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دولة الكويت
 الجهاز المركزي للمناقصات العامة

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

2018/24
10-رجب-1439 هـ 

   االثنين 
2018-03-26 -الموافق

عقد الجهاز المركزي للمناقصات العامة  جلسته رقم (

بقاعة االجتماع بمقر الجهاز المركزي للمناقصات العامة و بحضور كل من السادة :الموافق  2018-03-26

)(   االثنين 2018/24 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:

التوقيع

التوقيع

التوقيع

التوقيع

عبدالله سعود العبدالرزاق
حامد أحمد العلبان

بدر عبداللطيف الدويسان
د. محمد عبدالله العيسى
د.مبارك فهاد العازمي

هيفاء عبدالعزيز المضف

د.مرسال سعد الماجدي
هشام أحمد الدليمي

هيا أحمد الودعاني

عادل إبراهيم خريبط
محمد ناصر الخرافي

د. رنا عبدالله الفارس

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

عضو/ ممثل األمانة العامة للمجلس األعلى 
للتخطيط والتنمية

 عضو ممثل/ ادارة الفتوى والتشريع
عضو / ممثل وزارة المالية

األمين العام للجهاز المركزي للمناقصات 
العامة

عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة
عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة

نائب رئيس الجهاز المركزي للمناقصات 
العامة

1
2
3
4
5
6

7
8

1

1
2

1

تم توقيع هذا المحضر واعتماده من رئيس و اعضاء مجلس الجهاز  بتاريخ  28-03-2018 وفقا للمادة (8 )من الالئحة 
التنفيذية 
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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 لشئون 
الزراعة والثروه السمكية

 العضو / ممثل جامعة الكويت

 العضو / ممثل وزارة الصحة

 العضو / ممثل شركة نفط الكويت

 العضو / ممثل ديوان الخدمة المدنية

 العضو / ممثل وزارة التجارة والصناعة
 العضو / ممثل الديوان األميري

 العضو / ممثل وزارة الشئون اإلجتماعية 
والعمل

 العضو / ممثل وزارة األعالم

 العضو / ممثل األمانة العامة لمجلس 
الوزراء

 العضو / ممثل شركة البترول الوطنية 
الكويتية

 العضو / ممثل المجلس الوطني للثقافه 
والفنون واآلداب

 العضو / ممثل وزارة التربية

 العضو / ممثل األمانة العامة للمجلس 
األعلى للتخطيط و التنمية

 العضو / ممثل الهيئة العامة للمعلومات 
المدنية

 العضو / ممثل الهيئة العامة للتعليم 

السيدة/ حصة الحربي     مدير المالية

الدكتور/ قتيبة الرزوقي     مدير الرنامج 
اإلنشائي

م/ ايمن االشوك     مراقب الصيانة

السيد/علي حاتم الصايغ     ممثل/القطاع 
النفطي

السيدة/ نعيمة العجيل     مراقب الشئون 
المالية

السيد/ حمود النومس     رئيس قسم 
الضمانات البنكية

السيد/ بدر العدواني     مدير إدارة الخدمات 
العامة

السيد/ نواف المطيري     رئيس قسم دراسة 
الشروط

السيدة/ ريم العنزي     مراقب العقود 
والمناقصات

السيد/ علي حاتم الصايغ     ممثل/القطاع 
النفطي

السيد/ طالل خليل     رئيس قسم المتاحف

المهندس/ طالب موسى     مدير ادارة 
التصميم والعقود

السيدة/ عذاري الجمعة     رئيس قسم 
المناقصات

1
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3

4

5

6
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16



 Page42018/04/08 عدد كويت اليوم 1387تاريخ النشر بموقع الجهاز 

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

التوقيع

 العضو / ممثل الهيئة العامة للتعليم 
التطبيقي والتدريب

 العضو / ممثل الهيئة العامة للشباب

المهندس/ عيسى الستالن     رئيس قسم 
الصيانة

السيدة/ نواف المطيري     رئيس الفريق 
الهندسي

16

17
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فض العطاءات

وزارة األشغال العامة

الهيئة العامة للرياضة

الرقم :- ا م م /2018/2017/1/1

الرقم :- ا م م/2017/2016/13/1

الرقم :- ا م م/2017/2016/10/1

الرقم :- هـ ع ر 2017-2016-14

فض عطاء مناقصة/ممارسة  توفير خدمة االشتراك باالنترنت وخطوط نقل المعلومات

 

فض عطاء مناقصة/ممارسة  توريد وتركيب وتشغيل  وصيانة اجهزة البصمة وكاميرات المراقبة

 

فض عطاء مناقصة/ممارسة  صيانة الشبكة الرئيسية في المركز الحكومي بكيفان والمواقع 
الخارجية التابعة لوزارة االشغال العامة

 

فض عطاء مناقصة/ممارسة  أعمال التشغيل والصيانة واإلصالح لخدمات التبريد والتكييف في 
األندية واالتحادات الرياضية (المنطقة الثانية)

 

الموضوع

الموضوع

1

2

3

4

م

م

فتحت مظاريف المناقصة 

فتحت مظاريف المناقصة 

فتحت مظاريف المناقصة 

فتحت مظاريف المناقصة 

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان
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فض العطاءات

جامعة الكويت

فض عطاء مناقصة/ممارسة  توريد و تركيب و تشغيل جهاز علمي - ادارة االبحاث الجامعية - الرقم :- 2018/2017/47
جامعة الكويت

 

الموضوع
5
م

فتحت مظاريف المناقصة 

البيـــــــــــــــــــان
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وزارة األعالم

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :41
 تاريخ الكتاب :2018/03/12

 
 
 

طلب التجديد السابع عشر للعقد رقم و أ /19047 (وأ/ش م/26 سابقا) تقديم تقارير إخبارية 
عالمية وتقارير مصورة وخدمات تلفزيونية لتلفزيون دولة الكويت المبرم مع / مجموعة رويترز 
المحدودة لمدة سنة إعتبارا من 2018/7/1 حتى 2019/6/30 بمبلغ إجمالي قدره (-/470.700

$ ) مايعادل (144.293/085 د.ك) فقط مائة واربعة واربعون الف ومائتين وثالثة وتسعون 
دينار وخمسة وثمانون فلس الغير وذلك لحاجة الوزارة إلستمرار أعمال العقد

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ نواف المطيري     رئيس قسم دراسة الشروط

الموضوع
1
م

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

البيـــــــــــــــــــان
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وزارة التجارة والصناعة

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :2018/15
 تاريخ الكتاب :2018/03/20

 
 
 

طلب اإلحاطة والعلم برفض التظلم شكال المقدم من / شركة مجموعة بشاره للتجارة العامة 
والمقاوالت للمناقصة رقم 2017/2016/11 المناقصة رقم 2016/4-2017 برنامج ميكنة 

الخدمات العامه وأخطارها بقرار لجنة التظلمات من قرارات الجهاز المركزي للمناقصات العامة 
بإجتماعها رقم 2018/5 بتاريخ 2018/3/13 إستنادا للمادة رقم (44/5) من المرسوم رقم (30)

لسنة 2017 بإصدار االئحة التنفيذية للقانون رقم 2016/49

 

الموضوع
1
م

احيط مجلس ادارة الجهاز علما 

البيـــــــــــــــــــان
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ديوان الخدمة المدنية

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :24038
 تاريخ الكتاب :2018/03/13

 
 
 

طلب التمديد السادس لعقد المناقصة رقم 2012/2011/22 توفير خدمات اصالح و تشغيل و 
صيانة االعمال الكهروميكانيكية بالديوان في منطقة الشويخ المبرم مع / شركة فواز للتجارة 

والخدمات الهندسية لمدة ستة اشهر اعتبارا من 2018/4/1 حتى 2018/9/30 بمبلغ إجمالي 
قدره (-/41,220 د.ك)  فقط احدى واربعون الف  ومائتان وعشرون دينار كويتي الغير لحين 

االنتهاء من اجراءات طرح المناقصة الجديده رقم 2017/2016/6 

* اطلع الجهاز على كتاب الديوان رقم 25980 المؤرخ في 2018/3/19 المتضمن تعديل اسم 
الشركة.

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ نعيمة العجيل     مراقب الشئون المالية

الموضوع
1
م

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

البيـــــــــــــــــــان
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شركة البترول الوطنية الكويتية

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :18
 تاريخ الكتاب :2018/02/18

 
 
 

(اعيد بحث) طلب اعادة النظر بقرار الجهاز السابق والموافقة على طرح الممارسة المحدودة 
رقم  CCD/0023 خدمات إدارة المخازن بين الشركات المذكورة بكتاب الشركة وفقا للمادة رقم 

(18) من قانون المناقصات رقم 49 لسنة 2016 بناءا على االسس والمعايير المختارة 
واألسباب المذكورة بكتاب الشركة

- اطلع الجهاز على كتاب الشركة رقم 1816 بتاريخ 2018/3/4 المتضمن البيانات المالية 
واالسس والمعايير

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ علي حاتم الصايغ     ممثل/القطاع النفطي
السيد/بدر سعود الحويتان     رئيس فريق التنسيق الخارجي

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز التالي 
اوال: إلغاء قراره السابق الصادر باجتماع رقم (2018/2) المنعقد في 2018/1/18 المتضمن : 

عدم الموافقة
ثانيا: الموافقة على أن تتولى الجهة صاحبة الشأن اجراءات االعمال بممارسة محدودة وفقا 

للمادة رقم 18 من قانون المناقصات العامة رقم 49 لسنة 2016

البيـــــــــــــــــــان
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األمانة العامة للمجلس األعلى للتخطيط و التنمية

توصيــــــات الجهــــات

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :1437
 تاريخ الكتاب :2018/03/18

 
 
 

 رقم الكتاب :1492
 تاريخ الكتاب :2018/03/20

 
 
 

(اعيد بحث) طلب تمديد كفالة شركة الرعاية لمقاوالت تنظيف المباني للمناقصة رقم 
2017/2016/1 أعمال التنظيف والنقل الداخلي والتخلص من النفايات والمراسالت الداخلية 

لقطاعات األمانة لمدة ثالثة اشهر وذلك لحين توقيع العقد

*اطلع الجهاز على كتاب األمانة رقم (1488) المؤرخ في 2018/3/20 المتضمن طلب سحب 
الكتاب أعاله وذلك لتقديم شركة الرعاية لمقاوالت تنظيف المباني كفالة اإلنجاز للمناقصة حتى 

.2021/8/30

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ عذاري الجمعة     رئيس قسم المناقصات

طلب التمديد الثاني لعقد رقم 2015/2014/44  امن وحراسة مبنى االمانة المبرم مع / شركة بلو
جارد للحراسة لمدة ثالثة شهور اعتبارا من 2018/4/1 بمبلغ اجمالي قدره (-/11,184 د.ك) 

وذلك لحين االنتهاء من اجراءات ترسية المناقصة رقم 2018/2017/1

 

الموضوع

الموضوع

1

2

م

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة على سحب كتاب الجهة

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

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان
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وزارة الشئون اإلجتماعية والعمل

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :05053
 تاريخ الكتاب :2018/02/27

 
 
 

طلب اعادة عرض ترسية المناقصة رقم 2017/2016/10 مشروع  إنشاء وانجاز وصيانة مبنى 
وحدة رعاية المسنين بمنطقة اشبيلية على / شركة الخالد للهندسة و المقاوالت (سابع اقل 

االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-/3,798,292 د.ك) فقط ثالثة ماليين وسبعمائة وثمانية وتسعون 
الف ومائتين واثنى وتسعون دينار الغير بناءا على مالحظات ديوان المحاسبة.

*اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم 6012 المؤرخ في 2018/3/8 المتضمن مبلغ الترسية.

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

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ بدر العدواني     مدير إدارة الخدمات العامة

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم مع تجديد الكفاالت البنكية

البيـــــــــــــــــــان
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وزارة الشئون اإلجتماعية والعمل

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :32800
 تاريخ الكتاب :2017/12/04

 
 
 

(اعيد بحث) طلب التمديد الثالث لعقد المناقصة رقم و ش ج ع / 2013/2012/10 اعمال خدمة 
النزيل وتوريد الحفاظات لذوي االحتياجات الخاصة بقطاع الرعاية االجتماعية بالوزارة المبرم 

مع / شركة العيسى لألجهزة الطبية والعلمية لمدة سنة اعتبارا من 2017/12/28 حتى 
2018/12/28 لالسباب المذكورة بكتاب الوزارة على النحو التالي:

**بما يخص وزارة الشؤون االجتماعية:
- توريد الحفاظات بمبلغ اجمالي قدره (-/450,000 د.ك)

- اعمال خدمة النزيل بمبلغ اجمالي قدره (-/535,428 د.ك)
**بما يخص الهيئة العامة لذوي االعاقة:

- توريد الحفاظات بمبلغ اجمالي قدره (1,584,866/880 د.ك)
- اعمال خدمة النزيل بمبلغ اجمالي قدره (-/210,000 د.ك)

* مرفق كتاب الهيئة العامة لشئون ذوي االعاقة رقم 103124 المؤرخ في 2018/3/7 
المتضمن رغبة الهيئة بإستكمال االجراءات الخاصة بالتمديد الثالث من قبل وزارة الشئون لحين 
االنتهاء من االجراءات الخاصة بالمناقصتين المراد طرحهما حيث ان هيئة ذوي االعاقة بأمس 

الحاجة ألعمال المناقصة اعاله

 

الموضوع
2
م

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

البيـــــــــــــــــــان
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جامعة الكويت

توصيــــــات الجهــــات

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :2305
 تاريخ الكتاب :2018/03/06

 
 
 

 رقم الكتاب :2437
 تاريخ الكتاب :2018/03/11

 
 
 

 PIMSS طلب الغاء المناقصة رقم 2017/2016/35 اعمال توفير برنامج ادارة المشاريع
لميكنة اعمال ادارة االنشاءات والصيانة بالجامعة وذلك لعدم توافر االعتمادات المالية.

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

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

الدكتور/ قتيبة الرزوقي     مدير الرنامج اإلنشائي
السيد/ أسامة الشهاب     مدير المشتريات

طلب تمديد الكفاالت البنكية للمناقصين المشاركين بالمناقصة رقم 2018/2017/6 اعمال 
الصيانة الجذرية لقطاع (الشويخ) - الدارة االنشاءات والصيانة  لمدة ثالثة أشهر لإلنتهاء من 

الدراسة الفنية للمناقصة.

 

الموضوع

الموضوع

1

2

م

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان
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المجلس الوطني للثقافه والفنون واآلداب

توصيــــــات الجهــــات

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :2648
 تاريخ الكتاب :2018/03/15

 
 
 

 رقم الكتاب :2505
 تاريخ الكتاب :2018/03/13

 
 
 

طلب تمديد الكفاالت البنكية للمناقصين المشاركين المناقصة رقم م و ث ف أ 2016/2015/3 
اعمل هندسة وتوريد وانشاء وتشغيل وصيانة مشروع االحمدي الثقافي لمدة سنة من تاريخ 

إنتهائها لحين اإلنتهاء من إجراءات الترسية.

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ طالل خليل     رئيس قسم المتاحف

طلب التمديد االول لعقد المناقصة رقم م و ث ف أ / 2015/2014/3 توفير العمالة المصاحبة 
للبعثات االثرية المشاركة مع الفريق الكويتي المبرم مع / شركة البحار للخدمات العامة لمدة 

شهرين اعتبارا من 2018/4/1 حتى 2018/5/30 بمبلغ اجمالي قدره (-/35,685 د.ك) فقط 
خمسة وثالثون الف وستمائة وخمسة وثمانون دينار الغير لحين االنتهاء من اجراءات طرح 

المناقصة الجديدة رقم م و ث ف أ 2018/2017-9

 

الموضوع

الموضوع

1

2

م

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان
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الهيئة العامة للمعلومات المدنية

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :1756
 تاريخ الكتاب :2018/02/27

 
 
 

 رقم الكتاب :1869
 تاريخ الكتاب :2018/03/04

 
 
 

 رقم الكتاب :2125
 تاريخ الكتاب :2018/03/11

 
 
 

طلب التجديد االول لعقد رقم 1087 صيانة حزم برامج الخاصه  بالحاسب الرئيسي الستكمال 
المرحلة الثانية من خطه التنمية المبرم مع / شركة انظمة التكنولوجيا المستقبل لمده ثالث 

سنوات اعتبارا من 2018/4/1 حتى 2021/3/31 بمبلغ اجمالي قدره (-/123,600 د.ك) فقط 
مائة وثالثة وعشرون الف وستمائة دينار الغير لتوفير الخدمة.

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

 

طلب التجديد الرابع لعقد رقم (902) صيانة نظام الحفظ االلكتروني للوثائق المدنية  المبرم مع / 
شركة فابكو تك للتجارة العامه اعتبارا من 2018/4/1 حتى 2020/3/31 بمبلغ اجمالي قدره (-

/88,866 د.ك) فقط ثمانية وثمانون الف  وثمانمائة وستة وستون دينار  الغير

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

 

طلب التجديد الثالث للعقد رقم 1066 صيانة أجهزة توسعة الطابعات المركزية المبرم مع / شركة 
محمد عبدالمحسن الخرافي واوالده لمدة سنة اعتبارا من 2018/4/1 حتى 2019/3/31 بمبلغ 

اجمالي قدره (-/80,900 د.ك) فقط ثمانون الف وتسعمائة دينار الغير

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

 

الموضوع
1

2

3

م

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

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

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

البيـــــــــــــــــــان



2018/24  عدد كويت اليوم 1387تاريخ النشر بموقع الجهاز Page172018/04/08 اجتماع رقم :

األمانة العامة لمجلس الوزراء

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :3225
 تاريخ الكتاب :2018/03/15

 
 
 

 رقم الكتاب :3049
 تاريخ الكتاب :2018/03/12

 
 
 

 رقم الكتاب :215
 تاريخ الكتاب :2018/01/07

 
 
 

طلب التجديد السابع للعقد رقم 3979 خدمات الدعم الفني لتراخيص برمجيات اوراكل لالمانة 
المبرم مع / شركة الديار المتحدة للتجارة والمقاوالت اعتبارا من 2018/4/1 حتى 2019/3/31 
بمبلغ اجمالي قدره (-/99,227 د.ك) فقط تسعة وتسعون الف ومائتين وسبعة وعشرون دينار  

الغير

 

طلب التعاقد المباشر مع / شركة ايبال إلستشارات الكمبيوتر لتجديد وشراء تراخيص 
مايكروسوفت اإلضافية مع ميزة التحديث للجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات بمبلغ إجمالي 
قدره (-/260,164د.ك) ووفقا للمادة رقم (18) من القانون رقم 49 في شأن المناقصات العامة 

والئحته التنفيذية الصادرة بموجب المرسوم رقم 2017/30

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ ريم العنزي     مراقب العقود والمناقصات

طلب طرح الممارسة العامة رقم 71 صيانة و تقديم الدعم الفني ألجهزة و معدات شبكة نقل 
المعلومات لالمانة للسنة المالية 2018/2017 لمدة ثالث سنوات وذلك وفقا للمادة رقم (17) 
من قانون المناقصات العامة رقم 49 لسنة 2016 على أن تتم إجراءات الطرح لدى األمانة 

العامة لمجلس الوزراء.

* بيانات الممارسة :
- غير قابلة للتجزئة

 

الموضوع

الموضوع

1

2

3

م

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة على أن يكون االخير

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة على أن تتولى الجهة صاحبة الشأن اجراءات األعمال 
بممارسة عامة وفقـا للمادة رقم 17 من قانون المناقصات العامة رقم 49 لسنة 2016 

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان
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شركة نفط الكويت

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :2018/636$
 تاريخ الكتاب :2018/03/22

 
 
 

 رقم الكتاب :2018/556$
 تاريخ الكتاب :2018/03/01

 
 
 

طلب تمديد عقد المناقصة رقم REP-2013026 خدمات االمن لمرافق شركة نفط الكويت 
SECURITY ANS SUPPORT SERVICE المبرم مع شركة / الرائد للحراسة مع 

التمديد لمدة شهرين حتى 2018/4/30 بمبلغ إجمالي قدره (800.246/414 د.ك)

-إطلع الجهاز على كتاب شركة النفط رقم 2018/492 المؤرخ في 2018/2/15

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/علي حاتم الصايغ     ممثل/القطاع النفطي
السيد/ خالد العربيد     كبير آمري الشئون التجارية

طلب اصدار األمر التغييري األول بتخفيض مبلغ اجمالي قدره (-/416,580 د.ك) فقط اربعمائة 
وستة عشر الف وخمسمائة وثمانون الف دينار ال غير اي ما يعادل نسبة (7,3%) من قيمة عقد 
المناقصة رقم RFP-2023965 انشاء محطة كهرباء فرعية مرفوعة جديدة ( KV11 ) ورفع 

كفاءة المحطات الكهربائية الموجودة في منطقة غرب الكويت المبرم مع/ شركة كي سي سي 
للهندسة والمقاوالت وذلك لألسباب المذكورة بكتاب الشركة.

 

الموضوع
1

2

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان
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شركة نفط الكويت

طرح التأهيل - طرح المناقصات

الرسائل الواردة

 رقم الكتاب :2018/559$
 تاريخ الكتاب :2018/03/04

 
 
 

 رقم الكتاب :2018/241$
 تاريخ الكتاب :2018/02/12

شركة الثويني التجارية ش م ك ( مقفلة )
 
 

طلب طرح المناقصة العامة رقم RFQ-2032276 تزويد أنابيب نبطين ووصالت قياس 13-
 SUPPLY OF CASING & COUPLING 8/3 و 18-8/5 إلصالح اآلبار الطباشيرية

 SIZES 13-3/8 & 18-5/8FOR WORKOVER & CRETACEOUS WELLS
بين الشركات المتخصصة و المحددة بالكشف المرفق لمدة شهر للحاجة الماسة لضمان توفر 

المواد في المخازن ولإلستمرار بعمليات حفر اآلبار دون إنقطاع.

*بيانات المناقصة
-ال تقبل عروض بديلة

-قابلة للتجزئة على (5) مجموعات
-ان تكون المواد المطلوبة من صنع احدى الشركات المصنعة المعتمدة لدى شركة النفط

 

(اعيد بحث) طلب اجراء الالزم بإصدار ملحق للمناقصة رقم RFP-2034573 تركيب خطوط 
حاويات نزع الملوحة جديدة في 9GS-21&GC-19,GC-10,GC يتماشى مع قوانين الجهاز 
للمناقصات العامة لالسباب الموضحة بكتاب الشركة مع تمديد موعد اقفال المناقصة ليتم اتاحة 

المساواة والمنافسة وتكافؤ الفرص للجميع

- اطلع الجهاز على :
- كتاب شركة الثويني التجارية رقم 2018/565 المؤرخ في 2018/3/5 المتضمن تصحيح 

الخطأ المطبعي في رقم القانون بكتاب الشركة رقم 2018/241
-  كتاب شركة نفط الكويت رقم 2018/645 المؤرخ في 2018/3/22 المتضمن الرد على شكوى

شركة الثويني.

 

الموضوع

الموضوع

3

4

م

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

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

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان
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الديوان األميري

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :3010
 تاريخ الكتاب :2018/03/19

 
 
 

 رقم الكتاب :3107
 تاريخ الكتاب :2018/03/20

 
 
 

 رقم الكتاب :3160
 تاريخ الكتاب :2018/03/21

 
 
 

(اعيد بحث) طلب التجديد الثالث لعقد رقم (دأ/م/47)اعمال التشغيل والصيانة لمباني وانظمة 
ومرافق قصر السيف العامر المبرم مع / شركة الوطنية للبنية التحتية (شركة الخرافي ناشيونال 
سابقا) لمدة سنة اعتبارا من 2018/4/1 حتى 2019/3/31بمبلغ إجمالي قدره (937.666/668
د.ك) فقط تسعمائة وسبعة وثالثون الف وستمائة وستة وستون دينار وستمائة وثمانية وستون 

فلس الغير بنفس الشروط والمواصفات واالسعار لحين االنتهاء من اجراءات اعادة طرح 
الممارسة الجديدة

-اطلع الجهاز على كتاب الديوان رقم (2574) المؤرخ في 2018/3/7

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ حمود النومس     رئيس قسم الضمانات البنكية

 (650G) (اعيد بحث) طلب التجديد األول لعقد تدريب الطيارين على الجهاز التشبيهي لطائرة
المبرم مع / شركة EMIRATES CAE FLIGHT TRAINING لمدة سنتان اعتبارا من 
2018/6/1 حتى 2020/5/31 بمبلغ اجمالي قدره (-/2.966.183 $) ما يعادل (-/888,000 

د.ك) فقط ثمانمائة وثمانية وثمانون الف دينار الغير.

-اطلع الجهاز على كتاب رقم (2659) المؤرخ في 2018/3/11

 

طلب التجديد السادس للعقد رقم دأ/م/11 توريد بطاقات الوقود للديوان المبرم مع / شركة السور 
لتسويق الوقود لمدة سنة اعتبارا من 2018/4/1 حتى 2019/3/31 بمبلغ اجمالي قدره (-

/99,000 د.ك) فقط تسعة وتسعون الف دينار الغير لالسباب المذكورة بكتاب الديوان.

 

الموضوع
1

2

3

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2018/24  عدد كويت اليوم 1387تاريخ النشر بموقع الجهاز Page212018/04/08 اجتماع رقم :

الديوان األميري

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :3279
 تاريخ الكتاب :2018/03/26

 
 
 

 رقم الكتاب :3278
 تاريخ الكتاب :2018/03/26

 
 
 

طلب التعاقد المباشر رقم د ا/ت.ع/159 مع/ شركة بيت االنماء للمقاوالت الزراعية لتنفيذ اعمال 
صيانة المزروعات والنباتات بحديقة الشهيد - المرحلة االولى لمدة سنة اعتبارا من 2018/4/1 
بمبلغ إجمالي قدره (-/506,400 د.ك)  فقط خمسمائة وستة الف  واربعمائة دينار  الغير ووفقا 
للمادة رقم (18) من القانون رقم 49 لسنة 2016 في شأن المناقصات العامة والئحته التنفيذية .

*اطلع الجهاز على كتاب الديوان رقم 3219 بتاريخ 2018/3/22 المتضمن تكليف الشركة
وكتاب رقم 3281 بتاريخ 2018/3/26

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ حمود النومس     رئيس قسم الضمانات البنكية

طلب التعاقد المباشر رقم دأ/ ت.ع/168 مع/ الشركة الوطنية لتطوير مشروعات البنية التحتية 
لتنفيذ اعمال الصيانة الكهربائية والميكانيكية لمشروع حديقة الشهيد - المرحلة االولى لمدة سنة 
اعتبارا من 2018/4/1 بمبلغ إجمالي قدره (-/331,380 د.ك)  فقط ثالثمائة واحدى وثالثون 

الف  وثالثمائة وثمانون دينار  الغير ووفقا للمادة رقم (18) من القانون رقم 49 في شأن 
المناقصات العامة والئحته التنفيذية.

اطلع الجهاز على كتاب الديوان رقم 3218 بتاريخ 2018/3/22 المتضمن تكليف الشركة
وكتاب رقم 3280 بتاريخ 2018/3/26

 

الموضوع
4

5

م

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة
عدم موافقة ممثل األمانة العامة للمجلس األعلى للتخطيط والتنمية/ هيفاء المضف

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة
عدم موافقة ممثل األمانة العامة للمجلس األعلى للتخطيط والتنمية/ هيفاء المضف

البيـــــــــــــــــــان
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الهيئة العامة للشباب

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :2018/172
 تاريخ الكتاب :2018/01/21

 
 
 

 رقم الكتاب :170
 تاريخ الكتاب :2018/01/21

 
 
 

 رقم الكتاب :171
 تاريخ الكتاب :2018/01/21

 
 
 

(اعيد بحث) طلب ترسية المناقصة رقم هـ ع ش /2018/2017/1 توفير ايدي عاملة وأدوات 
ومواد تنظيف لجميع مراكز وبيوت الشباب للهيئة لمدة ثالث سنوات على / شركة القدس األهلية 
للتجارة العامة والمقاوالت (أقل األسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-/313,320 د.ك) فقط ثالثمائة 

وثالثة عشر ألف وثالثمائة وعشرون دينار ال غير.

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ نواف المطيري     رئيس الفريق الهندسي

(اعيد بحث) طلب ترسية المناقصة رقم هـ ع ش/2018/2017/2 توفير ايدي عاملة (ضباط امن)
واجهزة ومواد لجميع مراكز وبيوت الشباب للهيئة لمدة ثالث سنوات على / شركة الفيصل 

لحراسة المنشآت (أقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-/308,700 د.ك) فقط ثالثمائة وثمانية الف
وسبعمائة دينار  الغير.

 

(اعيد بحث) طلب ترسية المناقصة رقم 2018/2017/4 توفير أيدي عاملة (مراسلين وسفرجية 
) لجميع مراكز وبيوت الشباب للهيئة لمدة ثالث سنوات على / شركة الفيصل لحراسة المنشآت 
(أقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-/304,200 د.ك) فقط ثالثمائة واربعة الف ومائتى دينار 

الغير

 

الموضوع
1

2

3

م

قرر مجلس ادارة الجهاز ما زال  عند قراره السابق  باجتماع رقم (2018/14) المنعقد في 
2018/2/19 المتضمن: تأجيل البت بالقرار لحين التنسيق مع وزارة المالية

قرر مجلس ادارة الجهاز ما زال  عند قراره السابق  باجتماع رقم (2018/14) المنعقد في 
2018/2/19 المتضمن: تأجيل البت بالقرار لحين التنسيق مع وزارة المالية

قرر مجلس ادارة الجهاز ما زال عند قراره السابق  باجتماع رقم (2018/14) المنعقد في 
2018/2/19 المتضمن: تأجيل البت بالقرار لحين التنسيق مع وزارة المالية

البيـــــــــــــــــــان
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الهيئة العامة للشباب

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :-----------
 تاريخ الكتاب :

 
 
 

 رقم الكتاب :-----------
 تاريخ الكتاب :

 
 
 

 رقم الكتاب :-----------
 تاريخ الكتاب :

 
 
 

إفادة الجهاز بقرب إنتهاء الكفاالت االولية للمناقصين المشاركين بالمناقصة رقم هـ ع ش 
/2018/2017/1 توفير ايدي عاملة وأدوات ومواد تنظيف لجميع مراكز وبيوت الشباب.

 

إفادة الجهاز بقرب إنتهاء الكفاالت االولية للمناقصين المشاركين بالمناقصة رقم هـ ع 
ش/2018/2017/2 توفير ايدي عاملة (ضباط امن) واجهزة ومواد لجميع مراكز وبيوت 

الشباب.

 

إفادة الجهاز بقرب إنتهاء الكفاالت األولية للمناقصين المشاركين في المناقصة رقم 
2018/2017/4 توفير أيدي عاملة (مراسلين وسفرجية) لجميع مراكز وبيوت الشباب للهيئة.

 

الموضوع
4

5

6

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة على تمديد الكفاالت البنكية

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة على تمديد الكفاالت البنكية

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة على تمديد الكفاالت البنكية

البيـــــــــــــــــــان
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الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :13387
 تاريخ الكتاب :2017/11/27

 
 
 

 رقم الكتاب :2018/14
 تاريخ الكتاب :2018/03/20

 
 
 

(اعيد بحث) طلب ترسية المناقصة رقم هـ ع /ش ا م/2017/2016/50 صيانة اجهزة الحاسب 
االلي وملحقاته للهيئة على / شركة الديار المتحدة للتجارة العامة والمقاوالت (رابع اقل االسعار)

بمبلغ اجمالي قدره (-/4,769,040 د.ك) فقط اربعة ماليين وسبعمائة وتسعة وستون الف 
واربعون دينار الغير المطابق للشروط والمواصفات.

**اطلع الجهاز على :
-كتاب شركة زاك سلوشنز رقم 213 المؤرخ بتاريخ 2018/3/18 والمتضمن طلب إعادة طرح 

المناقصة
- كتاب شركة/ زاك سلوشنز رقم 45 المؤرخ في 2018/1/9 والمتضمن ايقاف اجراءات الترسية
-كتاب الهيئة رقم (14324) المؤرخ في 2017/12/21 المتضمن اإلفادة بأن الشركة المرسى 
عليها مطابقة للشروط والمواصفات وحاصلة على شهادة أعلى وأفضل للتخصص المطلوب

* وكتب كل من:
شركة مجموعة بشارة للتجارة العامة (أقل األسعار) رقم (2017/1754) المؤرخ في 

2017/12/10
شركة كواليتي نت للتجارة العامة (ثاني أقل األسعار) رقم (2017/1780) المؤرخ في 

2017/12/13

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

المهندس/ عيسى الستالن     رئيس قسم الصيانة

طلب اإلحاطة والعلم برفض  التظلم المقدم من / شركة المباني المتحدة شكال للمناقصة رقم 
2017/2016/11 تنفيذ مشروع توسعة قسم الهندسة الكيميائية بالشويخ التابعة للهيئة  

وأخطارها بقرار لجنة التظلمات من قرارات الجهاز المركزي للمناقصات العامة  بإجتماعها رقم 
2018/4 بتاريخ 2018/3/6   إستنادا للمادة رقم (44/5) من المرسوم رقم (30) لسنة 2017 

بإصدار االئحة التنفيذية للقانون رقم 2016/49

 

الموضوع
1

2

م

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم لعدم حضور الممثل المختص للجهة

احيط مجلس ادارة الجهاز علما 

البيـــــــــــــــــــان
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الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :1369
 تاريخ الكتاب :2018/02/07

 
 
 

 رقم الكتاب :2521
 تاريخ الكتاب :2018/03/08

 
 
 

 رقم الكتاب :2575
 تاريخ الكتاب :2018/03/11

 
 
 

(اعيد بحث) طلب التمديد الثاني على قيمة عقد أعمال الصيانة الكهربائية الشاملة لكافة الكليات 
المراكز التابعه للهيئة (المنطقة االولى) المبرم مع / شركة الخنيني للتجارة العامه والمقاوالت  

لمدة ثمانية أشهر إعتبارا من 2018/4/1 بمبلغ إجمالي قدره (-/134.000 د.ك) فقط مائة 
واربعة وثالثون الف دينار الغير لحين االنتهاء من اجراءات طرح المناقصة الجديدة رقم 

2017-2016/11

- اطلع الجهاز على :
- كتاب الهيئة رقم (1909) المؤرخ في 2018/2/19 المتضمن فترة التمديد واسم الشركة

- كتاب الهيئة رقم (2574) المؤرخ في 2018/3/11 المتضمن افادة الهيئة بأن التمديد االول لم
يتم تنفيذه لعدم موافقة ديوان المحاسبة.

 

طلب التمديد الثاني لعقد المناقصة رقم هـ ع / ش ا م / 122 / 2012/2011 تنفيذ اعمال 
الحراسة بكليات ومعاهد الهيئة (المنطقة الثانية) المبرم مع / شركة الرائد للحراسة لمدة ستة 

شهور اعتبارا من 2018/6/3 حتى 2018/12/2 بمبلغ اجمالي قدره (97,793/196 د.ك) فقط 
سبعة وتسعون الف وسبعمائة وثالثة وتسعون دينار ومائة وستة وتسعون فلس الغير وذلك لحين 

االنتهاء من اجراءات طرح المناقصة الجديدة رقم 2018/2017/6

 

طلب التمديد الخامس لعقد المناقصة رقم هـ ع / ش أ م / 2013/2012/60 تشغيل وصيانة 
واصالح الخدمات الهندسية لمحطة تبريد كلية التربية االساسية للهيئة المبرم مع / شركة يوسف 
أحمد الغانم وأوالده لمده ستة اشهر اعتبارا من 2018/3/13 حتى 2018/9/12 بمبلغ اجمالي 
قدره (-/86,100 د.ك) فقط ستة وثمانون الف ومائة دينار الغير لحين االنتهاء من اجراءات 

طرح للمناقصة الجديده رقم 2017/2016-25

 

الموضوع
3

4

5

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة بنفس الشروط واألسعار مع االلتزام بأحكام قانون المناقصات 
العامة رقم 49 لسنة 2016 على ان يكون التمديد االخير

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة بنفس الشروط واألسعار مع االلتزام بأحكام قانون المناقصات 
العامة رقم 49 لسنة 2016 على ان يكون التمديد االخير

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان
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الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :1696
 تاريخ الكتاب :2018/02/14

 
 
 

(اعيد بحث) طلب التعاقد المباشر رقم 157-2018/2017  مع / شركة جلوبل الوطنية للتجارة 
العامه و المقاوالت ألعمال الصيانة المدنية الشاملة للكليات و المعاهد و المراكز التابعه للهيئة -
المنطقة الثانية لمده ستة اشهر بمبلغ اجمالي قدره (-/300,000 د.ك) فقط ثالثمائة الف  دينار  

الغير وذلك لتعذر شركة أرض الجزيرة للتجارة العامة من استالم الموقع لمباشرة اعمال  
المناقصة رقم هـ ع/ش أ م/2017-2016/31

-على أن يخضع التعاقد المباشر لنفس شروط العقد السابق وذلك للقيام باألعمال الطارئة 
ولضمان إستمرارية أعمال الصيانة.

 

الموضوع
6
م

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة 
عدم موافقة ممثل الهيئة العامة للقوى العاملة / د. مبارك العازمي

البيـــــــــــــــــــان
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الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروه السمكية

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :4150
 تاريخ الكتاب :2018/03/07

 
 
 

 رقم الكتاب :4151
 تاريخ الكتاب :2018/03/07

 
 
 

طلب ترسية المناقصة رقم هـ ز/م م /2017/2016/7 صيانة مشروع الكويت الستخدام المياه 
المعالجة (المرحلة الثانية) على شركة / جرين لوجستيك للمقاوالت الزراعية (أقل األسعار) بمبلغ

اجمالي قدره (-/596,700 د.ك) فقط خمسمائة وستة وتسعون ألف وسبعمائة دينار ال غير 
المطابق للشروط والمواصفات.

- علما بأن الهيئة قامت باستدعاء الشركة الفائزة لالستفسار عن بعض بنود تسعير المناقصة 
والخاص بأسباب عدم تضمين قيمة الجهاز الفني للقيمة الواردة بصيغة العطاء, وقد تعهدت 

الشركة بتنفيذ األعمال الخاصة بالمناقصة حسب الشروط بالقيمة االجمالية للعقد حسب السعر 
المقدم منها بصيغة العطاء.

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ حصة الحربي     مدير المالية

طلب اعادة ترسية المناقصة رقم هـ ز /م م/2017/2016/4 صيانة مشروع تحريج جواخير كبد 
على/ شركة زلزلة للخدمات والمقاوالت الزراعية (اقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-/198,000

د.ك) فقط مائة وثمانية وتسعون الف دينار الغير شريطة استدعاء الشركة الستيفاء التالي :
1. تقديم جداول تحليل اسعار تفصيلية لمكونات المشروع

2. تعبئة الئحة جهاز المقاول (كما في ص36 - المستند 1-5) من اصول المناقصة
3. توقيع اقرار التعهد بتقديم الجهاز الفني (كما في ص38 - مستند 1-5) من اصول المناقصة
بدال من / شركة الهالل الزراعية (ثالث اقل االسعار) وذلك بناءا على مالحظات ديوان المحاسبة.

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

 

الموضوع
1

2

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز التالي 
اوال: إلغاء قراره السابق الصادر باجتماع رقم 2017/69 المنعقد في 2017/9/25 المتضمن : 

الموافقة على الترسيه على شركة الهالل الزراعية
ثانيا: الموافقة بناءا على مالحظات ديوان المحاسبة

البيـــــــــــــــــــان
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الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروه السمكية

توصيــــــات الجهــــات

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :1285
 تاريخ الكتاب :2018/01/23

 
 
 

 رقم الكتاب :2911
 تاريخ الكتاب :2018/02/15

 
 
 

(اعيد بحث) طلب ترسية المناقصة رقم هـ ز / م م /2016/2015/29 توريد وتركيب شبك حماية 
لمحمية الصليبخات البحرية مع قواعد خرسانية (أحد المشاريع المتعلقة باعادة تاهيل البيئة 
الكويتية) على / شركة الخليج واوروبا للخدمات العقارية (اقل االسعار) بمبلغ إجمالي قدره (-
/166,080 د.ك) فقط مائة وستة وستون الف وثمانون دينار الغير شريطة إستدعاء الشركة 

لتقديم المستندات المطلوبة بكتاب الهيئة.

 

طلب إعادة النظر بقرار الجهاز السابق واإلذن بالموافقة على التمديد الثاني لعقد المناقصة رقم 
هـ ز / م م / 2013/2012/23 استئجار اليات ومعدات زراعية للعمل بمنطقة الوفرة الزراعية 
المبرم مع / شركة فيصل مزيد المسعود للتجارة العامة والمقاوالت اعتبارا من 2017/10/20 

حتى 2018/1/19 بمبلغ اجمالي قدره (-/43,644 د.ك) فقط ثالثة واربعون الف وستمائة واربعة
واربعون دينار الغير لحين اإلنتهاء من إجراءات ترسية المناقصة الجديدة رقم هـ ز /م 

م/2017-2016/14.

 

الموضوع

الموضوع

3

4

م

م

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم لمدة اسبوعين لحين تجديد الكفاالت 
البنكية

مازال مجلس ادارة الجهاز عند قراره السابق الصادر باجتماع رقم (2017/90) المنعقد بتاريخ 
2017/12/4 المتضمن: موافقة بنفس الشروط واألسعار مع اإللتزام بأحكام قانون المناقصات 

العامة رقم 49 لسنة 2016 اعتبارا من تاريخ الكتاب 2017/11/22

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان
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الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروه السمكية

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :2033
 تاريخ الكتاب :2018/02/04

 
 
 

 رقم الكتاب :2374
 تاريخ الكتاب :2018/02/07

 
 
 

طلب طرح المناقصة العامة رقم هـ ز / م م / 2018/2017/15 أعمال الخدمات والنظافة العامة 
وخدمة رعاية الحيوانات بحديقة الحيوان وبعض مرافقها لمدة ثالث سنوات

*بيانات المناقصة:
- ال تقبل التجزئة

- ال تقبل عروض بديلة
- شرط أن ال تقل خبرة المناقص عن 6 سنوات بينها عقدين حكوميين على األقل وتقديم مستندات 

تثبت ذلك. 
- اال يقل راس مال الشركة عن مليون دينار كويتي

 

طلب طرح المناقصة العامة رقم هـ ز / م م /2018/2017/17 تقديم خدمات وتنفيذ اعمال 
بواسطة عمالة متخصصة بمنطقة العبدلي الزراعية على الشركات المتخصصة في هذا المجال

*بيانات المناقصة:
- ال تقبل التجزئة

- ال تقبل عروض بديلة
- نسبة األوامر التغييرية %25

 

الموضوع
5

6

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة على أن تكون العمالة متخصصة بخدمات النظافة ورعاية 
الحيوانات وحذف الشرط التالي:

 شرط أن ال تقل خبرة المناقص عن 6 سنوات بينها عقدين حكوميين على األقل وتقديم مستندات 
تثبت ذلك.

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان
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الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروه السمكية

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :3539
 تاريخ الكتاب :2018/02/27

 
 
 

 رقم الكتاب :3704
 تاريخ الكتاب :2018/03/01

 
 
 

طلب طرح المناقصة العامة رقم هـ ز/م م/2017/2016/12 انشاء وانجاز و صيانة اسوار شبكية
(محمية جال اللياح) (احد المشاريع المتعلقة بإعادة تأهيل البيئة الكويتية) لمدة 730 يوما

*بيانات المناقصة:
- ال تقبل عروض ديلة 

- ال تقبل التجزئة

 

نتيجة تأهيل الشركات والمؤسسات الزراعية المتقدمة في مجال المقاوالت الزراعية.

 

الموضوع
7

8

م

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

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

البيـــــــــــــــــــان
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وزارة التربية

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :201767
 تاريخ الكتاب :2018/03/07

 
 
 

 رقم الكتاب :201805750
 تاريخ الكتاب :2018/03/05

 
 
 

 رقم الكتاب :201806209
 تاريخ الكتاب :2018/03/08

 
 
 

طلب تمديد الكفالة البنكية للشركات المشاركة بالمناقصة رقم م ع /2017/2016/6 تنفيذ اعمال 
الصيانة والترميم واالعمال االنشائية لمدارس ومباني منطقة حولي التعليمية المنطقة (2) 

المنطقة الثانية لمدة ثالث شهور لحين أخذ موافقة ديوان المحاسبة.

 

طلب تمديد الكفاالت البنكية للمناقصين المشاركين بالمناقصة رقم م ع 52-2016/2015 تنفيذ 
اعمال الصيانة والترميم واالعمال االنشائية لمدارس ومباني منطقة العاصمة التعليمية (المنطقة 

الثانية) لمدة ثالث شهور لحين إنتهاء الدراسة من ديوان المحاسبة.

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

المهندس/ طالب موسى     مدير ادارة التصميم والعقود

طلب تمديد الكفاالت البنكية للشركات المشاركة بالمناقصة رقم م ع/2016/5-2017 تنفيذ أعمال 
الصيانة والترميم واألعمال االنشائية لمدارس ومباني منطقة حولي التعليمية المنطقة (1) 

المنطقة األولى لحين أخذ موافقة ديوان المحاسبة.

 

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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وزارة التربية

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :201805761
 تاريخ الكتاب :2018/03/05

 
 
 

طلب الغاء المناقصة رقم م ع / 2014/2013/3 تنفيذ اعمال صيانة آالت تصوير المستندات 
واجهزة الفاكسميلي بالمناطق التعليمية وديوان عام الوزارة واالدارات التابعه لها لالسباب 

المذكورة بكتاب الوزارة

*اطلع الجهاز على صورة من كتاب الوزارة رقم (201804645) المؤرخ في 2018/2/13 
المتضمن طلب تمديد الكفاالت لمدة ثالث شهور.

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

 

الموضوع
4
م

قرر مجلس ادارة الجهاز التالي 
اوال: إلغاء قراره السابق الصادر باجتماع رقم 2016/33 المنعقد في 2016/5/4 المتضمن : 

الموافقة على الترسية
ثانيا: الموافقة على اإللغاء

البيـــــــــــــــــــان
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وزارة التربية

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :201806012
 تاريخ الكتاب :2018/03/07

 
 
 

 رقم الكتاب :201806534
 تاريخ الكتاب :2018/03/12

 
 
 

طلب التمديد التاسع لعقد المناقصة رقم م ع/16ب/2007-2008 تنفيذ أعمال النظافة لمدارس 
ومباني الوزارة بمنطقة العاصمة التعليمية المبرم مع / شركة وائل النصف وشركاه التجارية لمدة
ثالث شهور اعتبارا من 2018/4/1 حتى 2018/6/30 بمبلغ اجمالي قدره (-/681,162 د.ك) 

فقط ستمائة واحدى وثمانون الف ومائة واثنى وستون دينار الغير وذلك لحين االنتهاء من 
اجراءات المناقصة رقم 2016/2015/36

 

طلب التمديد االول لعقد المناقصة رقم م ع/2014/2013/38 اصالح وتشغيل وصيانة معدات 
التكييف والتبريد والتدفئة والتهوية بمدارس ومباني تابعة للوزارة في منطقة حولي التعليمية 
مدارس جنوب السرة عدد (20) مدرسة - شيلر المبرم مع / شركة االنجاز للمقاوالت لمدة ستة 
أشهر إعتبارا من 2018/5/31 حتى 2018/11/30 بمبلغ اجمالي قدره (-/72.400 د.ك) فقط 
اثنى وسبعون الف واربعمائة دينار الغير وذلك لفصل عقود صيانة التكييف المركزي عن عقود 

صيانة وحدات التكييف المنفصل.

 

الموضوع
5

6

م

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

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

البيـــــــــــــــــــان
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وزارة التربية

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :201805174
 تاريخ الكتاب :2018/02/22

 
 
 

طلب طرح المناقصة المحدودة رقم م ع / 30 / 2015-2016 تنفيذ و إنشاء و صيانة مدرسة 
متوسطة بنين بمنطقة صباح الناصر ق (7) و مدرسة متوسطة بنات بمنطقة صباح الناصر ق 
(1) التابعة لمنطقة الفروانية التعليمية نظام تسليم المفتاح على الفئة الثالثة لالعمال المدنية و 

االنشائية

-إطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم 1088 المؤرخ في 2017/1/12

* بيانات المناقصة : 
- ال تقبل عروض بديلة

- ال تقبل التجزئة 
- نسبة االوامر التغييرية %25

- مدة االنجاز 745 يوم و مدة الصيانة 3 سنوات 

 

الموضوع
7
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان
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وزارة التربية

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :201806549
 تاريخ الكتاب :2018/03/12

 
 
 

 رقم الكتاب :201800407
 تاريخ الكتاب :2018/01/04

 
 
 

طلب التعاقد المباشر رقم (78) 2019/2018 تنفيذ أعمال وموائمة وطباعة وتوريد كتب العلوم 
والرياضيات للمرحلة الثانوية مع / شركة ذات السالسل وكالء مؤسسة دار التربويون بذات 

الشروط والمواصفات ولالسباب المذكورة بكتاب الوزارة بمبلغ اجمالي قدره (-/3,618,135 
د.ك) فقط ثالثة ماليين وستمائة وثمانية عشر الف ومائة وخمسة وثالثون دينار الغير وفقا لنص 

المادة رقم (18) من القانون رقم 49 في شأن المناقصات العامة لسنة 2016

إطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم 20187305 بتاريخ 2018/3/21

 

طلب طرح الممارسة العامة رقم م م/2017/64-2018 لتوريد ونقل وتركيب وصيانة مواد 
وخامات متنوعة (أرضيات مطاطية) لحاجة التوجية الفني العام لرياض األطفال ضمن مشروع 

التجهيزات المدرسية لعام (2017-2018) عن طريق اإلعالن عنها بالجريدة الرسمية.

اطلع الجهاز على:
- كتاب الوزارة رقم 201803657 المؤرخ في 2017/12/20 المتضمن ذات الطلب

- كتاب الوزارة رقم 201805475 المؤرخ في 2018/2/28 المتضمن عدم القدرة على اخذ 
موافقة إدارة الفتوى والتشريع إال بعد أخذ موافقة الجهاز المركزي للمناقصات العامة بتحويل 

المناقصة رقم م ع /2017/24-2018 إلى ممارسة.

 

الموضوع
8

9

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

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

البيـــــــــــــــــــان
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وزارة التربية

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :201800454
 تاريخ الكتاب :2018/01/04

 
 
 

طلب طرح الممارسة العامة رقم م.م/2017/63-2018 توريد ونقل حقيبة عدد أدوات صغيرة 
للتوجية الفني للتربية الفنية عن طريق اإلعالن عنها بالجريدة الرسمية.

اطلع الجهاز على:
- كتاب الوزارة رقم 1117590 المؤرخ في 2017/12/20 المتضمن ذات الطلب

- كتب الوزارة رقمي 201803658 و 201805476 المؤرخ في 2018/2/6 و 2018/3/1 
المتضمنين عدم القدرة على اخذ موافقة إدارة الفتوى والتشريع إال بعد أخذ موافقة الجهاز 

المركزي للمناقصات العامة بتحويل المناقصة رقم م ع /2017/28-2018 إلى ممارسة.

 

الموضوع
10
م

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

البيـــــــــــــــــــان
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وزارة الصحة

توصيــــــات الجهــــات

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :1539965
 تاريخ الكتاب :2018/02/13

 
 
 

 رقم الكتاب :2018/13
 تاريخ الكتاب :2018/03/20

 
 
 

 رقم الكتاب :1560204
 تاريخ الكتاب :2018/03/01

 
 
 

(اعيد بحث) طلب ترسية المناقصة رقم ص/ م خ ع/2017/2016/33 استبدال عدد (2) مبرد 
مياه رئيسي للتكييف مع االنابيب والملحقات االخرى بمحطة التبريد المركزية بمستشفى الصباح 
على / شركة سالم محمد النصف للمقاوالت العامة والمباني (اقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-
/248,138 د.ك) فقط مائتين وثمانية واربعون الف ومائة وثمانية وثالثون دينار الغير المطابق 

للشروط والمواصفات.

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

م/ ايمن االشوك     مراقب الصيانة

طلب اإلحاطة والعلم برفض التظلم شكال المقدم من / مؤسسة البيت السويدي ألنظمة الحاسب 
للمناقصة رقم ص/ م خ ع /2017/2016/34 توريد وتركيب نظام مركزى الدارة البيانات في 

مركز غسيل الكلى  بقرار لجنة التظلمات من قرارات الجهاز المركزي للمناقصات العامة  
بإجتماعها رقم 2018/5 بتاريخ 2018/3/13 إستنادا للمادة رقم (44/5) من المرسوم رقم (30)

لسنة 2017 بإصدار االئحة التنفيذية للقانون رقم 2016/49

 

طلب التمديد الخامس لعقد المناقصة رقم ص / م خ ع / 2014/2013/60 توفير اخصائي حاسب
الي المبرم مع / الشركة العربية لخدمات الكمبيوتر لمدة ستة اشهر اعتبارا من 2018/4/1 بمبلغ 
اجمالي قدره (-/49,200 د.ك) فقط تسعة واربعون الف ومائتى دينار الغير وذلك لحين االنتهاء 

من إجراءات ترسية الممارسة رقم م س/2017-2016/44

 

الموضوع

الموضوع

1

2

3

م

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

احيط مجلس ادارة الجهاز علما 

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

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان
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وزارة الصحة

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :2018/150
 تاريخ الكتاب :2018/03/19

 
 
 

 رقم الكتاب :2809
 تاريخ الكتاب :2018/02/07

 
 
 

 رقم الكتاب :341
 تاريخ الكتاب :2017/08/21

 
 
 

طلب التعاقد المباشر مع الشركات المحليه ألبرام عدد (63) عقد صيانة (شامل قطع الغيار) على 
النحو التالي : 

1- أجهزة طبية (33) عقد 
2- أجهزة اشعة (22) عقد
3- أجهزة تعقيم (7) عقد
4- أجهزة اسنان (1) عقد

بمبلغ اجمالي قدره (29,121,782/500 د.ك)  فقط تسعة وعشرون مليون  ومائة واحدى 
وعشرون الف  وسبعمائة واثنى وثمانون دينار  وخمسمائة فلس  الغير اعتبارا من 2018/4/1 

حتى 2019/3/31 وذلك لألسباب المذكورة بكتاب الوزارة

 

طلب اإلحاطة والعلم بشراء البند رقم (142) حقن انسولين لعالج مرضى السكر لكافة 
المستشفيات مع / الدئره المركزية  بدال من / شركة ياكو الطبية وذلك النتقال وكالة الشركة 

المصنعة

 

(اعيد بحث) طلب الشراء المباشر للوازم المخبرية المذكورة بكتاب الوزارة إلدارة الهندسة 
الطبية من / شركة المعجل لألدوية (وكيل محلي وحصري) بمبلغ إجمالي قدره (-/4,507,620 

د.ك) فقط اربعة ماليين وخمسمائة وسبعة الف وستمائة وعشرون دينار الغير

 

الموضوع
4

5

6

م

قرر مجلس ادارة الجهاز التالي 
اوال: إلغاء قراره السابق الصادر باجتماع رقم 2018/19 المنعقد في 2018/3/11 المتضمن: 

عدم الموافقة
ثانيا: الموافقة

احيط مجلس ادارة الجهاز علما 

قرر مجلس ادارة الجهاز ما زال  عند قراره السابق  الصادر باجتماع رقم 2017/64 المنعقد في 
2017/9/18 المتضمن: تأجيل البت بالقرار لحين ورود كتاب الحق من الجهة

البيـــــــــــــــــــان
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وزارة الصحة

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

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

 
 
 

 رقم الكتاب :3
 تاريخ الكتاب :2018/01/07

 
 
 

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

مليونين  وثمانية آالف وخمسمائة وخمسة وعشرون دينار الغير

 

 LEVODOPA + CARPIDOPA DUODOPA (اعيد بحث) طلب اإلذن لشراء
G/ML GEL50+20 .وهي تستخدم لعالج االمراض العصبية باألمر المباشر من / شركة 

المعجل لألدوية (موزع وحيد) بمبلغ اجمالي تقديري (267,502/235 د.ك) فقط مائتين وسبعة 
وستون الف وخمسمائة واثنين دينار ومائتين وخمسة وثالثون فلس الغير ووفقا للمادة رقم 
(18) من القانون رقم 49 في شأن المناقصات العامة والئحته التنفيذية الصادرة بموجب 

المرسوم رقم 2017/30 وذلك لتعزيز المخزون حيث ان الشركة الوحيدة المسجلة للمواد بادارة 
المستودعات الطبية

-  اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم 69 المؤرخ في 2018/2/5 المتضمن أن الشركة موزع 
وحيد

- اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم 195 بتاريخ 2018/3/18 المتضمن تصحيح المبلغ

 

الموضوع
7

8

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة شريطة عرض مشروع العقد على إدارة 
الفتوى والتشريع قبل توقيع العقد

عدم موافقة ممثل الهيئة العامة للقوى العاملة / د. مبارك العازمي

البيـــــــــــــــــــان
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وزارة الصحة

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :111
 تاريخ الكتاب :2018/02/11

 
 
 

طلب اإلذن لشراء PALBOCICLIB (IBRANCE) 100MG لعالج مرضى السرطان 
باألمر المباشر من /شركة صفوان للتجارة والمقاوالت (موزع وحيد) بمبلغ إجمالي تقديري قدره 

(-/853.776 $) ما يعادل (-/258,694 د.ك) فقط مائتين وثمانية وخمسون الف وستمائة 
واربعة وتسعون دينار الغير وفقا للمادة رقم (18) من قانون رقم 49 في شأن المناقصات العامة
والئحتة التنفيذية الصادرة بموجب المرسوم رقم 2017/30 وذلك لتعزيز المخزون حيث الشركة 

الوحيدة المسجلة للمواد بإدارة المستودعات الطبية

- اطلع الجهاز على : 
- صورة من كتاب الوزارة رقم و م ط/132 المؤرخ في 2018/2/19 المتضمن الموافقة على 
الطلب اعاله لتعزيز المخزون وتالفيا الي نقص حاد في االدوية واللوازم الطبية لحين اعداد 

التعديل والرد على الشروط المطلوبة
- كتاب الوزارة رقم 162المؤرخ في 2018/3/6 المتضمن بأن الشركة موزع للمادة وليس وكيل

حصري

 

الموضوع
9
م

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة شريطة عرض مشروع العقد على إدارة 
الفتوى والتشريع قبل توقيع العقد

عدم موافقة ممثل الهيئة العامة للقوى العاملة / د. مبارك العازمي

البيـــــــــــــــــــان
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وزارة الصحة

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :117
 تاريخ الكتاب :2018/02/11

 
 
 

 رقم الكتاب :2044
 تاريخ الكتاب :2018/01/30

 
 
 

طلب االذن لشراء IXEKIZUMAB (TALTZ)80MG/ML لعالج الصدفية لكافة 
المستشفيات (اقسام الجلدية) باالمر المباشر من/ شركة بدر سلطان واخوانه (موزع وحيد) بمبلغ 
اجمالي تقديري قدره (-/812,500 $) ما يعادل (-/247,813 د.ك) فقط مائتين وسبعة واربعون 
الف وثمانمائة وثالثة عشر دينار الغير وذلك وفقا للمادة رقم (18) من القانون رقم 49 في شأن 
المناقصات العامة والئحته التنفيذية الصادرة بموجب المرسوم رقم 2017/30 حيث ان الشركة 

هي الوحيدة المسجلة للمادة في سجل الموردين في ادارة المستودعات الطبية

- اطلع الجهاز على صورة من كتاب الوزارة رقم و م ط/132 المؤرخ في 2018/2/19 
المتضمن الموافقة على الطلب اعاله لتعزيز المخزون وتالفيا الي نقص حاد في االدوية واللوازم

الطبية لحين اعداد التعديل والرد على الشروط المطلوبة

-مرفق كتاب الوزارة رقم 170المؤرخ في 2018/3/6 المتضمن بأن الشركة موزع للمادة وليس 
وكيل حصري

 

 MESALAZINE 2GM SACHT (PENTASA (بودرة) طلب تعديل قيمة شراء ادوية
XTEND) المراض الجهاز الهضمي لحاجة كافة المستشفيات باالمر المباشر من / شركة محمد 

ناصر الهاجري ليصبح بمبلغ اجمالي قدره (-/787.500 $) ما يعادل (-/237.077د.ك) فقط 
مائتين وسبعة وثالثون الف وسبعة وسبعون دينار الغير بدال من (-/273.119 د.ك) حيث ان 

المبلغ الذي تم الترسية عليه تم عرضه على اللجنة الدائمة لالدوية

 

الموضوع
10

11

م

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة شريطة عرض مشروع العقد على إدارة 
الفتوى والتشريع قبل توقيع العقد

عدم موافقة ممثل الهيئة العامة للقوى العاملة / د. مبارك العازمي

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان
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وزارة الصحة

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :2045
 تاريخ الكتاب :2018/01/30

 
 
 

 رقم الكتاب :2047
 تاريخ الكتاب :2018/01/30

 
 
 

 رقم الكتاب :2049
 تاريخ الكتاب :2018/01/30

 
 
 

طلب تعديل قيمة شراء أدوية (HIV)  ODEFSEY حبوب لعالج مرض نقص المناعة المكتسب
(HIV) لمستشفي األمراض السارية  باألمر المباشر من / شركة وربة للتجهيزات الطبية ليصبح 
بمبلغ إجمالي قدره (-/156,360 د.ك) فقط مائة وستة وخمسون الف وثالثمائة وستون دينار  
الغير بدال من (-/157,080 د.ك) حيث ان المبلغ الذي تم الترسية عليه تم عرضة على اللجنة 

الدائمة لالدوية

 

طلب تعديل قيمة شراء ادوية (مادة) ELECARE JUNIOR تغذية حساسية من الحليب 
البقري عند االطفال لحاجة كافة االقسام في المستشفيات باالمر المباشر من / شركة المعجل 
لالدوية ليصبح بمبلغ اجمالي قدره (-/480.000 $) ما يعادل (-/144.960 د.ك) فقط مائة 

واربعة واربعون الف وتسعمائة وستون دينار الغير بدال من (-/145.440د.ك) حيث ان المبلغ 
الذي تم الترسية عليه تم عرضه على اللجنة الدائمة لالدوية

 

 K HAEMOFILTRATION+BICARB NO طلب تعديل قيمة شراء مادة
L5 MULTIBIC محاليل غسيل الدم CRPT لحاجة مراكز غسيل الكلى باالمر المباشر من / 

شركة محمد ناصر الهاجري ليصبح بمبلغ اجمالي قدره (-/141.000 د.ك) فقط مائة واحدى 
واربعون الف دينار  الغير بدال من (-/140.000 د.ك) حيث ان المبلغ الذي تم الترسية عليه تم 

عرضه على اللجنة الدائمة لالدوية

 

الموضوع
12

13

14

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان
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وزارة الصحة

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :116
 تاريخ الكتاب :2018/02/11

 
 
 

 رقم الكتاب :2050
 تاريخ الكتاب :2018/01/30

 
 
 

طلب اإلذن لشراء المادة GOSERELIN ACETATE (ZLADEX) 3.6 MG لعالج 
نقص الهرمونات من / شركة الغانم هلثكير للتجارة العامة (موزع وحيد) بمبلغ إجمالي تقديري 

قدره (-/434.430 $) ما يعادل (-/132,073 د.ك) فقط مائة واثنى وثالثون الف وثالثة 
وسبعون دينار الغير وفقا للمادة رقم (18) من قانون رقم 49 في شأن المناقصات العامة 

والئحتة التنفيذية الصادرة بموجب المرسوم رقم 2017/30 وذلك لتعزيز المخزون حيث الشركة 
الوحيدة المسجلة للمواد بإدارة المستودعات الطبية

- اطلع الجهاز على:
- صورة من كتاب الوزارة رقم و م ط/132 المؤرخ في 2018/2/19 المتضمن الموافقة على 
الطلب اعاله لتعزيز المخزون وتالفيا الي نقص حاد في االدوية واللوازم الطبية لحين اعداد 

التعديل والرد على الشروط المطلوبة
- كتاب الوزارة رقم 168المؤرخ في 2018/3/6 المتضمن بأن الشركة موزع للمادة وليس وكيل

حصري

 

طلب تعديل قيمة شراء أدوية حبوب  STIVARGA (REGORAFENIB)40MG لعالج 
سرطان القولون والمستقيم لمركز حسين مكي جمعه للجراحات التخصصية باألمر المباشر من / 
شركة الغانم هيلكير للتجارة العامة ليصبح بمبلغ إجمالي قدره (-/359,280 يورو) ما يعادل (-
/129,700 د.ك) فقط مائة وتسعة وعشرون الف وسبعمائة دينار الغير بدال من (-/138,682 

د.ك) حيث ان المبلغ الذي تم الترسية عليه تم عرضه على اللجنة الدائمة لالدوية

 

الموضوع
15

16

م

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة شريطة عرض مشروع العقد على إدارة 
الفتوى والتشريع قبل توقيع العقد

عدم موافقة ممثل الهيئة العامة للقوى العاملة / د. مبارك العازمي

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان
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وزارة الصحة

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :2051
 تاريخ الكتاب :2018/01/30

 
 
 

 رقم الكتاب :2052
 تاريخ الكتاب :2018/01/30

 
 
 

 رقم الكتاب :28330
 تاريخ الكتاب :2017/12/25

 
 
 

  BIVALIRUDIN (ANGIOMAX) 250MG  طلب تعديل قيمة شراء أدوية حبوب
لعالج التجلطات باألمر المباشر من / شركة اوالد جاسم الوزان للتجارة العامة ليصبح بمبلغ 

إجمالي قدره (-/99,900 د.ك) فقط تسعة وتسعون الف وتسعمائة دينار الغير بدال من (-
/103,626 د.ك) حيث ان المبلغ الذي تم الترسية عليه تم عرضه على اللجنة الدائمة لالدوية

 

 LHRN ANALOGUE (LUPRON) 11.25MG (حقن) طلب تعديل قيمة شراء ادوية
لعالج امراض الغدد لحاجة كافة المستشفيات باالمر المباشر من / شركة المعجل لالدوية ليصبح 
بمبلغ اجمالي قدره (97.175 د.ك) فقط سبعة وتسعون الف ومائة وخمسة وسبعون دينار الغير 
بدال من (-/97.280 د.ك) حيث ان المبلغ الذي تم الترسية عليه تم عرضه على اللجنة الدائمة 

لالدوية

 

طلب اعادة النظر بقرار الجهاز على شراء البند رقم (169) مستهلكات خاصة بجراحة المناظير 
ألجهزة  LIGASURE  لكافة اقسام الجراحة في المستشفيات من / شركة صفوان للتجارة 
العامة والمقاوالت ليصبح (94,118 د.ك) فقط اربعة وتسعون الف ومائة وثمانية عشر دينار  

الغير بدال من (99,072 د.ك) بعد تقديم الشركة تخفيض واصبح مطابق لسعر المادة في مناقصة 
الخليج .

 

الموضوع
17

18

19

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز التالي 
اوال: إلغاء قراره السابق الصادر باجتماع رقم 2017/52 المنعقد في 2017/7/17 المتضمن : 

عدم الموافقة
ثانيا: الموافقة

البيـــــــــــــــــــان
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وزارة الصحة

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :2053
 تاريخ الكتاب :2018/01/30

 
 
 

 رقم الكتاب :2283
 تاريخ الكتاب :2018/02/01

 
 
 

 رقم الكتاب :2808
 تاريخ الكتاب :2018/02/07

 
 
 

طلب تعديل قيمة شراء أدوية (كبسوالت) PALBOCICLIB IBRANCE 75MG لعالج 
سرطان الثدي لحاجة مركز حسين مكي جمعة للجراحات التخصصية باألمر المباشر من/ شركة 

صفوان للتجارة والمقاوالت ليصبح بمبلغ اجمالي وقدره (-/239,550$) أي ما يعادل
 (-/88,652 د.ك) فقط ثمانية وثمانون ألف وستمائة واثنان وخمسون دينار ال غير بدال من (-
/98,304 د.ك) حيث أن المبلغ الذي تم الترسية عليه تم عرضه على اللجنة الدائمة لألدوية.

 

طلب إلغاء شراء البند رقم (83) شراء مغلفات شاش طبي جاهزة لقسم التعقيم لمستشفى مبارك 
من/ الشركة الكويتية لصناعة وتجارة المنتجات القطنية بمبلغ اجمالي قدره (-/54,943 د.ك)  

فقط اربعة وخمسون الف  وتسعمائة وثالثة واربعون دينار  الغير نظرا لعدم التزام الشركة بتقديم 
الضمان البنكي حتى تاريخه

 

طلب اإلحاطة والعلم باستكمال اعمال توريد أدوية حقن لعالج مرضى السرطان لحاجة مركز 
حسين مكي جمعة للجراحات التخصصية ليصبح مع / شركة بدر سلطان واخوانه بدال من / شركة 

ياكو الطبية وذلك النتقال الوكالة.

 

الموضوع
20

21

22

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

احيط مجلس ادارة الجهاز علما 

البيـــــــــــــــــــان
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وزارة الصحة

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :2017/569
 تاريخ الكتاب :2017/12/27

 
 
 

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

 
 
 

طلب الوزارة الغاء الممارسات الخاصة بشركة مسكا لإلتجار في جميع المعدات والمستلزمات 
الطبية ارقام :

-2014/2013/1073 توريد اجهزة وملحقاتها لمجلس اقسام الجراحة العامة والتخصصية  
-2014/2013/1196 توريد  اجهزة وملحقاتها لمجلس اقسام الجراحة العامة والتخصصية
-2014/2013/1291 توريد اجهزة وملحقاتها لمجلس اقسام الجراحة العامة والتخصصية
-2012/2013/519 توريد اجهزة وملحقاتها لمجلس اقسام الجراحة العامة والتخصصية

-2014/2013/1035 توريد اجهزة وملحقاتها لمجلس اقسام الجراحة العامة والتخصصية
و ذلك لالسباب المذكورة بكتاب الوزارة .

*اطلع الجهاز على :
- كتاب الوزارة رقم 2017/494 المؤرخ في 2017/11/14

- كتب شركة مسكا لإلتجار في جميع المعدات والمستلزمات الطبية التالية المؤرخين في 
2017/3/8 أرقام 2017/457 , 2017/452 , 2017/450 , 2017/458 , 2017/443

 

(اعيد 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) بعد تقليل المواد

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

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

 

الموضوع
23

24

م

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار وتوجيه دعوه لحضور ممثل عن الجهة إلجتماع قادم

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان
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وزارة الصحة

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :2807
 تاريخ الكتاب :2018/02/07

 
 
 

 رقم الكتاب :2610
 تاريخ الكتاب :2018/02/05

 
 
 

 رقم الكتاب :1832
 تاريخ الكتاب :2018/01/28

 
 
 

طلب اإلحاطة والعلم بشراء البند رقم (23) حقن لعالج مرضى السرطان لمركز حسين مكي جمعه 
للجراحات التخصصية مع / شركة بدر سلطان واخوانه بدال من / شركة ياكو الطبية وذلك النتقال 

وكالة الشركة المصنعة

 

طلب اإلحاطة والعلم باستكمال اعمال التوريد لشراء مادة معقمة لتعقيم اآلالت الجراحية 
والمناظير لحاجة كافة االقسام في المراكز التخصصية والمستشفيات مع / شركة علي عبدالوهاب

المطوع التجارية بدال من / شركة ابراهيم محمد الرخيص واوالده للتجارة العامة والمقاوالت 
وذلك النتقال الوكالة

 

طلب االحاطة والعلم باستكمال اعمال التوريد للعقد رقم (17/0439C) أدوية (حقن) لعالج 
مرضى السرطان لمركز حسين مكي جمعة للجراحات التخصصية مع / شركة بدر سلطان واخوانه 

بدال من/ شركة ياكو الطبية وذلك النتقال الوكالة

 

الموضوع
25

26

27

م

احيط مجلس ادارة الجهاز علما 

احيط مجلس ادارة الجهاز علما 

احيط مجلس ادارة الجهاز علما 

البيـــــــــــــــــــان
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تسجيل شركات اول مرة

تسجيل شركات أول مرة

 رقم الكتاب :2018/624$
 تاريخ الكتاب :2018/03/22

 
 
 

طلب اعتماد أسماء الشركات ومستندات الموردين والمتعهدين والفنيين المتقدمين لألمانة العامة 
للجهاز المركزي للمناقصات العامة والمستوفين للمستندات والبيانات المطلوبة للتسجيل طبقا 

للمادة رقم (16) من االئحة التنفيذية للقانون رقم 49 لسنة 2016.
1-شركة ماسة لوجيستيك للتجارة العامة والمقاوالت.

2-شركة التوليب للتجارة العامة والمقاوالت.
3-شركة لوذان الدولية لإلستشارات البيئية.

4-إتش أند إس للهواتف.
5-شركة ضافي المشتركة للتجارة العامة والمقاوالت.

6-شركة بيت الخبرة فتح معاهد التدريب األهلية.
7-شركة بي أند بي إلقامة وإنشاء وإدارة الفنادق.

8-شركة أسك العالمية للتجارة العامة.
9-شركة صناعات المال.

10-شركة كاظمة الكويتية للتجارة العامة والمقاوالت.
11-شركة الدهب لتأجير وإستئجار السيارات.

12-شركة ويزو لتلميع ووقاية السيارات.

 

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة على اعتماد تسجيل الشركات أعاله 

البيـــــــــــــــــــان
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 عقود الخدمات اإلستشارية

شركة نفط الكويت

جامعة الكويت

 رقم الكتاب :2018/547$
 تاريخ الكتاب :2018/02/28

 
 
 

 رقم الكتاب :001
 تاريخ الكتاب :2018/03/11

 
 
 

طلب تمديد عقد الممارسة رقم  RFP-2004687 تقديم خدمات استشارية في إدارة مشاريع 
 AMC KUWAIT PROJECT إصالح ومعالجة البيئة في الكويت المبرم مع

MANAGMENT AND CONTRACTING COPMPANY WLL  لمدة (91) يوم
اعتبارا من 2018/4/1 لغاية 2018/6/30 بمبلغ  إجمالي قدره (1،317،690/540 دوالر 

أمريكي) بنفس شروط وبنود األسعار اإلفرادية للعقد لضمان استمرار تقديم الخدمات المذكورة 
دون انقطاع لحين توقيع عقد الممارسة البديلة رقم (RFP-2034280) باإلضافة إلى فترة 

التجهيز واإلعداد لبدء أعمال العقد الجديد البديل.

اطلع الجهاز على كتاب شركة نفط الكويت رقم 2018/648 المؤرخ في 2018/3/18 المتضمن 
بأن المطلوب هو تمديد وليس أمر تغييري

 

طلب إصدار األمر التغييري الرابع على عقد اإلتفاقية رقم ج ك /04/03-05 مشروع مدينة صباح
السالم الجامعية المبرم مع /المجموعة المعمارية الكندية بالتعاون مع دار إس إس إتش 

إنترناشيونال لإلستشارات الهندسية بمبلغ إجمالي وقدرة (-/8.544.576 د.ك) وذلك لتمديد 
اإلتفاقية لمدة (42) شهر إعتبارا من 2018/3/28 حتى 2021/9/27.

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

الدكتور/ قتيبة الرزوقي     مدير الرنامج اإلنشائي
السيد/ أسامة الشهاب     مدير المشتريات

الموضوع

الموضوع

1

2

م

م

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

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه عدم الموافقة
وموافقة العضو ممثل جهتكم في مجلس ادارة الجهاز المركزي للمناقصات العامة

قبل الختام وجه رئيس مجلس الجهاز المركزي للمناقصات العامة دعوة السادة أعضاء المجلس لحضور اإلجتماع القادم يوم  

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان
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االربعاء الموافق 28-03-2018 الدعوة الساعة التاسعة صباحا. 


