الموضوع
7

8

9

10

م

فتحت مظاريف المناقصة 

فتحت مظاريف المناقصة 

فتحت مظاريف المناقصة 

فتحت مظاريف المناقصة 

البيـــــــــــــــــــان



2017/48

  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 :

مؤسسة البترول الكويتية

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :265
 تاريخ الكتاب :2017/06/12

 
 
 

 طلب اصدار األمر التغييري الخامس بزيادة بمبلغ اجمالي قدره (-/ 18,880 $) ما يعادل (-
/5,739 د.ك)  فقط خمسة آالف  وسبعمائة وتسعة وثالثون دينار  الغير بنسبة (31 %) على 
قيمة عقد تزويد باألخبار والتحليالت الدقيقة بما يخص تتبع السفن الناقالت المبرم مع / شركة 

s list intelligence'Llody  وذلك إلضافة تقارير جديدة خاصة بأخبار السوق لبعض 
الشركات في مجال النقل البحري بما يخص السفن والناقالت وذلك اعتبار من تاريخ توقيع العقد 

حتى نهايته في 2018/6/5

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ رياض الشطي     إداري أول الشراء و عقود الخدمات

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2017/48

  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 :

وزارة األعالم

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :186
 تاريخ الكتاب :2017/06/11

 
 
 

طلب اصدار االمر التغييري االول لعقد المناقصة رقم وأ/2014/212-2015 توريد وتركيب 
وتشغيل وتدريب وصيانة مشروع بناء شبكة حديثة لالخبار (المرحلة الثانية) للوزارة المبرم مع/ 
شركة الشبكات الدولية للتكنولوجيا لتغيير نظام االستديو من (HD الى K4) واستبدال اجهزة 
اخرى لتتوافق مع نظام التحديث وتمديد مدة تنفيذ العقد الربعة اشهر دون اي تكلفة مالية بناءا 

على مالحظات ديوان المحاسبة

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ يونس أحمد     مراقب التوريدات والمناقصات
السيد/ عبدس دشتي     مدير هندسة األخبار

السيد/ محمد المطيري     رئيس قسم استديوهات البث بالتكليف

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2017/48

  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 :

الهيئة العامة للشباب والرياضة

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :11956
 تاريخ الكتاب :2017/06/05

 
 
 

طلب تعديل اسم الشركة للتمديد االول لعقد المناقصة رقم ش ر/2014/2013/10 أعمال استئجار
مركبات صالون بدون سائقين ووقود ومركبات صالون مع سائقين ووقود ليصبح / شركة محمد 
ناصر الشهري واوالدة للسيارات بدال من / شركة محمد ناصر وأوالدة للسيارات وذلك لورود 

خطأ مطبعي

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة / ريم القناعي     مهندس مدني
السيدة/ لجين الدعيج     مهندس صناعي

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2017/48

  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 :

األمانة العامة لمجلس الوزراء

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :6772
 تاريخ الكتاب :2017/06/01

 
 
 

طلب اصدار االمر التغييري الثالث بزيادة مبلغ اجمالي شهري قدره (2,432/040 د.ك)  فقط  
الفين  واربعمائة واثنى وثالثون دينار  واربعون فلس  الغير ما يعادل نسبة (528.%) على قيمة

عقد الممارسة رقم 2014/65-2015 اعمال حراسة المباني التابعة لالمانة العامة المبرم 
مع/شركة مركز الرواد للخدمات االمنية وذلك الضافة عدد (26) فرد امن لكل من :

- الجهاز المركزي لمعالجة اوضاع المقيمين بصورة غير قانونية
- مكتب االنماء االجتماعي

- االمانة العامة لمجلس الوزراء (مقر مدرسة الصوابر)
وكما هو موضح بالجدول في الكشف المرفق بكتاب االمانة

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

 

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2017/48

  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 :

ديوان الخدمة المدنية

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :61984
 تاريخ الكتاب :2017/06/14

 
 
 

طلب اعادة النظر في قرار الجهاز السابق بشأن التجديد الثاني لعقد الممارسة رقم 2014/11-
2015 صيانة وحدة التخزين المركزية EMC المبرم مع/ شركة ديجيتال بروسيسنج سيستم 
الستشارات الكمبيوتر واالدارية لمدة سنة اعتبارا من 2017/5/24 حتى 2018/5/23 بمبلغ 

اجمالي قدره (-/37,500د.ك) فقط ثالثة وثمانون الف دينار الغير بنفس الشروط واالسعار وذلك 
لحاجة الديوان استمرار اعمال العقد

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ أحمد العبدالجليل     ممثل/ ديوان الخدمة المدنية

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه التالي:
أوال: إلغاء القرار السابق الصادر باجتماع رقم (2017/43) المنعقد في 2017/5/23 المتضمن:

عدم الموفقة على طلب التجديد وااللتزام بالمادة رقم(19) من قانون المناقصات العامة رقم 
(2016/49)

ثانيا: الموافقة بنفس الشروط واالسعار مع االلتزام بأحكام قانون المناقصات العامة رقم 49 
لسنة 2016 وتطبيق شروط العقد

عدم موافقة كل من:
عضو مجلس ادارة الجهاز / اللواء فهد عيد بن فهد

عضو مجلس ادارة الجهاز/ محمد الخرافي
عضو ممثل وزارة المالية / سالم ذياب

عضو ممثل الهيئة العامة للقوى العاملة/ د. مبارك العازمي

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       

Page13 اجتماع رقم :

شركة البترول الوطنية الكويتية

الرسائل الواردة

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

شركة مجموعة حمد العصفور وشركاه للتجارة 
العامة والمقاوالت ذ م م

 
 

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

 

الموضوع
1
م

  قرر مجلس ادارة الجهاز احالة الكتاب لالطالع واالفادة وموافاة الجهاز بالرد خالل اسبوع من 
تاريخه

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

Page14 اجتماع رقم :

ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :2954
 تاريخ الكتاب :2017/07/02

 
 
 

طلب طرح الممارسة رقم 2017/1 استئجار عدد (95) سيارة بدون سائق بمواصفات مختلفة 
حسب المتطلبات الخاصة للديوان من امن وحماية وضيافة وخدمات

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

 

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة بتولي الجهة صاحبة الشأن القيام باجراءات عملية الشراء 
بطريقة الممارسة العامة وفقا بنص المادة (17) من قانون المناقصات العامة رقم 49 لسنة 

2016

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

Page15 اجتماع رقم :

الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :7161
 تاريخ الكتاب :2017/06/14

 
 
 

طلب اصدار االمر التغييري بزيادة مبلغ شهري قدره (-/8,950$) مايعادل (-/2,719د.ك) بنسبة 
(5.967%) على عقد رقم ج م 138 ايجار برمجيات الحاسب االلي (IBM) للجهاز المركزي 
لتكنولوجيبا المعلومات المبرم مع / شركة الخرافي للحاسبات االلية وذلك لتوفير مهندس مقيم 

بنفس الشروط واالسعار

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ نائلة العوضي     مدير الدعم الفني
السيدة/ أماني التركيت     مراقب الدعم الفني

السيدة/ اسراء معرفي     رئيس قسم المناقصات والعقود

الموضوع
1
م

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       

Page16 اجتماع رقم :

الديوان األميري

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :5065
 تاريخ الكتاب :2017/06/18

 
 
 

 رقم الكتاب :5064
 تاريخ الكتاب :2017/06/18

 
 
 

 رقم الكتاب :4542
 تاريخ الكتاب :2017/06/01

 
 
 

طلب التمديد الثالث لعقد رقم د أ/ هـ/71 أعمال الصيانة الشاملة والتشغيل والتركيبات لألعمال 
الهندسية لمباني المطار األميري المبرم مع / شركة الخرافي ناشيونال لمدة تسعة شهور اعتبارا 
من 2017/6/29 حتى 2018/3/31 بملغ اجمالي قدره (-/160,500د.ك) فقط مائة وستون الف

 دينار  الغير لحين االنتهاء من اعداد مستندات ووثائق طرح الممارسة الجديدة

اطلع الجهاز فاكس طلب الديوان  تمديد العقد اعتبا را من 2017/6/11 حتى 2017/6/28

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ عذبي الحمدان     مراقب المناقصات

طلب تمديد العقد رقم د أ/هـ 13/ تشغيل وصيانة قاعات التشريفات بمطار الكويت الدولي المبرم 
مع /شركة الخرافي ناشيونال لمدة تسعة اشهر من  2017/7/1 حتى 2018/3/31 بمبلغ إجمالي

قدره(-/94,050د.ك) فقط اربعة وتسعون الف  وخمسون دينار  الغير

- اطلع الجهاز على كتاب الديوان رقم 5131 بتاريخ 2017/6/20 المتضمن فتره التمديد

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ عذبي الحمدان     مراقب المناقصات

طلب تجديد األول عقد أعمال التأمين والحراسة للمبنى اإلداري الجديد المبرم مع/ شركة آرمور 
لحراسة المنشآت لمدة سنة اعتبارا من 2017/7/1 حتى 2018/6/30 بمبلغ إجمالي قدره (-

/98,084 د.ك)  فقط ثمانية وتسعون الف  واربعة وثمانون دينار  الغير بنفس الشروط واالسعار 
وذلك لحاجة الديوان الستمرار خدمات الحراسة

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ عذبي الحمدان     مراقب المناقصات

الموضوع
1

2

3

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 

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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Page17 اجتماع رقم :

شركة نفط الكويت

الرسائل الواردة

 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

 
 

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

شركة وائل النصف وشركاه التجارية ذ م م
 
 

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

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ مها الفضلي     ممثل/ شركة نفط الكويت
السيد/ خالد العربيد     رئيس فريق

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

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ مها الفضلي     ممثل/ شركة نفط الكويت
السيد/ خالد العربيد     رئيس فريق

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

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ مها الفضلي     ممثل/ شركة نفط الكويت
السيد/ خالد العربيد     رئيس فريق

الموضوع
1

2

3

م

  قرر مجلس ادارة الجهاز احالة الكتاب لالطالع واالفادة وموافاة الجهاز بالرد خالل اسبوع من 
تاريخه

  قرر مجلس ادارة الجهاز احالة الكتاب لالطالع واالفادة وموافاة الجهاز بالرد خالل اسبوع من 
تاريخه

  قرر مجلس ادارة الجهاز احالة الكتاب لالطالع واالفادة وموافاة الجهاز بالرد خالل اسبوع من 
تاريخه

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       

Page18 اجتماع رقم :

معهد الكويت لألبحاث العلمية

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :1277
 تاريخ الكتاب :2017/06/05

 
 
 

 رقم الكتاب :1276
 تاريخ الكتاب :2017/06/05

 
 
 

 رقم الكتاب :1286
 تاريخ الكتاب :2017/06/07

 
 
 

 رقم الكتاب :1327
 تاريخ الكتاب :2017/06/12

 
 
 

طلب ترسية الممارسة رقم M-31-2017/2016 محلل طيفي اللوان الغازات مع كاشف للتأين 
باللهب على/ شركة العرفج الهندسية (ثاني اقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-/24,000 د.ك)  

فقط اربعة وعشرون الف  دينار  الغير

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

د. سوريندرا االجارسامي     باحث مشارك

طلب ترسية الممارسة رقم M-62-2017/2016 توريد جهاز منضدي لتصنيع نظام االغشية 
على/ شركة العرفج الهندسية (ثاني اقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-/18,950 د.ك)  فقط 

ثمانيةعشر الف  وتسعمائة وخمسون دينار  الغير

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

د. سوريندرا االجارسامي     باحث مشارك

طلب ترسية الممارسة رقم m-101-2017/2016 اعمال مراجعة و تدقيق حسابات المعهد لمدة 
ثالث سنوات على/ مكتب النصف و شركاه (اقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-/10,350 د.ك)  

فقط عشر آالف  وثالثمائة وخمسون دينار  الغير

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

د. سوريندرا االجارسامي     باحث مشارك

طلب الغاء الممارسة رقم M-24-2017/2016 كبينة شبكات+ جهاز امداد الطاقة UPS  وذلك 
UPS الستالم المبنى االداري الجديد ويوجد به عدد (2) جهاز امداد الطاقة

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

د. سوريندرا االجارسامي     باحث مشارك

الموضوع
1

2

3

4

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان
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 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

Page19 اجتماع رقم :

وزارة التربية

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :15890
 تاريخ الكتاب :2017/06/14

 
 
 

 رقم الكتاب :14173
 تاريخ الكتاب :2017/05/28

 
 
 

إفادة الوزارة بشان ترسية المناقصة رقم م ع/2013/2012/35 تنفيذ وانشاء وانجاز وصيانة 
مبنى روضة اطفال بمنطقة مبارك العبدالله قطعة 2 التابعة المنطقة حولي التعليمية بنظام تسليم 

المفتاح على/ شركة جلفار للهندسة والمقاوالت (أقل األسعار) بمبلغ اجمالي قدره 
(1,585,865/995 د.ك)   فقط  مليون  وخمسمائة وخمسة وثمانون الف  وثمانمائة وخمسة 
وستون دينار  وتسعمائة وخمسة وتسعون فلس  الغير بأن جاري العمل على ادراجها ضمن 

ميزانية السنة المالية 2018/2017

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

المهندس/أحمد الفيلكاوي     مراقب الدعم الفني والمالي
المهندسة/ ندى البغلي     مراقب العقود وضبط الجودة

السيد/ أحمد المطيري     رئيس قسم النقليات

(أعيد بحث) طلب إعادة عرض ترسية المناقصة رقم م ع/2016/2015/20 استئجار سيارات 
هاف لوري مع سائقين على/ شركة اوتوماك للسيارات (ثالث أقل األسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-
/299,880 د.ك) فقط مائتين وتسعة وتسعون الف  وثمانمائة وثمانون دينار  الغير وذلك لعدم 

مباشرة شركة الطموح األهلية للتجارة العامة والمقاوالت بتنفيذ اعمال العقد

*اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم (15884) المؤرخ بتاريخ 2017/6/14 المتضمن ال مانع 
شركة اوتوماك للسيارات بتنفيذ اعمال المناقصة بنفس الشروط و األسعار  مع تجديد الكفالة 

البنكية المناقصة

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

المهندسة/ ندى البغلي     مراقب العقود وضبط الجودة
المهندس/أحمد الفيلكاوي     مراقب الدعم الفني والمالي

السيد/ أحمد المطيري     رئيس قسم النقليات

الموضوع
1

2

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز عدم الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان
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Page20 اجتماع رقم :

وزارة التربية

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :29568
 تاريخ الكتاب :2016/12/28

 
 
 

 رقم الكتاب :4325
 تاريخ الكتاب :2017/02/16

 
 
 

(أعيد بحث) طلب طرح المناقصة رقم م ع 46-2011/2010 مشروع استكمال تصميم وترخيص 
وانشاء وانجاز وصيانة مبنى مدرسة ابتدائية بنين بمنطقة صباح الناصر التابعة لمنطقة 

الفروانية التعليمية 

- على الشركات المصنفة لدى اللجنة بالفئة األولى لألعمال المدنية واإلنشائية
-شرط الخبره التقل عن 5 سنوات وان يكون لدى الشركة إمكانات وأيدي عاملة وفنية مدربة

-التقبل التجزئة 
-نسبة االوامر التغييرية (%25)

تقديم بيان تفصيلي عن عقود أعمال مماثلة ألعمال موضوع المناقصة التي ينفذها حاليا أو كان 
ينفذها خالل السنوات الخمس الماضية لجهة حكومية وصورة من هذه العقود

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

المهندس/أحمد الفيلكاوي     مراقب الدعم الفني والمالي
المهندسة/ ندى البغلي     مراقب العقود وضبط الجودة

السيد/ أحمد المطيري     رئيس قسم النقليات

(أعيد بحث)طلب طرح المناقصة رقم م ع /2017/2016/54 تنفيذ اعمال فحص واصالح 
وتشغيل وصيانة شبكة االنذار ومكافحة الحريق لمدارس ومباني ومرافق تابعة لمنطقة العاصمة 

التعليمية بين الشركات المصنقة لدى االدارة العامه لالطفاء بالفئة االولى والثانية.

-ال تقبل التجزئة
-ال تقبل العروض البديلة
-شرط خبرة 5 سنوات

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

المهندس/أحمد الفيلكاوي     مراقب الدعم الفني والمالي
المهندسة/ ندى البغلي     مراقب العقود وضبط الجودة

السيد/ أحمد المطيري     رئيس قسم النقليات

الموضوع
3

4

م

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

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان
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Page21 اجتماع رقم :

وزارة التربية

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :2258
 تاريخ الكتاب :2017/01/26

 
 
 

 رقم الكتاب :4424
 تاريخ الكتاب :2017/02/19

 
 
 

(أعيد بحث)طلب طرح المناقصة رقم م ع/2011/2010/37 مشروع استكمال تصميم وترخيص 
وتنفيذ وانشاء وانجاز وصيانة عدد (2) حوض سباحة في مدارس منطقة مبارك الكبير التعليمية 

- وزارة التربية بنظام تسليم المفتاح على الشركات المصنفة بالفئة االولى 

-التقبل عروض بديلة 
-التقبل التجزئة

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

المهندس/أحمد الفيلكاوي     مراقب الدعم الفني والمالي
المهندسة/ ندى البغلي     مراقب العقود وضبط الجودة

السيد/ أحمد المطيري     رئيس قسم النقليات

(أعيد بحث) طلب طرح المناقصة رقم م ع /2016/2015/35 تصميم وترخيص وانشاء وصيانة 
مدرسة ثانوية بنات بمنطقة العقيلة (4) التابعة لمنطقة األحمدي التعليمية لحاجة / قطاع المنشآت

التربوية والتخطيط على الشركات المصنفة بالفئة االولى لالعمال المدنية واالنشائية

-ال تقبل التجزئة
-ال تقبل عروض بديلة 

-فصل التصميم عن االنشاء وفقا للمادة (39) لقانون المناقصات

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

المهندس/أحمد الفيلكاوي     مراقب الدعم الفني والمالي
المهندسة/ ندى البغلي     مراقب العقود وضبط الجودة

السيد/ أحمد المطيري     رئيس قسم النقليات

الموضوع
5

6

م

قرر مجلس ادارة الجهاز عدم الموافقة لعدم توافر االعتماد المالي

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

البيـــــــــــــــــــان



2017/48

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      
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Page22 اجتماع رقم :

وزارة التربية

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :15702
 تاريخ الكتاب :2017/06/13

 
 
 

إفادة الوزارة بإن تم مخاطبة اإلدارة المالية إلضافة المناقصة رقم م ع/2014/2013/24 تصميم
و نرخيص و انجاز و صيانة عدد (2) صالة بولينج مدارس وزارة التربية لمنطقة االحمدي 

التعليمية بنظام تسليم المفتاح ضمن ميزانية السنة المالية 2018/2017

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

المهندس/أحمد الفيلكاوي     مراقب الدعم الفني والمالي
المهندسة/ ندى البغلي     مراقب العقود وضبط الجودة

السيد/ أحمد المطيري     رئيس قسم النقليات

الموضوع
7
م

قرر مجلس ادارة الجهاز عدم الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان
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Page23 اجتماع رقم :

جامعة الكويت

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :6645
 تاريخ الكتاب :2017/06/07

 
 
 

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

 
 
 

 طلب إلغاء البنود ارقام (16,15,10,9,8,6,5,4,3) من المناقصة رقم 2016/2015/163 
توريد وتركيب وتشغيل اجهزة علمية -كلية الهندسة والبترول -قسم الهندسة الكهربائية-جامعة 
الكويت وذلك العتذار شركة شركة كيو ايتي المشتركة للتجارة العامه و المقاوالت عن تجديد 

الكفالة االولية

اطلع الجهاز على 
- كتاب الجامعة رقم 3144 بتاريخ 2017/3/19 المتضمن طلب ترسية البنود ارقام  

(16.15.10.9.8.6.5.4.3) علىشركة كيو ايتي المشتركة للتجارة العامه و المقاوالت بمبلغ 
إجمالي قدره (-/15.546 د.ك)

- كتاب شركة كيو ايتي رقم 2017/837 بتاريخ 2017/5/21 المتضمن االعتذار عن تمديد 
الكفالة وذلك إلرتفاع األسعار

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

 

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
-  المجموعة B- البنود ارقام (11.10.9.7.6.5) على /شركة ابن رشد لالجهزة واالدوات 

العلمية والطبية بمبلغ اجمالي قدره (-/48,900 د.ك ) فقط ثمانية واربعون الف  وتسعمائة دينار 
الغير

-البنود (11.7.6.5) (عرض وحيد)
-البندين (10.9) (ثاني اقل االسعار) 

وإلغاء البند رقم (8)الرتفاع االسعار المقدمه

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

 

الموضوع
1

2

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز التالي أوال: الموافقة على ترسية بعض البنود
ثانيا: تأجيل البت بالقرار للبنود المرساه على شركة اي تي بي ميديكال للمنتجات الغذائية 

والنباتات الصحية لحين تجديد الكفاالت البنكية

البيـــــــــــــــــــان
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Page24 اجتماع رقم :

جامعة الكويت

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :6766
 تاريخ الكتاب :2017/06/14

 
 
 

 رقم الكتاب :6644
 تاريخ الكتاب :2017/06/12

 
 
 

 رقم الكتاب :1379
 تاريخ الكتاب :2017/02/05

 
 
 

طلب إلغاء المناقصة رقم 9-2017/2016 تاهيل مشروع الزراعة اعمال تنفيذ مشروع تاهيل 
مقاولين لمشروع الزراعة التجميلية والتشجير والري لجميع مواقع الجامعة (2018/2016) 

لمدة ثالث سنوات - الدارة االنشاءات والصيانة - جامعة الكويت

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

 

طلب الغاء المناقصة رقم 2016/12-2017 تاهيل مقاولين العمال عقد الصيانة الجذرية تاهيل 
مقاولين العمال عقد الصيانة الجذرية بجميع مواقع الجامعة الدارة االنشاءات والصيانة وذلك 

لالسباب المذكورة بكتاب الجامعة

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

 

(أعيد بحث)طلب طرح المناقصة رقم 12-2018/2017 صيانة جهاز علمي لمدة سنة - ادارة 
االبحاث الجامعية - بالجامعة بين الشركات المسجلة لدى الجهاز والجامعة للسنة المالية 

 2018/2017

-نسية االوامر التغييرية (%30)
-التقبل التجزئة

*التقبل عروض بديلة

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

 

الموضوع
3

4

5

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة مع تعديل نسبة األوامر التغييرية إلى (%25)

البيـــــــــــــــــــان
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Page25 اجتماع رقم :

جامعة الكويت

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :1879
 تاريخ الكتاب :2017/02/15

 
 
 

 رقم الكتاب :6600
 تاريخ الكتاب :2017/06/11

 
 
 

 رقم الكتاب :6599
 تاريخ الكتاب :2017/06/11

 
 
 

(أعيد بحث) طلب طرح المناقصة رقم 2017/14-2018 صيانة أجهزة علمية لكلية الطب لقسم 
الجراثيم بالجامعة بين الشركات المسجلة لدى الجهاز والمسجلة بالجامعة للسنة المالية 

 2018/2017

*نسبة األوامر التغييرية : %30
*تقبل التجزئة 

*التقبل عروض بديلة

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

 

طلب الغاء المناقصة رقم 2016/13-2017 تاهيل مقاولين العمال عقد تشغيل وصيانة واصالح 
الخدمات الهندسية الدارة االنشاءات و الصيانة لمدة ثالث سنوات وذلك لالسباب المذكورة بكتاب 

الجامعة

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

 

طلب الغاء المناقصة رقم 2016/8-2017 تاهيل مشروع الطرق اعمال تنفيذ مشروع تاهيل 
مقاولين العمال الطرق والخدمات لجميع مواقع الجامعة (2018/2016) لمدة ثالث سنوات 

الدارة االنشاءات والصيانة وذلك لالسباب المذكورة بكتاب الجامعة

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

 

الموضوع
6

7

8

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة مع تعديل نسبة األوامر التغييرية إلى (%25)

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان
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Page26 اجتماع رقم :

وزارة الصحة

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :2017-58
 تاريخ الكتاب :2017/06/12

 
 
 

 رقم الكتاب :57
 تاريخ الكتاب :2017/06/12

 
 
 

طلب ترسية المناقصة رقم (357-2015-2016) لشراء البند رقم (67) توفير جهاز وملحقاته 
الدارة خدمات المختبرات الطبية من / شركة التقدم التكنولوجي (عرض وحيد) بمبلغ اجمالي قدره

(-/1,199,000 د.ك)  فقط  مليون  ومائة وتسعة وتسعون الف  دينار  الغير

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

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

المهندسة/ نجاة الغضبان     رئيس قسم المحاليل المواد المخبرية
السيد/ عادل العلي     مدير التأمين الصحي

طلب ترسية المناقصة رقم 11-2016/2017 توريد وتجهيز قسم الصيدلة باألجهزة وملحقاتها 
في مستشفى جابر لمشروع مستشفى جابر األحمد الصباح من الشركات المذكورة بكتاب الوزارة 
بمبلغ اجمالي قدره (-/2,035,071 د.ك)  فقط  مليونين  وخمسة وثالثون الف  واحدى وسبعون

دينار  الغير

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

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

المهندسة/ نجاة الغضبان     رئيس قسم المحاليل المواد المخبرية
السيد/ عادل العلي     مدير التأمين الصحي

الموضوع
1

2

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة مع تعزيز االعتماد المالي 

قرر مجلس ادارة الجهاز التالي:
أوال: الموافقة على بعض البنود

ثانيا: تأجيل البت بالقرار للبنود المرساة للشركات التالية:
- شركة نور للتكنولوجيا الطبية .

- شركة اينوميدكس للمستلزمات الطبية.
- شركة طارق (العوضي وشركاه).

لحين تجديد الكفاالت البنكية

البيـــــــــــــــــــان
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Page27 اجتماع رقم :

وزارة الصحة

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :316
 تاريخ الكتاب :2017/06/05

 
 
 

 رقم الكتاب :331
 تاريخ الكتاب :2017/06/08

 
 
 

طلب التمديد االول لعقد المناقصة رقم م خ ع / 58/ 2014/2013 25 استئجار وسائل نقل برية 
( سيارات الخدمات ) البندين رقم (1.2) للمجموعة االولى والبند رقم (2) للمجموعة الثانية  

2014/2013 المبرم مع / شركة اوتوماك للسيارات لمدة 243 يوم  من تاريخ 2017/8/1 حتى 
2018/3/31 بمبلغ اجمالي قدره (1,157,554/800د.ك) فقط  مليون  ومائة وسبعة وخمسون 
الف  وخمسمائة واربعة وخمسون دينار  وثمانمائة فلس  الغير وذلك لحين طرح مناقصة جديدة

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ فهد القطان     رئيس قسم المستحضرات
المهندسة/ نجاة الغضبان     رئيس قسم المحاليل المواد المخبرية

السيدة/ أديبة الطاهر     مراقب ادارة المختبرات
السيد/ عادل العلي     مدير التأمين الصحي

طلب تمديد عقد تسجيل المشتركين في الضمان الصحي المبرم/مع شركة الخدمات العامة لمدة 
ستة اشهر إعتبارا من 2017/7/29 بنفس الشروط

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ فهد القطان     رئيس قسم المستحضرات
المهندسة/ نجاة الغضبان     رئيس قسم المحاليل المواد المخبرية

السيدة/ أديبة الطاهر     مراقب ادارة المختبرات
السيد/ عادل العلي     مدير التأمين الصحي

الموضوع
3

4

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



2017/48

  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 :

وزارة الصحة

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :317
 تاريخ الكتاب :2017/06/05

 
 
 

طلب التمديد االول للعقد رقم ص/2015/2014/762-25 استئجار وسائل نقل برية ( سيارات 
الخدمات ) البندين (1.2.3.5) من المجموعة الثالثة للمناقصة رقم م خ ع / 58/ 2014/2013 

المبرم مع / شركة الخليج لتاجير السيارات لمدة 243 يوم  من تاريخ 2017/8/1 حتى 
2018/3/31 بمبلغ اجمالي قدره (517,298/400د.ك) فقط خمسمائة وسبعةعشر الف  ومائتين
وثمانية وتسعون دينار  واربعمائة فلس الغير و ذلك لحين االنتهاء من اجراءات طرح المناقصة 

الجديده

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ فهد القطان     رئيس قسم المستحضرات
المهندسة/ نجاة الغضبان     رئيس قسم المحاليل المواد المخبرية

السيدة/ أديبة الطاهر     مراقب ادارة المختبرات
السيد/ عادل العلي     مدير التأمين الصحي

الموضوع
5
م

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

البيـــــــــــــــــــان



2017/48

  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 :

وزارة الصحة

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :52/2
 تاريخ الكتاب :2017/05/29

 
 
 

 رقم الكتاب :60
 تاريخ الكتاب :2017/05/31

 
 
 

 رقم الكتاب :2017/48
 تاريخ الكتاب :2017/06/12

 
 
 

طلب شراء البند رقم (46) ادوية (حبوب) لعالج امراض الجهاز التنفسي لكافة االقسام في 
المراكز الصحية والمستشفيات على النحو التالي :

- البند (46-1) من/ شركة علي عبدالوهاب المطوع التجارية (اقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره 
(-/120,002 $) ما يعادل (-/36,601 د.ك) فقط ستة وثالثون الف وستمائة وواحد دينار الغير 

بعد تخفيض الكميات
- البند رقم (46-2) من/ شركة احفاد حمد صالح الحميضي الدوائية (ثالث اقل االسعار) بمبلغ 
اجمالي قدره (-/146,670 $) ما يعادل (-/44,734 د.ك) فقط اربعة واربعون الف وسبعمائة 

واربعة وثالثون دينار الغير بعد تخفيض الكميات

 

طلب شراء البند رقم (169) اطقم تستخدم في جراحة القلب المفتوح لالطفال لمستشفى الصدري
- قسم جراحة قلب االطفال من/ شركة نجمة برقان للتجارة العامة والمقاوالت (خامس اقل 

االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-/171,010 د.ك)  فقط مائة واحدى وسبعون الف  وعشر دينار  
الغير

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ فهد القطان     رئيس قسم المستحضرات
المهندسة/ نجاة الغضبان     رئيس قسم المحاليل المواد المخبرية

السيدة/ أديبة الطاهر     مراقب ادارة المختبرات
السيد/ عادل العلي     مدير التأمين الصحي

طلب ترسية الممارسة رقم 227-2017/2016 توريد اجهزة وملحقاتها لمجلس اقسام االسنان 
من/ شركة السيافي للتجهيزات الطبية والدوائية (ثالث اقل األسعار) بمبلغ إجمالي قدره (-

/84,500 د.ك)  فقط اربعة وثمانون الف  وخمسمائة دينار  الغير بعد تخفيض الكمية

 

الموضوع
6

7

8

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2017/48

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      
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Page30 اجتماع رقم :

وزارة الصحة

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :40
 تاريخ الكتاب :2017/05/29

 
 
 

 رقم الكتاب :7
 تاريخ الكتاب :2017/05/15

 
 
 

 رقم الكتاب :59
 تاريخ الكتاب :2017/05/31

 
 
 

 رقم الكتاب :53
 تاريخ الكتاب :2017/05/31

 
 
 

طلب شراء البند رقم (145) فحوصات هرمونية بتقنية RIA لمختبرات مستشفى مبارك الكبير - 
وحدة المناعة من/ شركة تكترون لالجهزة االلكترونية (اقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-

/84,480 د.ك)  فقط اربعة وثمانون الف  واربعمائة وثمانون دينار  الغير

 

طلب شراء البند رقم (138) مواد استهالكية لجهاز ARTISAN لكافة المختبرات - وحدات 
الهيستوباثولوجي من/ شركة التقدم التكنولوجي (مصدر وحيد) بمبلغ اجمالي قدره (-/117,320

د.ك)  فقط مائة وسبعةعشر الف  وثالثمائة وعشرون دينار  الغير بعد تقليل عدد المواد

 

طلب شراء البند رقم (167) انظمة مفاصل العظام لمستشفى الرازي من/ شركة العيسى لالجهزة 
الطبية والعلمية (ثالث اقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-/150,300 د.ك)  فقط مائة وخمسون 

الف  وثالثمائة دينار  الغير

 

طلب شراء البند رقم (158) اغطية ورقية وبالستيكية لالسرة مع مادة ماصة للسوائل قياس كبير 
لكافة االقسام في المراكز الصحية والمستشفيات من/ شركة ميد فيجن للخدمات الطبية (ثالث اقل 

االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-/90,000 د.ك)  فقط تسعون الف  دينار  الغير

 

الموضوع
9

10

11

12

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2017/48

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

 عضو/ ممثل الفتوى و التشريع       عضو/ ممثل  المالية        عضو/ ممثل التخطيط     عضو/ ممثل الهيئة العامة للقوى العاملة 
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Page31 اجتماع رقم :

وزارة الصحة

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :606
 تاريخ الكتاب :2016/12/06

 
 
 

 رقم الكتاب :9286
 تاريخ الكتاب :2017/05/25

 
 
 

 رقم الكتاب :49
 تاريخ الكتاب :2017/06/12

 
 
 

 رقم الكتاب :2017-52
 تاريخ الكتاب :2017/06/12

 
 
 

(أعيد بحث) طلب شراء البند رقم (47) شراء مباشر لمجلس أقسام األنف واألذن والحنجرة من /
شركة التقدم الطبي األلماني لالجهزة واالدوات الطبية (وكيل حصري) بمبلغ اجمالي قدره (-

/45,950 د.ك)  فقط خمسة واربعون الف  وتسعمائة وخمسون دينار  الغير

 

طلب تعديل ترسية مناقصة الخليج رقم (11) توريد محاليل الكلية الصناعية (المجموعة األولى) 
لتصبح على النحو التالي :-

 - شركة محمد ناصر الهاجري 
- شركة التقدم التكنولوجي 

 بمبلغ اجمالي قدره (-/2,090,460 $) ما يعادل (-/627,138 د.ك)
 بدال من / شركة محمد ناصر الهاجري بمبلغ اجمالي قدر  (-/317,460 $) بدال من (-/95,238 

د.ك)

 

طلب ترسية الممارسة رقم 2016/596-2017 لشراء البند رقم (58) توريد جهاز وملحقاته 
لمجلس أقسام األشعة والعالج االشعاعي على/ شركة / التقدم التكنولوجي (خامس أقل األسعار) 

بمبلغ اجمالي قدره (-/85,000 د.ك)  فقط خمسة وثمانون الف  دينار  الغير

 

طلب ترسية الممارسة رقم 809-2016/2017 لشراء البند رقم (61) توريد أجهزة وملحقاتها 
لمجلس أقسام التخدير والعناية المركزة وعالج االالم على/ شركة التقدم التكنولوجي (ثالث أقل 

األسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-/125,370 د.ك)

 

الموضوع
13

14

15

16

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2017/48

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

Page32 اجتماع رقم :

وزارة الصحة

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :2017/53
 تاريخ الكتاب :2017/06/12

 
 
 

 رقم الكتاب :42
 تاريخ الكتاب :2017/05/29

 
 
 

 رقم الكتاب :44
 تاريخ الكتاب :2017/05/29

 
 
 

طلب ترسية الممارسة رقم 477-2016/2017 شراء البند رقم (62) توريد أجهزة وملحقاتها 
لمجلس اقسام االسنان على/ شركة صفوان للتجارة والمقاوالت (ثاني أقل األسعار) بمبلغ اجمالي

قدره (-/145,000 د.ك)  فقط مائة وخمسة واربعون الف  دينار  الغير بعد تخفيض الكمية

 

طلب شراء البند رقم (147) فحوصات مخبرية لمعرفة وجود الميكروب لكافة المختبرات من/ 
شركة التقدم التكنولوجي (مصدر وحيد) بمبلغ اجمالي قدره (-/94,500 د.ك)  فقط اربعة 

وتسعون الف  وخمسمائة دينار  الغير بعد زيادة الكميات

 

طلب شراء البند رقم (149) مواد مخبرية لفحوصات االنفلونزا 1N1H لمختبر الفيرولوجي - 
الصحة العامة من/ شركة ياكو الطبية (مصدر وحيد) بمبلغ اجمالي قدره (-/95,000 د.ك)  فقط 

خمسة وتسعون الف  دينار  الغير بعد زيادة الكميات

 

الموضوع
17

18

19

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قبل الختام رحب رئيس مجلس الجهاز المركزي للمناقصات العامة دعوة السادة أعضاء المجلس لحضور اإلجتماع القادم يوم  
االربعاء الموافق 05-07-2017 الساعة -/التاسعة صباحا. 

البيـــــــــــــــــــان


