
محضر أعمال
الجهاز المركزى للمناقصات العامة

)االجتماع رقم ( 2017/28

   االربعاءالمنعقد صباح يوم

مالموافق 2017-04-12

إدارة اإلعداد والتدقيق

16-رجب-1438 هـ 

محضر أعمال



قد إستعرض الجهاز المواضيع المدرجة علي جدول األعمال واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.

دولة الكويت
 الجهاز المركزي للمناقصات العامة

))  المنعقد صباح يوم (محضر االجتماع رقم (
مهـ

2017/28
16-رجب-1438 هـ 

   االربعاء
2017-04-12 -الموافق

عقد الجهاز المركزي للمناقصات العامة  جلسته رقم (

بقاعة االجتماع بمقر الجهازالموافق  2017-04-12

)(   االربعاء2017/28 الساعه التاسعة من صباح يوم)

  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       

    و قد حضر االجتماع السادة :-

    و قد حضر جانب من االجتماع السادة :-

    وقد اعتذر عن عدم حضور االجتماع الساده :-

عبدالله سعود العبدالرزاق
فيصل حمد المزين

اللواء / فهد عيد بن فهد
عبدالعزيز محمد السمحان
د/جنان محسن بوشهري

محمد ناصر الخرافي
د/مرسال سعد الماجدي

هيفاء عبدالعزيز المضف
هيا أحمد الودعاني

خالد خليل العربيد
عبد الله زايد الفهد
علي حاتم الصايغ

د/مبارك فهاد العازمي
مشاري محمد البليهيس

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

 عضو ممثل/ ادارة الفتوى والتشريع
عضو/ ممثل األمانة العامة للمجلس األعلى للتخطيط والتنمية

األمين العام للجهاز المركزي للمناقصات العامة

ممثل / شركة نفط الكويت
عضو/ ممثل وزارة المالية
عضو/ ممثل وزارة النفط

عضو/ ممثل الهيئة العامة للقوى العاملة
عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة
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1 2017/28إجتماع رقم :

  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       

فض العطاءات

   الشركات البترولية

   الوزارات و االدارات الحكومية

شركة البترول الوطنية الكويتية

وزارة الدفاع

2058/CB/CPD

1762916

رقم المناقصة

رقم المناقصة

تصميم وتوريد وانشاء واختبار تشغيل تطوير وحدة فحم الكوك رقم ( 20 ) - مصفاة ميناء 
عبدالله

خدمات الغسيل و الكي لمعسكر عريفجان بمراقبة لواء مبارك المدرع /15

موضوع المناقصة

موضوع المناقصة

1

1

 م

 م

   فتحت مظاريف المناقصة  

   فتحت مظاريف المناقصة  



2 2017/28إجتماع رقم :

  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       

توصيات القطاع النفطى

   الشركات البترولية

مؤسسة البترول الكويتية

169
2017-04-03

رقم الكتاب وتاريخه

طلب التالي:
*اوال: الغاء المناقصة رقم م ب ك /خ/2015/308 خدمات التغذية والخدمات المصاحبة لها 
للبرامج التدريبية لموظفي المؤسسة والشركات التابعة لها وسيتم طرحها عن طريق لجنة 

الشراء العليا لمناقصات مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة حسب القانون رقم (49)
لسنة 2016 

*ثانيا: تزويد المؤسسة بقائمة اسماء الشركات المؤهلة لدى الجهاز المركزي للمناقصات 
لمثل هذه الخدمات.

إطلع الجهاز على  كتاب المؤسسة رقم 2017/46 المؤرخ في 2017/1/24 المتضمن 
توصيتها للمناقصة والذي اطلع عليه الجهاز بإجتماع رقم 2017/12 بتاريخ 2017/2/13 

وقرر تأجيل البت بالقرار لحين ورود كتاب الحق من المؤسسة

بعد اإلستماع إلى إفادة ممثل المؤسسة:
رياض الشطى   إداري أول للشراء وعقود الخدمات

الموضوع

1

 م

   قرر الجهاز الموافقة  



3 2017/28إجتماع رقم :

  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       

القطاع  النفطى - طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

   الشركات البترولية

شركة نفط الكويت

2017/534$
2017-03-20

رقم الكتاب وتاريخه

GE OIL & GAS (إعيد بحث) طلب استدراج عرض سعر من الشركة المصنعة / شركة
 التابعة لها / شركة A ,ITALY.P.S NUOVO PIGNONE لتطوير الكمبريسر 

منخفص الضغط والتورباين في محطة التعزيز BS-140 جنوب شرق الكويت

*كما إطلع الجهاز على كتاب رقم 2017/592 المنعقد بتاريخ 4-4-2017 المتضمن بأن 
الشركة هي مصدر وحيد

الموضوع

1

 م

   قرر الجهاز الموافقة  



4 2017/28إجتماع رقم :

  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       

توصيات الجهات الحكومية

   الوزارات و االدارات الحكومية

الهيئة العامة للرياضة

الهيئة العامة للقوى العاملة

4888
2017-02-23

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

(اعيد بحث) طلب ترسية المناقصة رقم هـ ع ر 2017/2016/2 أعمال خدمات النظافة 
والمراسلين والمناولة والضيافة بالهيئة والمرافق التابعة لها على/ شركة تنظيفكو (ثالث اقل

االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-/864,211 د.ك)  فقط ثمانمائة واربعة وستون الف  
ومائتين واحدىعشر دينار  الغير شريطة مخاطبة الجهاز للشركة لتقديم كشف تحليل االسعار

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

بعد اإلستماع إلى إفادة ممثل الهيئة:
السيد/ حسين تقي  (رئيس قسم العقود والمواصفات)

الموضوع

الموضوع

1

 م

 م

   قرر الجهاز عدم الموافقة  وترسى على ثاني أقل االسعار على/ شركة الرعاية لمقاوالت 
تنظيف المباني والمدن بمبلغ إجمالي قدره (-/676,632 د.ك) إستنادا لحكم المادة (22) 

من قانون رقم 37 لسنة 1964 في شأن المناقصات العامة
شريطة إستكمال محضر اإلجتماع التمهيدي وكشف تحليل االسعار



5 2017/28إجتماع رقم :

  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       

توصيات الجهات الحكومية

   الوزارات و االدارات الحكومية

الهيئة العامة للقوى العاملة

جامعة الكويت

2597
2017-04-04

3143
2017-03-19

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب ترسية المناقصة رقم ق ع 6-2017/2016 الصيانة السنوية العمال مكافحة و انذار 
الحريق واعمال ميكانيكية متفرقة لكافة منشات الهيئة على/ شركة الغانم وورمالد لمعدات 

االمن والسالمة (اقل االسعار) بنسبة خصم (5%) مايعادل مبلغ اجمالي قدره (-/475,000 
د.ك)  فقط اربعمائة وخمسة وسبعون الف  دينار  الغير

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

بعد اإلستماع إلى إفادة ممثل الهيئة :
السيد/ سعيد العجمي   (مراقب الخدمات العامة)

طلب ترسية المناقصة رقم 2017/2016/64 مشروع صيانة بداالت الجامعة لمدة ثالثة 
سنوات - مركز نظم المعلومات - على/شركة الشرق االوسط الجهزة االتصاالت السلكية و 

االسلكية (عرض وحيد)  بمبلغ اجمالي قدره (-/295,000 د.ك) فقط مائتين وخمسة 
وتسعون الف  دينار  الغير

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

عدم حضور الجهة الجتماع الجهاز المنعقد لمناقشة األعمال المتعلقه بهم

الموضوع

الموضوع

1

1

 م

 م

   قرر الجهاز الموافقة  

   قرر الجهاز الموافقة  



6 2017/28إجتماع رقم :

  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       

توصيات الجهات الحكومية

   الوزارات و االدارات الحكومية

وزارة الداخلية

األمانة العامة لمجلس الوزراء

2624
2017-03-15

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

(أعيد بحث) طلب إعادة عرض ترسية البند (2) المناقصة رقم 2015/2014/45 
التجهيزات الهندسية واالنظمة المساندة وشبكة الحاسب االلي وملحقاتها واجهزة الحاسب 
الرئيسي لمبنى ادارة شئون اقامة حولي الجديد لالدارة العامة لنظم المعلومات على/ شركة 
النواصي للتجارة العامة والمقاوالت (ثاني أقل األسعار) بمبلغ إجمالي قدره (-/217,480 
د.ك)  فقط مائتين وتسعة وتسعون الف  ومائة وتسعون دينار  الغير بناءا على مالحظات 

ديوان المحاسبة

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

بعد اإلستماع إلى إفادة ممثلي الوزارة :
السيد/ محمد الشمري   (مستشار الوزارة)

السيد/ فهيد العجمي   ( مهندس اول كمبيوتر)
السيد/ اردي مهيش     (مهندس إختصاصي)

الموضوع

الموضوع

1

 م

 م

   مازال الجهاز عند قراره السابق  الصادر في إجتماع رقم (2016/53) المنعقد في 
2016/7/20 المتضمن الموافقة على توصية الوزارة بترسية البنود



7 2017/28إجتماع رقم :

  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       

توصيات الجهات الحكومية

   الوزارات و االدارات الحكومية

األمانة العامة لمجلس الوزراء

وزارة الكهرباء و الماء

3735
2017-03-21

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب ترسية المناقصة رقم 2017/2016/1 شراء وتركيب وتشغيل وصيانة ودعم اجهزة 
خوادم مركزية وسعة تخزينية للجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات للسنة المالية 

2017/2016 على / الشركة الكويتية (ثاني اقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-
/111,155د.ك)  فقط مائة واحدىعشر الف  ومائة وخمسة وخمسون دينار  الغير

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

بعد اإلستماع إلى إفادة ممثل االمانة :
السيده/ ريم العنزي     (مراقب العقود والناقصات)

الموضوع

الموضوع

1

 م

 م

   قرر الجهاز الموافقة  



8 2017/28إجتماع رقم :

  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       

توصيات الجهات الحكومية

   الوزارات و االدارات الحكومية

وزارة الكهرباء و الماء

34853
2016-12-21

رقم الكتاب وتاريخه

(أعيد بحث) طلب ترسية المناقصة رقم و ك م/2016/2015/53 اعمال الزراعة بمحطة 
الدوحة الشرقية لتوليد القوى الكهربائية وتقطير المياه على / شركة الخيرة للتجارة العامة 
والمقاوالت (اقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (113,916/500 د.ك) فقط مائة وثالثةعشر 
الف  وتسعمائة وستةعشر دينار  وخمسمائة فلس  الغير وذلك بعد احتساب خطأ حسابي 
بالزيادة بمبلغ إجمالي قدره (-/5,172 د.ك) مايعادل نسبة (4.343%) من اجمالي العطاء

*كما اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم 9512 بتاريخ 2017/4/5 المتضمن اإلعتماد 
المالي 

*و كتاب شركة الخيرة للتجارة العامة والمقاوالت رقم 2017/586 بتاريخ 2017/4/5 
المتضمن إعتذار الشركة عن تمديد الكفالة األولية 

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

بعد اإلستماع إلى إفادة ممثل الوزارة:
المهندسة/ غدير القويضي     (مهندسة)

الموضوع

1

 م

      قرر الجهاز التالي:
أوال: عدم الموافقة على الترسية 

ثانيا: قبول إعتذار شركة الخيره للتجارة العامة والمقاوالت وإعادة دراسة العروض التي 
تليه وموافاة الجهاز بالنتيجة مع تجديد الكفاالت االوليه



9 2017/28إجتماع رقم :

  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       

توصيات الجهات الحكومية

   الوزارات و االدارات الحكومية

بلدية الكويت

10344
2017-04-06

رقم الكتاب وتاريخه

إفادة البلدية بأنه شركة شاليمار الكويتية لمقاوالت تنظيف المباني والطرق قدمت شيكا 
مصدقا للمناقصة رقم 2016/2015/10 تنظيف مباني بلدية الكويت واعمال المراسالت 

والخدمة والنظافة

بعد اإلستماع إلى إفادة ممثلي البلدية :
السيد/ فؤاد الرغيب    (مدير إدارة المناقصات)

السيد/ طارق المديني   (مدير إدارة نظم المعلومات)

الموضوع

1

 م

   مازال الجهاز عند قراره السابق  الصادر باجتماع رقم (2017/19) بتاريخ 
2017/3/13المتضمن:

 اوال: الغاء القرار السابق باجتماع رقم (2016/25) بتاريخ 2016/3/30 المتضمن 
الموافقة على ترسية المناقصة على/ شركة شاليمار الكويتية (أقل االسعار) بمبلغ (-

/3,684,924 د.ك)
 وثانية: تخطر  البلدية  بدراسة العطاءات الي تليه وموافاة الجهاز بالتوصية مع تجديد 

الكفاالت وتحفظ كتب الشركة



10 2017/28إجتماع رقم :

  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       

الجهات الحكومية - االستدعاءات

   الوزارات و االدارات الحكومية

الهيئة العامة البيئة 797
2017-02-12

رقم الكتاب
وتاريخه

( اعيد بحث) طلب الهيئة االيعاز واتخاذ الالزم نحو 
ترسية المناقصة رقم هـ ع ب / 2 /2015/2014 توريد 
وتركيب وصيانة االثاث الالزم للمكاتب والمختبرات بمبنى 

الهيئة العامة للبيئة في رأس االرض وذلك لالسباب 
المذكورة بالكتاب

بعد اإلستماع إلى إفادة ممثل الهيئة:
المهندس/محمد العنزي                    نائب المدير العام

للشؤن الفنية 
المهندس /يعقوب بو غيث                  مدير إدارة 

الشؤن الهندسية

الموضوع

1

المقاول م

 

   احيط الجهاز علما  بأن تم إحالة الموضوع لمجلس 
الوزراء من قبل الهيئة

الجهـــــــة



11 2017/28إجتماع رقم :

  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       

الجهات الحكومية - اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

   الوزارات و االدارات الحكومية

وزارة األشغال العامة

2597
2016-09-01

918
2017-03-29

رقم الكتاب وتاريخه

(اعيد بحث) طلب تعديل القيمة االجمالية إلصدار األمر التغييري السادس لتصبح بتخفيض 
مبلغ اجمالي قدره (9,871,067/151 د.ك) ما يعادل نسبة (4.072%) بدال من 

(14,076,577/042 د.ك) ما يعادل نسبة (5.09%) من قيمة عقد المناقصة رقم هـ 
ط/167 إنشاء وإنجاز وصيانة طرق وممرات علوية وصرف صحي ومجاري أمطار 

باإلضافة إلى الخدمات األخرى لشارع جمال عبدالناصر المبرم مع/ شركة بودي لالنشاءات 
وذلك لألسباب المذكورة بكتاب الوزارة

- كما إطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم 3571 المؤرخ في 13-12-2016 المتضمن 
بعض التوضيحات

-و كتاب الوزارة رقم 469 المؤرخ في 16-2-2017 المتضمن اإلفادة بأنهم بإنتظار نتيجة 
الدراسة وقرار الجهاز

بعد اإلستماع إلى إفادة ممثلي الوزارة:: 
السيدة/ زينب النعمة     (مدير العقود والوثاق)

السيد/ أحمد الحصان    (وكيل مساعد قطاع الطرق)
السيد/ م. محمود رمضان  (مدير مشروع الطرق)

(اعيد بحث) طلب التمديد األول لعقدي المناقصة رقم ا م م  / 1 / 13 / 2010 / 2011  ( 
ع ) تزويد الوزارة بعمالة فنية متخصصة لمدة 300 يوم إعتبارا من 2017/4/19 على 

النحو التالي:

- المبرم مع/ شركة الحاسبات لتكنولوجيا المعلومات بمبلغ إجمالي قدره (-/609,312 د.ك)

- المبرم مع/ شركة ساحل الخليج بمبلغ إجمالي قدره (-/228,910 د.ك)

*كما اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم 964 المؤرخ في 2017/4/3 المتضمن تفصيل 

الموضوع

1

2

 م

   قرر الجهاز الموافقة  



12 2017/28إجتماع رقم :

  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       

الجهات الحكومية - اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

   الوزارات و االدارات الحكومية

وزارة األشغال العامة

الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروه السمكية

918
2017-03-29

5891
2017-03-27

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

التمديد المطلوب
*و كتاب الوزارة رقم 1024 المؤرخ في 2017/4/10 المتضمن تاريخ مباشرة العمل 

بعد اإلستماع إلى إفادة ممثلي الوزارة  : 
السيدة/ زينب النعمة     (مدير العقود والوثاق)

السيد/ أحمد الحصان    (وكيل مساعد قطاع الطرق)
السيد/ م. محمود رمضان  (مدير مشروع الطرق)

طلب التمديد الثامن لعقد المناقصة رقم هـ ز/م م /2010/2009/9 تنفيذ و تطوير و صيانة 
الزراعات التجميلية والري في المنطقة التاسعة المبرم مع/ شركة برايم جروب للمقاوالت 
الزراعية لمدة ثالثة شهور اعتبارا من 2017/4/1 حتى 2017/6/30 بمبلغ إجمالي قدره 
(385,579/182 د.ك)  فقط ثالثمائة وخمسة وثمانون الف  وخمسمائة وتسعة وسبعون 

دينار  ومائة واثنى وثمانون فلس  الغير وذلك لحين اإلنتهاء من اجراءات توقيع عقد 
المناقصة رقم هـ ز/ م م /2016/2015/16

بعد اإلستماع إلى إفادة ممثل الهيئة: 
السيدة/ نجاة باقر   (رئيس قسم المناقصات)

الموضوع

الموضوع

1

 م

 م

   قرر الجهاز الموافقة  مع االلتزام بقانون المناقصات العامة رقم 49 لسنة 2016

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



13 2017/28إجتماع رقم :

  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       

الجهات الحكومية - اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

   الوزارات و االدارات الحكومية

الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروه السمكية

وزارة التربية

5890
2017-03-27

7956
2017-03-30

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب التمديد السادس لعقد رقم هـ ز / ع م /2011/23-2012 تنفيذ وتطوير وصيانة 
الزراعات التجميلية والري بالطرق السريعة والطرق الخارجية (القطاع الجنوبي) المبرم مع 
/ شركة النخيل لمدة ثالثة شهور اعتبارا من 2017/4/1 حتى 2017/6/30 بمبلغ اجمالي 
قدره (348,343/263د.ك) فقط ثالثمائة وثمانية واربعون الف  وثالثمائة وثالثة واربعون 

دينار ومائتين وثالثة وستون فلس الغير  وذلك لحين اإلنتهاء من اجراءات توقيع عقد 
المناقصة رقم هـ ز/ م م /2016/2015/18

بعد اإلستماع إلى إفادة ممثل الهيئة: 
السيدة/ نجاة باقر    (رئيس قسم المناقصات)

 طلب التمديد األول لعقد المناقصة رقم م ع / 2013/2012/9 تنفيذ اعمال الصيانة 
والترميم واالعمال االنشائية لمدارس ومباني ديوان عام الوزارة  ( المنطقة الثانية ) المبرم
مع/مؤسسة نسيبة للمقاوالت العامة والمباني  لمدة اربعة شهور اعتبارا من 2017/4/1 
حتى 2017/7/31 بمبلغ اجمالي قدره (-/500,000 د.ك)  فقط خمسمائة الف  دينار  

الغير

بعد اإلستماع إلى إفادة ممثلي الوزارة  : 
السيدة/ فائقة جاسم محمد    (مدير التوريدات والمخازن)

المهندس/. طالب الصعيليك
السيدة/ ندى البغلي            (مراقب عقود)

المهندس/ أحمد الفيلكاوي

الموضوع

الموضوع

2

1

 م

 م

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



14 2017/28إجتماع رقم :

  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       

الجهات الحكومية - اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

   الوزارات و االدارات الحكومية

وزارة التربية

وزارة العدل

7956
2017-03-30

2017008215
2017-04-03

8210
2017-04-03

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب التمديد الخامس لعقد مناقصة رقم وع/6-2011/2010 تقديم استشاريين وفنيين 
واخصائيين في مجال نظم المعلومات المبرم مع / شركة ايبال الستشارات الكمبيوتر لمدة 

ستة أشهر اعتبارا من 2017/6/1 حتى 2017/11/30 بمبلغ إجمالي قدره (-/112,050 
د.ك )  فقط مائة واثنىعشر الف  وخمسون دينار  الغير لحاجة الوزارة الماسة إلى استمرار 

االستعانة باالستشاريين والفنيين ومحللين النظم لما لديهم من خبرة متميزة باألجهزة 
والبرمجيات واألنظمة اآللية الموجودة بالوزارة .

عدم حضور الجهة الجتماع الجهاز المنعقد لمناقشة األعمال المتعلقه بهم

طلب التمديد الخامس لعقد المناقصة رقم و ع / 2011/2010/6 تقديم استشاريين و فنيين 
و اخصائيين في مجال نظم و تقنية المعلومات المبرم مع / الشركة العربية لخدمات 

الكمبيوتر لمدة ستة أشهراعتبارا من 2017/6/1 حتى 2017/11/30 بمبلغ إجمالي قدره 
(-/92,400 د.ك )  اثنى وتسعون الف  واربعمائة دينار  الغير

عدم حضور الجهة الجتماع الجهاز المنعقد لمناقشة األعمال المتعلقه بهم

الموضوع

الموضوع

1

2

 م

 م

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

   قرر الجهاز عدم الموافقة  

   قرر الجهاز عدم الموافقة  



15 2017/28إجتماع رقم :

  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       

الجهات الحكومية - اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

   الوزارات و االدارات الحكومية

وزارة العدل

2017008208
2017-04-03

2017008207
2017-04-03

رقم الكتاب وتاريخه

طلب التمديد الخامس لعقد مناقصة رقم وع/6-2011/2010 تقديم استشاريين وفنيين 
واخصائيين في مجال نظم وتقنية المعلومات المبرم مع/ شركة مجموعة بشارة للتجارة 
العامة والمقاوالت لمدة ستة أشهر اعتبارا من 2017/6/1 حتى 2017/11/30 بمبلغ 

إجمالي قدره (-/ 70,800 د.ك )  فقط سبعون الف  وثمانمائة دينار  الغيرلحاجة الوزارة 
الماسة إلى استمرار االستعانة باالستشاريين والفنيين ومحللين النظم لما لديهم من خبرة 

متميزة باألجهزة والبرمجيات واألنظمة اآللية الموجودة بالوزارة .

عدم حضور الجهة الجتماع الجهاز المنعقد لمناقشة األعمال المتعلقه بهم

طلب التجديد الثالث لعقد المناقصة رقم و ع/2014/2013/5 تقديم استشاريين و فنيين و 
أخصائيين في مجال نظم المعلومات المبرم مع / شركة الحلول الكنولوجية لمدة سنة اعتبارا
من 2017/7/1 حتى 2018/6/30 بمبلغ إجمالي قدره (-/56,160 د.ك )  ستة وخمسون 

الف  ومائة وستون دينار  الغير

عدم حضور الجهة الجتماع الجهاز المنعقد لمناقشة األعمال المتعلقه بهم

الموضوع

3

4

 م

   قرر الجهاز عدم الموافقة  

   قرر الجهاز عدم الموافقة  إستنادا للمادة رقم (19) من أحكام قانون المناقصات العامة 
رقم 49 لسنة 2016



16 2017/28إجتماع رقم :

  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       

الجهات الحكومية - اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

   الوزارات و االدارات الحكومية

الديوان األميري

معهد الكويت لألبحاث العلمية

2208
2017-04-10

848
2017-04-05

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب تمديد العقد رقم ( د أ / م / 2 ) أعمال تننظيف قاعة التشريفات بمطار الكويت الدولي 
(VVIP) - المطار األميري مع السادة / شركة تنظيفكو بمبلغ إجمالي وقدره (-/176.700 
د.ك) لمدة سنة اعتبارا من 2017/6/1 إلى 2018/5/31 وذلك لألسباب المذكورة بكتاب 

الجهة

طلب التمديد الثاني لعقد المناقصة رقم 2012/2011/23 اعمال تنظيف مباني المعهد 
الرئيسية ومحطاته الخارجية ( بالدوحة / السالمية / االحمدي / الصليبية / كبد ) المبرم مع/
شركة أدنك العالمية لمقاوالت تنظيف المباني لمدة ستة أشهر إعتبارا من 2017/4/1 حتى 
2017/9/31 بمبلغ إجمالي قدره (-/69,000 د.ك)  فقط تسعة وستون الف  دينار  الغير 

لحين االنتهاء من إجراءات المناقصة رقم 2015/23-2016 إقفالها في 2016/8/16

بعد اإلستماع إلى إفادة ممثلي المعهد: 
السيد/ سالم السالم   (مدير دائرة المشتريات والمخازن)

السيدة/ منى العلي    (رئيس قسم طلبات الشراء)

الموضوع

الموضوع

1

1

 م

 م

   قرر الجهاز الموافقة  

   قرر الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم  



17 2017/28إجتماع رقم :

  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       

الجهات الحكومية - اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

   الوزارات و االدارات الحكومية

بيت الزكاة

اإلدارة المركزية لإلحصاء

1286
2017-04-03

873
2017-04-04

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب التجديد األول لعقد الممارسة رقم ب ز/م/2016/7 تقديم خدمات دعم فني لمطور 
ومصمم نظم آلية المبرم مع/ شركة بيت الخبرات إلستشارات الكمبيوتر لمدة سنة اعتبارا من
2017/9/1 حتى 2018/8/31 بمبلغ إجمالي قدره (-/13,704 د.ك) فقط ثالثة عشر ألف 

وسبعمائة وأربعة دينار  ال غير

عدم حضور الجهة الجتماع الجهاز المنعقد لمناقشة األعمال المتعلقه بهم

طلب التمديد الثاني لعقد استئجار مركبات مختلفة لالدارة المركزية المبرم مع/ شركة 
اوتوماتك للسيارات لمدة ثالثة اشهر اعتبارا من 2017/4/13 حتى 2017/7/12 بمبلغ 

اجمالي قدره (-/9,693 د.ك)  فقط تسعة آالف  وستمائة وثالثة وتسعون دينار  الغير لحين
االنتهاء من المناقصة الجديدة رقم 1-2017/2016 اقفالها 2017/5/28

بعد اإلستماع إلى إفادة ممثل االدارة: 
السيدة/ ساره العريفي   (باحث قانوني)

الموضوع

الموضوع

1

1

 م

 م

   قرر الجهاز عدم الموافقة  إستنادا للمادة رقم (19) من أحكام قانون المناقصات العامة  
رقم 49 لسنة 2016

   قرر الجهاز عدم الموافقة  إستنادا للمادة رقم (19) من أحكام قانون المناقصات العامة  
رقم 49 لسنة 2016



18 2017/28إجتماع رقم :

  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       

الجهات الحكومية - اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

   الوزارات و االدارات الحكومية

وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية

6268
2017-04-06

6270
2017-04-06

6269
2017-04-06

رقم الكتاب وتاريخه

طلب اصدار األمر التغييري األول بزيادة مبلغ إجمالي قدره (-/4,710د.ك) ما يعادل نسبة 
(50%) على قيمة عقد الممارسة رقم 2016/103-2017 تصوير وتوثيق حفل االفتتاح 
والختام وفعاليات جائزة الكويت الدولية لحفظ القرآن الكريم وقراءاته وتجويد تالوته - 

الدورة الثامنة المبرم مع/ شركة دائرة اإلبداع للتجارة العامة واالنتاج الفني وذلك لتصوير 
وتوثيق فعاليات الورش والمحاضرات التي تم اعتمادها مؤخرا

عدم حضور الجهة الجتماع الجهاز المنعقد لمناقشة األعمال المتعلقه بهم

طلب اصدار األمر التغييري األول بزيادة مبلغ إجمالي قدره (-/10,980 د.ك) ما يعادل نسبة
(30%) على قيمة عقد الممارسة رقم 2016/105-2017 تصميم وإخراج وطباعة وتوزيع
نماذج مختلفة من المطبوعات لجائزة الكويت الدولية لحفظ القرآن الكريم وقراءاته وتجويد 
تالوته - الدورة الثامنة المبرم مع/ شركة مجموعة النظائر اإلعالمية وذلك لتوفير احتياجات

الورش والمحاضرات التي تم اعتمادها مؤخرا

عدم حضور الجهة الجتماع الجهاز المنعقد لمناقشة األعمال المتعلقه بهم

طلب اصدار االمر التغييري االول بزيادة مبلغ اجمالى قدره (-/7.725د.ك)  فقط سبعة آالف 
وسبعمائة وخمسة وعشرون دينار  الغير مايعادل نسبة (25%) من قيمة عقد الممارسة 
رقم 100-2017/2016 تصميم وتنفيذ ديكورات وتجهيزات قاعه الفعاليات ومسرح قصر 
بيان الخاصه بجائزة الكويت الدولية لحفظ القران الكريم وقرائته وتجويده وتالوته - الدورة

الثامنه المبرم مع/ شركة هيليت انترناشيونال الدارة وتنظيم المعارض  وذلك لتوفير 
احتياجات الورش والمحاضرات التي تم اعتمادها مؤخرا

الموضوع

1

2

3

 م

   قرر الجهاز عدم الموافقة  إستنادا للمادة رقم (19) من أحكام قانون المناقصات العامة  
رقم 49 لسنة 2016

   قرر الجهاز عدم الموافقة  إستنادا للمادة رقم (19) من أحكام قانون المناقصات العامة  
رقم 49 لسنة 2016



19 2017/28إجتماع رقم :

  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       

الجهات الحكومية - اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

   الوزارات و االدارات الحكومية

وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية

6269
2017-04-06

6270
2017-04-06

رقم الكتاب وتاريخه

عدم حضور الجهة الجتماع الجهاز المنعقد لمناقشة األعمال المتعلقه بهم

طلب اصدار االمر التغييري االول بزيادة مبلغ اجمالي قدره (-/16.058 د.ك)  فقط ستة 
عشر الف  وثمانية وخمسون دينار الغير ما يعادل نسبة (26.28%) وتخفيض مبلغ 

اجمالي قدره (-/28.766 د.ك)  فقط ثمانية وعشرون الف وسبعمائة وستة وستون دينار 
الغير ما يعادل نسبة (47.08%) من قيمة عقد الممارسة رقم 104-2017/2016حجز 

تذاكر طيران (متسابقي وضيوف) جائزة الكويت الدولية لحفظ القران الكريم وقرائته 
وتجويده و تالوته - الدورة الثامنه المبرم مع / شركة زعفرانة حال للتجارة العامة 

والمقاوالت وذلك لالسباب المذكورة بكتاب الوزارة

عدم حضور الجهة الجتماع الجهاز المنعقد لمناقشة األعمال المتعلقه بهم

الموضوع

4

 م

   قرر الجهاز عدم الموافقة  إستنادا للمادة رقم (19) من أحكام قانون المناقصات العامة  
رقم 49 لسنة 2016

   قرر الجهاز عدم الموافقة  إستنادا للمادة رقم (19) من أحكام قانون المناقصات العامة  
رقم 49 لسنة 2016



20 2017/28إجتماع رقم :

  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       

الجهات الحكومية - طرح التأهيل - طرح المناقصات

   الوزارات و االدارات الحكومية

وزارة الكهرباء و الماء

وزارة التربية

1911
2017-01-19

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

(اعيد بحث) طلب طرح المناقصة رقم و ك م/ 2017/2016/39 أعمال الصيانة السنوية 
للمعدات الميكانيكية في محطات توليد القوى الكهربائية وتقطير المياه على الشركات 

المذكوره بالكشف المرفق بكتاب الوزارة 

-مناقصة محدودة
-ال تقبل عروض بديلة

-تقبل التجزئة على 6 عقود 
-نسبة األوامر التغييرية (%20)

-كما اطلع الجهاز على كتاب رقم 8555 المتضمن االعتماد المالي .

بعد اإلستماع إلى إفادة ممثل الوزارة  :  :
السيدة/ غدير القويضي     (مهندسة)

الموضوع

الموضوع

1

 م

 م

   قرر الجهاز الموافقة  



21 2017/28إجتماع رقم :

  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       

الجهات الحكومية - طرح التأهيل - طرح المناقصات

   الوزارات و االدارات الحكومية

وزارة التربية

214510
2017-03-13

رقم الكتاب وتاريخه

طلب طرح المناقصة رقم م ع/2016/2015/51 تنفيذ اعمال الصيانة و الترميم و االعمال 
االنشائية لمدارس و مباني منطقة ديوان عام الوزارة ( المنطقة االولى) على الشركات 

المصنفة لدى الجهاز فئة اولى 

-نسبة االوامر التغيرية (%40)
-التقبل التجزئة

-شرط الخبرة اليقل عن خمس سنوات و ان يكون لدى الشركة امكانيات و ايدي عاملة فنية 
مدربة 

-التقبل عروض بديلة
-محدودة على الشركات لمصنفة لدى الجهاز بالفئة االولى لالعمال المدنية و االنشائية 

-تقديم بيان تفصيلي عن عقود تنفيذ اعمال مماثلة العمال موضوع المناقصة التي ينفذها 
حاليا او كان ينفذها خالل السنوات الخمس الماضية لجهة حكومية و صورة من هذه العقود

بعد اإلستماع إلى إفادة ممثلي الوزارة  : 
السيدة/ فائقة جاسم محمد    (مدير التوريدات والمخازن)

المهندس/ طالب الصعيليك
السيدة/ ندى البغلي            (مراقب عقود)

المهندس/ أحمد الفيلكاوي

الموضوع

1

 م

   قرر الجهاز الموافقة  وتطرح على الفئة الثانية
استنادا لحكم المادة (17) من الالئحة التنفيذية من قانون المناقصات العامة رقم 49 لسنة 

2016
مع تعديل نسبة االوامر التغيرية لتصبح  (%25)



22 2017/28إجتماع رقم :

  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       

الجهات الحكومية - طرح التأهيل - طرح المناقصات

   الوزارات و االدارات الحكومية

الهيئة العامة للرياضة

جامعة الكويت

4685
2017-02-21

3631
2017-03-30

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب طرح المناقصة رقم هـ ع ر 2016/8-2017 استكمال إنشاء وإنجاز وصيانة صالة 
االتحاد الكويتي للمالكمة ورفع األثقال 

*االوامر التغيرية %25
*محدودة على الفئة الثانية لألعمال االنشائية 

*التقبل التجزئة 
*ال تقبل عروض بديلة 

*نفيد مجلسكم الموقر ان المادة (17) من الالئحة التنفيذية لقانون المناقصات العامة رقم 
(49) لسنة 2016 نصت على ان الفئة المسموح لها بالمشاركة في هذه المناقصة المذكورة 

اعاله بناءا على قيمتها التقديرية هي ( الفئة الرابعه )

بعد اإلستماع إلى إفادة ممثل الهيئة: 
السيد/ حسين تقي  (رئيس قسم العقود والمواصفات)

طلب الغاء واعادة طرح المناقصة رقم 2017/2016/24 توفير باصات للنقل الجماعي ( 
إستئجار ) - الدارة الخدمات العامة - جامعة الكويت وذلك لالسباب المذكورة بكتاب الجامعة

عدم حضور الجهة الجتماع الجهاز المنعقد لمناقشة األعمال المتعلقه بهم

الموضوع

الموضوع

1

1

 م

 م

   قرر الجهاز الموافقة  

   قرر الجهاز الموافقة  



23 2017/28إجتماع رقم :

  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       

الجهات الحكومية - طرح التأهيل - طرح المناقصات

   الوزارات و االدارات الحكومية

الهيئة العامة للمعلومات المدنية

3624
2017-04-04

رقم الكتاب وتاريخه

طلب الغاء المناقصة رقم هـ م م/2017/2016/7 ايجار سيارات مع سائق والوقود وذلك 
لعدم توافر اعتماد مالي يغطي مبلغ التعاقد

عدم حضور الجهة الجتماع الجهاز المنعقد لمناقشة األعمال المتعلقه بهم

الموضوع

1

 م

   قرر الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم  



24 2017/28إجتماع رقم :

  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       

الجهات الحكومية - طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

   الوزارات و االدارات الحكومية

الديوان األميري

الهيئة العامة للشباب

2242
2017-04-11

632
2017-04-04

2017/636
2017-04-04

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب التعاقد المباشر ألعمال اإلصالحات وإعادة الترميم والصيانة لمباني فيلكا (3-2-1) 
ومباني كاظمة 

(1-2-3) بقصر بيان مع السادة / شركة هورايزن انتربرايزس للتجارة العامة والمقاوالت 
بمبلغ اجمالي وقدره (-/2.750.339 د.ك) وذلك لألسباب المذكورة في كتاب الجهة

طلب ترسية الممارسة رقم هـ ع ش /2017/2016/2 توريد هدايا شبابية متنوعة 
لمتطلبات أنشطة وفعاليات مراكز الهيئة على / مؤسسة كريستال ميديا للدعاية واالعالن 

والنشر والتوزيع (رابع أقل االسعار) بمبلغ قدره (1,338/200 د.ك) وبحدود مبلغ 
إجمالي قدره (-/90,000د.ك) فقط تسعون الف  دينار  الغير

عدم حضور الجهة الجتماع الجهاز المنعقد لمناقشة األعمال المتعلقه بهم

طلب ترسية الممارسة رقم هـ ع ش /2017/2016/3 توريد زهور متنوعة وعطور 
وحلويات للمناسبات والفعاليات الخاصة بالهيئة على / شركة الدلح للتجارة العامة (أقل 
االسعار) بمبلغ قدره (770/700د.ك) وبحدود مبلغ إجمالي قدره (-/90,000د.ك) فقط 

تسعون الف  دينار  الغير

عدم حضور الجهة الجتماع الجهاز المنعقد لمناقشة األعمال المتعلقه بهم

الموضوع

الموضوع

1

1

2

 م

 م

   قرر الجهاز الموافقة  

   قرر الجهاز الموافقة  



25 2017/28إجتماع رقم :

  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       

الجهات الحكومية - طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

   الوزارات و االدارات الحكومية

الهيئة العامة للشباب

بلدية الكويت

2017/636
2017-04-04

633
2017-04-04

9936
2017-04-04

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب ترسية الممارسة رقم هـ ع ش /2017/2016/7 توريد أجهزة حاسب آلي وطبعات 
مختلفة للهيئة العامة للشباب على / شركة لنك سستمز (أقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره 

(-/15,126 د.ك)  فقط خمسة عشر الف  ومائة وستة وعشرون دينار  الغير

عدم حضور الجهة الجتماع الجهاز المنعقد لمناقشة األعمال المتعلقه بهم

طلب ترسية الممارسة رقم 2017/2016/6صيانة وتشغيل نظام الدعم الكهربائي 
االحتياطي UPS على/ شركة كوماكس للتجارة العالمية (عرض وحيد) بمبلغ إجمالي قدره

(-/11.250د.ك)  فقط احدىعشر الف  ومائتين وخمسون دينار  الغير

بعد اإلستماع إلى إفادة ممثلي البلدية: 
السيد/ فؤاد الرغيب    (مدير المناقصات)

السيد/ طارق المديني   (مدير إدارة نظم المعلومات)

الموضوع

الموضوع

2

3

1

 م

 م

   قرر الجهاز الموافقة  

   الموافقة مع تعزيز االعتماد المالي  

   قرر الجهاز الموافقة  



26 2017/28إجتماع رقم :

  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       

الجهات الحكومية - طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

   الوزارات و االدارات الحكومية

وزارة الدفاع

وزارة األشغال العامة

2724111062
2017-03-22

730
2017-03-13

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب ترسية الممارسة 2411524162 لتوريد قطع غيار ايفكو لمدة سنتين على/ شركة 
مؤسسة مبارك سلطان للتجارة (ثاني اقل االسعار) بمبلغ إجمالي قدره (-/3,287د.ك)  

فقط ثالثة آالف  ومائتين وسبعة وثمانون دينار  الغير

بعد اإلستماع إلى إفادة ممثل الوزارة  : 
السيد/ فهد الفيلكاوي     (مساعد مدير العقود)

(اعيد بحث ) طلب إلغاء الموافقة على التعاقد المباشر رقم إم م/2016-2015/2/3 
استخدام نظام الجيومعلوماتية في قطاع الهندسة الصحية مع/ معهد الكويت لألبحاث 

العلمية بمبلغ إجمالي قدره (-/97,000 د.ك)  فقط سبعة وتسعون الف  دينار  الغير نظرا
لعدم الحاجة حيث تقرر إدراج المواصفات الخاصة بنظم المعلومات الجغرافية لكافة انواع 

العقود واالتفاقيات التي تبرمها الوزارة .

- كما اطلع الجهاز على كتاب الوزارة بالكتاب رقم 915 المؤرخ في 2017/3/28 
المتضمن قرار مجلس الوزراء رقم (1087/4) بتكليف بلدية الكويت والجهاز المركزي 

لتكنولوجيا المعلومات بتطبيق نظم المعلومات الجغرافية

بعد اإلستماع إلى إفادة ممثلي الوزارة  : 
السيدة/ زينب النعمة     (مدير العقود والوثاق)

السيد/ أحمد الحصان    (وكيل مساعد قطاع الطرق)
السيد/ م. محمود رمضان  (مدير مشروع الطرق)

الموضوع

الموضوع

1

1

 م

 م

   قرر الجهاز الموافقة  



27 2017/28إجتماع رقم :

  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       

الجهات الحكومية - طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

   الوزارات و االدارات الحكومية

وزارة األشغال العامة

وزارة العدل

وزارة الصحة

730
2017-03-13

2017008337
2017-04-03

9658
2017-04-04

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب إلغاء الممارسة رقم وع/21-2017/2016 توريد وتركيب وتشغيل وصيانة 
عدد(2)مصعد للمعاقين بمبنى قصر العدل ومبنى محكمة حولي و ذلك لألسباب المذكورة 

بكتاب الوزارة

عدم حضور الجهة الجتماع الجهاز المنعقد لمناقشة األعمال المتعلقه بهم

طلب االحاطة والعلم بتعديل شراء البند رقم (42) طقم لعمليات فسلجة القلب لمستشفى 
الصدري قسم مختبر القلب لتصبح من / شركة اشرف وشركاه المحدوده بدال من شركة 

الغانم هلثكير للتجارة وذلك ألنتقال الوكالة

بعد اإلستماع إلى إفادة ممثل الوزارة  : 
السيدة/ زينب عثمان     (مراقب المناقصات)

الموضوع

الموضوع

الموضوع

1

1

1

 م

 م

 م

   قرر الجهاز الموافقة  

   قرر الجهاز الموافقة  



28 2017/28إجتماع رقم :

  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       

الجهات الحكومية - طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

   الوزارات و االدارات الحكومية

وزارة الصحة

أوراق عامة وزارة الصحة

9658
2017-04-04

1927
2017-03-16

482
2017-02-20

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب استدراج عرض أسعار من معهد فورسايت األمريكي لتنفيذ البرامج الوقائية 
والعالجية لصحة الفم واألسنان لتالميذ المدارس بالمناطق الصحية لمدة ثالث سنوات 

إعتبارا من 2018/4/1

بعد اإلستماع إلى إفادة ممثل الوزارة  : 
السيدة/ زينب عثمان     (مراقب المناقصات)

(اعيد بحث) طلب االطالع وابداء الرأي بشأن التعاقد مع شركة مستشفيات الضمان 
الصحي تنفيذا لمشروع برنامج عمل الحكومة وماورد بخطة الدولة االنمائية بتعديل 

المنظومة االستراتيجية الصحية بإنشاء شركة كويتية للضمان الصحي تتولى تقديم العالج 
للوافدين من خالل مجموعة من المستشفيات والمراكز الصحية االولية التي تملكها 

واعماال لقرارات مجلس الوزراء الموضحة بكتاب الوزارة وذلك ليتسنى للوزارة اتمام 
االجراءات الالزمة

بعد اإلستماع إلى إفادة ممثل الوزارة  : 
السيدة/ زينب عثمان     (مراقب المناقصات)

الموضوع

الموضوع

1

2

1

 م

 م

   احيط الجهاز علما  

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



29 2017/28إجتماع رقم :

  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       

الجهات الحكومية - طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

   الوزارات و االدارات الحكومية

أوراق عامة وزارة الصحة

482
2017-02-20

الموضوعرقم الكتاب وتاريخه

1

 م

   عدم إختصاص الجهاز  بالموضوع والتأكيد على االلتزام بأحكام قانون المناقصات 
العامة  رقم 49 لسنة 2016 بشأن عمليات الشراء الخاضعة ألحكامة

قبل الختام رحب رئيس مجلس الجهاز المركزي للمناقصات العامة دعوة السادة أعضاء المجلس لحضور اإلجتماع القادم يوم  
االثنين  الموافق 17-04-2017 الساعة -/9 صباحا. 


