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دولة الكويت
 الجهاز المركزي للمناقصات العامة

))  المنعقد صباح يوم (محضر االجتماع رقم (
مهـ

2017/44
12-رمضان-1438 هـ 

   االربعاء
2017-06-07 -الموافق

عقد الجهاز المركزي للمناقصات العامة  جلسته رقم (

بقاعة االجتماع بمقر الجهاز المركزي للمناقصات العامة و بحضور كل من السادة :الموافق  2017-06-07

)(   االربعاء2017/44 الساعه الحادية عشر والنصف من صباح يوم)

    أعضاء مجلس ادارة الجهاز المركزي للمناقصات العامة :

    األمين العام:

    وقد حضر جانب من اإلجتماع السادة:

    وقد اعتذر عن حضور اإلجتماع كل من:

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

التوقيع

التوقيع

التوقيع

التوقيع

التوقيع

عبدالله سعود العبدالرزاق
مشاري محمد البليهيس
د/جنان محسن بوشهري

محمد ناصر الخرافي
عبد الله زايد الفهد

د/مرسال سعد الماجدي
هيفاء عبدالعزيز المضف

د/مبارك فهاد العازمي

هيا أحمد الودعاني

عبدالعزيز محمد السمحان

اللواء / فهد عيد بن فهد
فيصل حمد المزين

 العضو / ممثل بلدية الكويت

 العضو / ممثل اإلدارة العامة للطيران المدني
 العضو / ممثل وزارة العدل

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

عضو/ ممثل وزارة المالية
 عضو ممثل/ ادارة الفتوى والتشريع

عضو/ ممثل األمانة العامة للمجلس األعلى 
للتخطيط والتنمية

عضو/ ممثل الهيئة العامة للقوى العاملة

األمين العام للجهاز المركزي للمناقصات العامة

عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة

عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة
نائب  الجهاز المركزي للمناقصات العامة

السيد/ جراح المطيران     مراقب العقود 
والمناقصات والمزايدات

1
2
3
4
5
6
7

8

1

1

1
2

1

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

التوقيع

 العضو / ممثل وزارة العدل

 العضو / ممثل وزارة الخارجية

 العضو / ممثل --
 العضو / ممثل الصندوق الكويتي للتنمية 

اإلقتصادية العربية

 العضو / ممثل وزارة الدفاع

 العضو / ممثل وزارة المالية
 العضو / ممثل وزارة األشغال العامة

 العضو / ممثل وزارة الداخلية

 العضو / ممثل بنك االئتمان الكويتي

 العضو / ممثل وزارة األعالم

 العضو / ممثل وزارة المواصالت

 العضو / ممثل وزارة األوقاف والشئون 

السيد/ صالح الشطي     خبير أول إدارة 
المشاريع الهندسية

السيد/ عادل أمين أحمد     نائب مهندس 
المشروع

السيدة/ إيمان الحبيشي     مراقب المشتريات 
والمخازن بالتكليف إدارة الشئون المالية

السيدة/ نادية السالحي     رئيس قسم األثاث

السيد/ عايد صالح الخدير     رئيس قسم 
العطاءات والمشتريات واإلسكان

السيد/ ناصر الرفاعي     مستشار

السيدة/ نضال الماجدي     ممثل الوزارة 
للتجهيز المحلى

السيد/ عبدالله العدساني     رئيس قسم وسائل 
النقل

المهندس/ احمد الحصان     وكيل مساعد لقطاع
هندسة الطرق

السيدة/فاطمة قمبر     رئيس قسم العماره
السيدة/ زينب النعمة     مدير ادارة الوثائق 

والعقود

السيد/ حمد الشمري     مستشار االدارة المالية

السيد/ فواز القعود     رئيس قسم الشركات
السيد/ لؤي صفر     مراقب اإلدارة اإللكترونية

السيد/ حمود علي المحيميد     مدير ادارة 
الشئون االدارية

السيده/ رقية الشالل     أمين سر لجنة 
المناقصات

السيد/ طارق التيلجي     مدير إدارة المشتريات

السيد/ سالم صرخوه     مراقب الوصالت
السيد/ عبدالوهاب الشراد     مراقب ادارة 

المناقصات

3

4

5
6

7

8
9

10

11

12

13

14
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 استهل الرئيس اإلجتماع مرحبا بالسادة الحضور ثم استعرض و األعضاء البنود المدرجة علي جدول األعمال علي النحو التالي
 البند األول

تم اعتماد محضر الجهاز السابق رقم  (2017/43) والذي عقد بتاريخ  (2017/06/05)

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

التوقيع

 العضو / ممثل مؤسسة الموانئ الكويتية

 العضو / ممثل وزارة الكهرباء و الماء

السيد/ عيسى المال     مدير إدارة التخطيط 
والمشاريع

المهندسة/ غدير القويضي     مدير مكتب 
الوكيل

15

16



2017/44

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

Page5 اجتماع رقم :

فض العطاءات

وزارة الكهرباء و الماء

وزارة المالية

وزارة الشئون اإلجتماعية والعمل

الرقم :- و ك م /2017/2016/38

الرقم :- 2017-2016/5

الرقم :- 2017/2016/3

فض عطاء مناقصة/ممارسة  أعمال الصيانة السنوية للمعدات الكهربائية في محطات توليد 
القوى الكهربائية وتقطير المياه

 

فض عطاء مناقصة/ممارسة  شراء تجهيزات وصيانة مستلزمات تحسين البنية التحتية لشبكة 
GFMIS

 

فض عطاء مناقصة/ممارسة  توريد الحفاظات للمستفيدين بقطاع الرعاية االجتماعية بوزارة 
الشئون االجتماعية والعمل

 

الموضوع

الموضوع

الموضوع

1

2

3

م

م

م

فتحت مظاريف المناقصة 

فتحت مظاريف المناقصة 

فتحت مظاريف المناقصة 

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان



2017/44

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

Page6 اجتماع رقم :

فض العطاءات

الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروه السمكية

الرقم :- هـ ز / م م /2017/2016/6

الرقم :- هـ ز / م م /2016/2015/29

فض عطاء مناقصة/ممارسة  تشغيل وصيانة شبكة ري النخيل بمحطة التجارب الزراعية بالرابية 
ومركز ابحاث النخيل بامغرة

 

فض عطاء مناقصة/ممارسة  توريد وتركيب شبك حماية لمحمية الصليبخات البحرية مع قواعد 
خرسانية ( احد المشاريع المتعلقة باعادة تاهيل البيئة الكويتية )

 

الموضوع
4

5

م

فتحت مظاريف المناقصة 

فتحت مظاريف المناقصة 

البيـــــــــــــــــــان



2017/44

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

Page7 اجتماع رقم :

وزارة العدل

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :12945
 تاريخ الكتاب :2017/05/29

 
 
 

طلب التجديد الرابع لعقد إستئجار مواقف سيارات للسادة القضاة وأعضاء النيابة العامة المبرم 
مع/ شركة إدارة المرافق العمومية لمدة سنة إعتبارا من 2017/9/27 حتى 2018/9/26 بمبلغ 

إجمالي قدره (-/57.400 د.ك)  فقط سبعة وخمسون الف  واربعمائة دينار  الغير

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ صالح الشطي     خبير أول إدارة المشاريع الهندسية
السيد/ عادل أمين أحمد     نائب مهندس المشروع

السيدة/ إيمان الحبيشي     مراقب المشتريات والمخازن بالتكليف إدارة الشئون المالية

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة 
وعدم موافقة

عضو مجلس إدارة الجهاز/ الدكتوره جنان بو شهري
وعضو مجلس إدارة الجهاز/ مشاري البليهييس

وعضو مجلس إدارة الجهاز/ محمد ناصر الخرافي

البيـــــــــــــــــــان



2017/44

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

Page8 اجتماع رقم :

وزارة المواصالت

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :1663
 تاريخ الكتاب :2017/06/01

 
 
 

طلب الوزارة الرأي بشأن عطاء شركة اتكو للتجارة العامة والمقاوالت (اقل االسعار) للمناقصة 
رقم ب ب هـ /2016/2015/9 توريد وتركيب وتشغيل اجهزة الربط بين المقاسم لم يقدم االوراق 

المذكورة بكتاب الوزارة وسوف يقدمها قبل توقيع العقد

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ عبدالوهاب الشراد     مراقب ادارة المناقصات
السيد/ سالم صرخوه     مراقب الوصالت

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم لحين تجديد الكفاله البنكية

البيـــــــــــــــــــان



2017/44

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

Page9 اجتماع رقم :

بنك االئتمان الكويتي

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :14362
 تاريخ الكتاب :2017/05/25

 
 
 

طلب التمديد االول لعقد صيانة اإلشتراك السنوي في مركز المراقبة والحماية الدولي والدعم 
الفني (symantec) المبرم مع/شركة الديار المتحدة المتقدمة لمدة ستة شهور تبدأ من 

2017/6/1 بمبلغ إجمالي قدره (-/125,000 د.ك)  مائة وخمسة وعشرون الف  دينار وذلك 
لألسباب المذكورة بكتاب البنك

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ لؤي صفر     مراقب اإلدارة اإللكترونية
السيد/ فواز القعود     رئيس قسم الشركات

السيده/ رقية الشالل     أمين سر لجنة المناقصات
السيد/ حمود علي المحيميد     مدير ادارة الشئون االدارية

الموضوع
1
م

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

البيـــــــــــــــــــان



2017/44

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

Page10 اجتماع رقم :

مؤسسة الموانئ الكويتية

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :3580
 تاريخ الكتاب :2017/05/24

 
 
 

طلب التمديد الثالث لعقد المناقصة رقم م م ك / 2011/35 ( ع ) توفير عدد ( 30 ) مراسل للعمل
في المؤسسة المبرم مع/الشركة العالمية لألمن والسالمة لمدة ستة أشهر اعتبارا من 

2017/5/27بمبلغ اجمالي قدره(-/28,620د.ك)  فقط ثمانية وعشرون الف  وستمائة وعشرون 
دينار  الغير

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ عيسى المال     مدير إدارة التخطيط والمشاريع

الموضوع
1
م

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

البيـــــــــــــــــــان



2017/44

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

Page11 اجتماع رقم :

اإلدارة العامة للطيران المدني

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :7336
 تاريخ الكتاب :2017/05/24

 
 
 

طلب تعديل مبلغ التعاقد المباشر رقم 2017/2016/65 تقديم وجبات الفطور والسحور لشهر 
رمضان المبارك لسنة 1438ب المبرم مع/ الشركة الكويتية لخدمات الطيران (كاسكو) ليصبح  (-
/84.000د.ك)  فقط اربعة وثمانون الف  دينار  الغير بدال من (-/162.000د.ك) وذلك لالسباب 

المذكورة بكتاب االدارة

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

 

الموضوع
1
م

قرر الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2017/44

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

Page12 اجتماع رقم :

الصندوق الكويتي للتنمية اإلقتصادية العربية

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :716
 تاريخ الكتاب :2017/04/11

 
 
 

طلب التالي:
أوال: فسخ عقد الممارسة رقم 2016/56 تبديل الشبابيك األلمنيوم بمبنى الموظفين بالصندوق 

المرساه على / مؤسسة كويت ماجيك للتجارة العامة والمقاوالت
ثانيا: تسييل الضمان النهائي البالغ (-/4,700 د.ك) لصالح الصندوق 

ثالثا: منع المؤسسة من الدخول في أي عملية شراء مستقبلية لحين االنتهاء من تسوية الخالف 
وذلك لألسباب المذكورة بكتاب الصندوق

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ عايد صالح الخدير     رئيس قسم العطاءات والمشتريات واإلسكان
السيد/ ناصر الرفاعي     مستشار

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز التالي:
أوال : تطبيق شروط العقد على طلب فسخ العقد وتسييل الضمان النهائي

ثانيا: تأجيل البت بالقرار وتوجيه دعوة لحضور ممثل عن الصندوق وممثل عن مؤسسة كويت 
ماجيك للتجارة العامة والمقاوالت

البيـــــــــــــــــــان
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Page13 اجتماع رقم :

وزارة الداخلية

توصيــــــات الجهــــات

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :5096
 تاريخ الكتاب :2017/05/18

 
 
 

 رقم الكتاب :5208
 تاريخ الكتاب :2017/05/23

 
 
 

افادة الوزارة بان سبب التاخير في تقديم التوصية انتظار تدبير المعتمد المالى المخصص 
للمناقصة رقم 2016/2015/62 مشروع تصميم وانشاء وتوريد معدات وتجهيز وصيانة وتشغيل
ميادين الرماية (بمنطقة كاظمة ) االدارة العامة لالنشاءات والصيانة - بالوزارة لعدم توفر اعتماد 

المالى

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ حمد الشمري     مستشار االدارة المالية

طلب التمديد السابع لعقد المناقصة رقم 2011/2010/9 توفير خدمات التنظيف و نقل النفايات و
جميع االعمال المكملة من مواقع الوزارة الكائنة بمحافظتي االحمدي و مبارك الكبير بالوزارة 

المبرم مع / شركة ترست التخصصية للتجارة والمقاوالت لمده ستة اشهر اعتبارا من 
2017/6/12 حتى 2017/12/11 بمبلغ اجمالي قدره (425,122/800د.ك) فقط اربعمائة 

وخمسة وعشرون الف  ومائة واثنى وعشرون دينار  وثمانمائة فلس  الغير وذلك لحين االنتهاء 
من اجراءات التعاقد للمناقصة الجديدة رقم 2015-2014/13

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ حمد الشمري     مستشار االدارة المالية

الموضوع

الموضوع

1

2

م

م

احيط مجلس ادارة الجهاز علما 

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة 
وعدم موافقة 

عضو مجلس إدارة الجهاز/ الدكتوره جنان بوشهري

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان
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Page14 اجتماع رقم :

وزارة الخارجية

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :24577
 تاريخ الكتاب :2017/05/23

 
 
 

 رقم الكتاب :24578
 تاريخ الكتاب :2017/05/23

 
 
 

طلب الوزارة استثناء تأثيث مقار البعثات الدبلوماسية بالخارج باالمر المباشر وذلك لظروف عمل
الوزارة بحدود مبلغ وقدره (-/700.000 د.ك)  فقط سبعمائة الف  دينار  الغير لمدة سنة

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ نادية السالحي     رئيس قسم األثاث

طلب الوزارة استثناء تجهيز كامل لمركز مجلس التعاون لدول الخليج العربي إلدارة حاالت 
الطوارئ وكذلك لمقر مركز تدريب الملكية الفكرية لدول المجلس التعاون عن طريق الشراء 
باالمر المباشر وذلك لظروف عمل الوزارة بحدود مبلغ إجمالي قدره (-/700.000د.ك)  فقط 

سبعمائة الف  دينار  الغير

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ نادية السالحي     رئيس قسم األثاث

الموضوع
1

2

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان
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Page15 اجتماع رقم :

وزارة المالية

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

الرسائل الواردة

 رقم الكتاب :27399
 تاريخ الكتاب :2017/04/29

 
 
 

 رقم الكتاب :2017/366$
 تاريخ الكتاب :2017/02/23

شركة الفيصل لحراسة المنشات ذ م م
 
 

طلب التمديد السادس لعقد المناقصة رقم 2013/2012/2 خدمات عامة وفندقية ( مراسلين 
وفراشين ) لوزارة المالية المبرم مع/ شركة طويق العالمية للخدمات لمدة (3شهور) اعتبارا من 

2017/4/1 بمبلغ اجمالي قدره (-/89,718 د.ك)  فقط تسعة وثمانون الف  وسبعمائة 
وثمانيةعشر دينار  الغير لحين االنتهاء من توقيع عقد المناقصة الجديدة رقم (12-

(2016/2015

*كما اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم 21870 المؤرخ في 2017/2/23 المتضمن طلب 
التمديد السادس

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

 

(اعيد بحث ) استعداد الشركة للحضور إلى اللجنة لشرح تفاصيل المناقصة رقم 12-
2016/2015 توفير خدمات عامة مراسلين وفراشين وذلك لالسباب المطروحه في كتاب 

الشركة.

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

 

الموضوع

الموضوع

1

2

م

م

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة مع االلتزام بأحكام القانون رقم 49 من قانون
المناقصات العامة لسنة 2016

وعدم موافقة
عضو مجلس إدارة الجهاز/ الدكتوره جنان بوشهري
وعضو مجلس إدارة الجهاز/ محمد ناصر الخرافي

  عدم اختصاص الجهاز النظر بالتظلمات استنادا للمادة رقم (78) من قانون المناقصات العامة 
رقم 49 لسنة 2016

وتوجيه دعوة لحضور ممثل عن وزارة المالية إلجتماع قادم

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان
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Page16 اجتماع رقم :

وزارة المالية

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :29002
 تاريخ الكتاب :2017/05/17

 
 
 

طلب ترسية الممارسة رقم 2016/12-2017 توفير مستشارين واختصاصيين ماليين في 
الميزانية العامة أو المجال المالي بصفة عامة للعمل بالوزارة على/ شركة بيت الخبرات (أقل 

األسعار) لمدة سنتين بمبلغ إجمالي قدره (-/450,000 د.ك)  فقط اربعمائة وخمسون الف  دينار 
الغير.

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

 

الموضوع
3
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان
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Page17 اجتماع رقم :

وزارة األعالم

طرح التأهيل - طرح المناقصات

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :179
 تاريخ الكتاب :2017/05/29

 
 
 

 رقم الكتاب :178
 تاريخ الكتاب :2017/05/29

 
 
 

 رقم الكتاب :181
 تاريخ الكتاب :2017/05/29

 
 
 

طلب التالي:
اوال:  تمديد فترة دراسة عطاءات المناقصة رقم وأ/2017/2016/252 مشروع ترميم و نسخ و 

توصيف و تبويب و ارشفة االفالم السينمائية القديمة و جميع انواع االشرطة التلفزيونية 
المغناطيسية ( االرشيف التلفزيوني لتلفزيون دولة الكويت) حتى تاريخ 2017/7/12

ثانيا: طلب استدعاء الشركات لتوضيح التفاصيل الفنية

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ طارق التيلجي     مدير إدارة المشتريات

طلب تمديد فترة دراسة عطاءات المناقصة رقم و ا /2017/2016/250 مشروع االعمال المدنية
وتوريد وتمديد وصيانة كوابل الياف ضوئية لربط مبنى الوزارة ومحطات االرسال وبعض المواقع

الخاصة VIP بالدولة بشبكة الياف ضوئية عالية السرعة وتركيب اجهزة الربط والتراسل 
الالزمة لمده ثالث اسابيع اعتبارا من تاريخ 2017/5/15 و ذلك لكثرة التفاصيل الفنية بالعروض

المقدمة

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ طارق التيلجي     مدير إدارة المشتريات

طلب التعاقد مع / شركة ستة على ستة إلنتاج البرنامج التلفزيوني مفكرة - 13 ح / الدورة 
السادسة بمبلغ اجمالي قدره (-/130,000 د.ك)  فقط مائة وثالثون الف  دينار  الغير

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ طارق التيلجي     مدير إدارة المشتريات

الموضوع

الموضوع

1

2

3

م

م

قرر الجهاز الموافقة لمدة 6 أسابيع مع موافاة الجهاز بالتوصية مع تجديد الكفالة االولية

قرر الجهاز الموافقة مع تجديد الكفاالت البنكية وموافاة الجهاز بالتوصية

قرر الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة 
وعدم موافقة عضو الجهاز د/ جنان بوشهري

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان
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Page18 اجتماع رقم :

وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :10060
 تاريخ الكتاب :2017/05/30

 
 
 

طلب اصدار االمر التغييري االول بتخفيض مبلغ إجمالي قدره (-/ 5,785د.ك)  فقط خمسة آالف  
وسبعمائة وخمسة وثمانون دينار  الغير مايعادل نسبة (10.37% ) من قيمة عقد الممارسة رقم 
74 - 2017/2016 صف وإخراج و طباعة كتب دراسية لدور القرآن الكريم المبرم مع/مطابع 

الخط  وذلك اللغاء طباعة بعض الكتب بسبب تعديالت المناهج .

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

 

الموضوع
1
م

قرر الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان
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Page19 اجتماع رقم :

وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :9446
 تاريخ الكتاب :2017/05/18

 
 
 

 رقم الكتاب :10062
 تاريخ الكتاب :2017/05/30

 
 
 

طلب ترسية بنود الممارسة رقم 33-2017/2016 شراء كتب لمركز تعزيز الوسطية على 
الشركات المذكورة بكتاب الوزارة بمبلغ إجمالي قدره (-/40,225 د.ك)  فقط اربعون الف  

ومائتين وخمسة وعشرون دينار  الغير
وإلغاء البند رقم (1) لعدم توفير عناوين الكتب المطلوبة

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

 

طلب التعاقد رقم 1-2018/2017 مع/ شركة نمور االطعمة (أقل األسعار) لتزويد بعثة الحج 
الكويتية بالخدمات الغذائية لموسم حج 1438هـ بمبلغ اجمالي قدره (-/1,775,000 ريال 

سعودي) ما يعادل (-/143,000 د.ك)  مائة وثالثة واربعون الف  دينار

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

 

الموضوع
2

3

م

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقه
وعدم موافقة كل من

عضو مجلس إدارة الجهاز د/ جنان بوشهري
 ممثل األمانة العامة للمجلس األعلى للتخطيط والتنمية/ هيفاء المضف

قرر الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة
وعدم موافقة كل من

عضو مجلس ادارة الجهاز/ الدكتورة جنان بوشهري
عضو مجلس ادارة الجهاز/ مشاري البليهيس

البيـــــــــــــــــــان
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Page20 اجتماع رقم :

وزارة األشغال العامة

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :1458
 تاريخ الكتاب :2017/05/25

 
 
 

(اعيد بحث) طلب اإلطالع واإلفادة بخصوص عدم رغبة الوزارة بالتعاون مع/
- شركة ريزاني دي ايكر - أس - بي - أيه اإليطالية

- شركة تريفي - أس - بي - أيه اإليطالية
- شركة أوبراسكون هيوارت لين - أس أيه األسبانية

- وغيرها من الشركات اإليطالية واألسبانية
وعدم الرغبة بإبرام أي عقود معهم أو تأهيلهم ألي مشروع مستقبلي وذلك إلخالل ائتالف 

الشركات الثالث المذكورة أعاله مع شركة بودي لإلنشاءات ببنود عقد المناقصة رقم هـ ط/167 
إنشاء وإنجاز وصيانة طرق وممرات علوية وصرف ومجاري مياه األمطار باإلضافة إلى 

الخدمات األخرى لشارع جمال عبدالناصر فيما يخص اإلحتكام ولجوءها إلى التحكيم الدولي بدال 
من اللجوء إلى المحاكم الكويتية

-كما اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم 967 المؤرخ في 2017/4/4

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ زينب النعمة     مدير ادارة الوثائق والعقود
السيدة/فاطمة قمبر     رئيس قسم العماره

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز عدم الموافقة  على اقتراح الوزارة بوقف التعامل مع  الشركات 
اإليطالية واإلسبانية لعدم توافقه مع القواعد المعمول بها بالجهاز المركزي للمناقصات العامة

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

Page21 اجتماع رقم :

وزارة األشغال العامة

االستدعاءات

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

شركة خالد علي الخرافي واخوانه للمقاوالت 
االنشائية ش م ك م

 
 

اعتذار / شركة خالد علي الخرافي واخوانه للمقاوالت االنشائية  (اقل االسعار)عن تجديد الكفاله 
البنكيه المناقصة هـ ط /245 انشاء وإنجاز وصيانة طرق وتقاطعات لخدمة مدينة المطالع 

المستقبلية وذلك لالسباب المذكورة في كتاب الشركة

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

المهندس/ احمد الحصان     وكيل مساعد لقطاع هندسة الطرق
السيدة/ زينب النعمة     مدير ادارة الوثائق والعقود

السيدة/فاطمة قمبر     رئيس قسم العماره

الموضوع
2
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة على إعتذار الشركة وتخطر الوزارة بدراسة جميع العروض 
التي تليه وموافاة الجهاز بالتوصية

البيـــــــــــــــــــان



2017/44

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

Page22 اجتماع رقم :

وزارة األشغال العامة

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :3713
 تاريخ الكتاب :2016/12/29

 
 
 

 رقم الكتاب :973
 تاريخ الكتاب :2016/03/29

 
 
 

(اعيد بحث) طلب إعادة النظر بقرار الجهاز السابق والموافقة على طرح المناقصة رقم هـ م 
أ/282 تصميم وإنشاء وإنجاز وصيانة مخازن وزارة األشغال العامة في جنوب صبحان على 
الشركات المذكورة بالكشف المرفق بكتاب الوزارة وذلك استنادا على قرار مجلس الوزراء

- كما اطلع الجهاز على فاكس الوزارة المتضمن اإلفادة بعدم اإلنتهاء من أعمال التصميم النهائية
وأعمال التصميم المطلوبة بالمناقصة

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ زينب النعمة     مدير ادارة الوثائق والعقود
السيدة/فاطمة قمبر     رئيس قسم العماره

(اعيد بحث) طلب طرح المناقصة رقم ق ص/ط/336 صيانة عامة للطرق والساحات في محافظة
مبارك الكبير على الشركات المذكورة بالكشف المرفق بكتاب الوزارة

- المناقصة محدودة
- ال تقبل التجزئة

- نسبة األوامر التغييرية (%15)

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/فاطمة قمبر     رئيس قسم العماره
السيدة/ زينب النعمة     مدير ادارة الوثائق والعقود

الموضوع
3

4

م

  مازال الجهاز عند قراره السابق بإجتماع رقم (2017/18) بتاريخ 2017/3/8 المتضمن تأجيل
البت بالقرار الجتماع قادم وتخطر الوزارة االلتزام بالمادة (36) من قانون المناقصات العامة رقم

49 لسنة 2016 وموافاة الجهاز بموافقة وزارة المالية بتوافر االعتماد المالي

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار لحين ورود كتاب الحق من الوزارة يتضمن تعديل 
القيمة التقديرية وعدد الشركات

البيـــــــــــــــــــان



2017/44

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

Page23 اجتماع رقم :

وزارة األشغال العامة

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :1326
 تاريخ الكتاب :2017/05/14

 
 
 

افادة الوزارة بعدم تأهيل / شركة ابناء محمد عبدالمحسن الخرافي تنفيذ عدة مشاريع كبرى 
العمال الطرق للوزارةوذلك طبقا لدراسة المستندات المقدمة

كم اطلع الجهاز على كتاب الشركة باجتماع رقم (2016/85) المؤرخ في 2016/11/30

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ زينب النعمة     مدير ادارة الوثائق والعقود
السيدة/فاطمة قمبر     رئيس قسم العماره

الموضوع
5
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة وتخطر الشركة

البيـــــــــــــــــــان



2017/44

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

Page24 اجتماع رقم :

وزارة الدفاع

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :272722002885
 تاريخ الكتاب :2017/01/29

 
 
 

 رقم الكتاب :11703
 تاريخ الكتاب :2016/10/12

 
 
 

(اعادة بحث) طلب التالي:
اوال: افادة الوزارة بسحب اعمال عقد المناقصة رقم 1242912 متطلبات معسكر االنذار 

الراداري بالمنطقة الجنوبية  المشروع من شركة/ أبو شيبة للتجارة العامة والمقاوالت الخالله 
بشروط ومواصفات العقد طبقا للمادة (63) من الشروط الحقوقية
ثانيا: طلب تطبيق المادة رقم (57) من قانون المناقصات العامة

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

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ عبدالله العدساني     رئيس قسم وسائل النقل
السيدة/ نضال الماجدي     ممثل الوزارة للتجهيز المحلى

صدور الحكم القضائي من محكمة االستئناف بخصوص المناقصة رقم 1602810 تشغيل وصيانة
واصالح األجهزة والمعدات الميكانيكية بلواء الشهيد المرساه على / شركة سهارا للتكييف التبريد

ومقاوالت وإعادة الترسية على المدعية شركة مركز بحرة الصناعي

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ نضال الماجدي     ممثل الوزارة للتجهيز المحلى
السيد/ عبدالله العدساني     رئيس قسم وسائل النقل

الموضوع
1

2

م

قرر الجهاز التالي أوال: احيط الجهاز علما
ثانيا: توجيه دعوه لحضور ممثل من الوزارة وممثل من شركة أبو شيبة للتجارة العامة 

والمقاوالت لحضور الجتماع قادم

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم 

البيـــــــــــــــــــان



2017/44

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

Page25 اجتماع رقم :

وزارة الدفاع

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :272762407530
 تاريخ الكتاب :2017/03/21

 
 
 

(اعيد بحث) طلب ترسية المناقصة رقم 1812716 توريد اصباغ لمراقبة الطرق على/ شركة 
اصباغ جي تي سي المحدودة (ثالث اقل االسعار) بمبلغ إجمالى قدره (99.662/500.ك) فقط 

تسعة وتسعون الف  وستمائة واثنى وستون دينار  وخمسمائة فلس  الغير

كما اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم 272722012434 المؤرخ في 2017/5/17 
والمتضمن تصحيح المبلغ

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

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ نضال الماجدي     ممثل الوزارة للتجهيز المحلى
السيد/ عبدالله العدساني     رئيس قسم وسائل النقل

الموضوع
3
م

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم 

البيـــــــــــــــــــان



2017/44

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

Page26 اجتماع رقم :

وزارة الدفاع

االستدعاءات

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

 
 
 

 رقم الكتاب :27241140230
 تاريخ الكتاب :2017/04/10

 
 
 

(اعيد بحث) طلب االطالع والعلم واتخاذ ما يراه الجهاز مناسبا حول تطبيق كافة الجزاءات 
والعقوبات على شركة معدات الغانم للتجارة العامة والمقاوالت المنفذة لبعض بنود الممارسة رقم 
24119251140 توريد معدات ورش الصيانة والتصليح وذلك لتقاعسها على توريد بعض بنود 
العقد وذلك وفقا لقانون رقم  (37) لسنة 1964 للمناقصات العامة حيال اخالل الشركة المتعاقدة.

بعد االستماع الى افدة ممثلي الوزارة:
- السيدة/ نضال الماجد   ممثل الوزارة

وافادة ممثلي شركة معدات الغانم للتجارة العامة والمقاوالت :
-السيد/شاهين سليمان الغانم                المدير العام 

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

 

(أعيد بحث) افادة الوزارة بان تم تطبيق كافة الجزاءات والغرامات بشان التعاقد المباشر رقم 
241447130 توريد اجهزة مكتبية عن طريق دليل الشراء الجماعي لسنة 2014/2013 لزوم 
وحدات الجيش المبرم مع/ شركة مجموعه الجزيرة العالمية لاللكترونيات وذلك لالسباب المذكورة

بكتاب الوزارة

بعد االستماع الى افادة ممثل الوزارة:
- السيدة/ نضال الماجد      ممثل الوزارة التجهيز المحلى

- وافادة ممثلي شركة مجموعة الجزيرة العالمية:
- السيد/ حسام الدين حسني    مدير المبيعات الوزارات

- السيد/ محمد غسان محمد     مدير المبيعات للمناقصات

 

الموضوع
4

5

م

قرر مجلس ادرة الجهاز تطبيق شروط العقد 

  قرر مجلس ادارة الجهاز إحالة الموضوع الى وزارة المالية

البيـــــــــــــــــــان



2017/44

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

Page27 اجتماع رقم :

وزارة الدفاع

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :27241140240
 تاريخ الكتاب :2017/05/07

 
 
 

 رقم الكتاب :27241180346
 تاريخ الكتاب :2017/05/22

 
 
 

طلب تعديل موافقة الجهاز على التجديد الثاني للعقد رقم 2414359123 ليصبح التعاقد المباشر
رقم 173-86-2414 مع/ شركة محمد ناصر الهاجري واوالده لتشغيل وحده غسيل الكلى لمدة 

ثالث سنوات اعتبارا من اليوم التالى من تاريخ توقيع العقد بمبلغ إجمالى قدره (-
/830.000د.ك)  فقط ثمانمائة وثالثون الف  دينار  الغير بناءا على مالحظات ديوان المحاسبة.

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ نضال الماجدي     ممثل الوزارة للتجهيز المحلى

طلب االحاطة والعلم تعديل إسم الشركة للتعاقد المباشر رقم 2418112170 لشراء أجهزة 
وشبكة الحاسب اآللي والنظام التشبيهي لتمرين مركز القيادات لتمرين حسم العقبان 2017 
ليصبح مع/ شركة هواوي تكنولوجيز كويت بدال من شركة هواوي التقنية لإلستشارات وذلك 

لورود خطأ.

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ نضال الماجدي     ممثل الوزارة للتجهيز المحلى

الموضوع
6

7

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

احيط مجلس ادارة الجهاز علما 

البيـــــــــــــــــــان



2017/44

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

Page28 اجتماع رقم :

وزارة الكهرباء و الماء

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :14421
 تاريخ الكتاب :2017/05/22

 
 
 

طلب ترسية المناقصة رقم و ك م/2017/2016/53 اصالح و تحديث الكيبالت االرضية للضغط 
المنخفض و تمديد و لحيم كيبالت ضغط منخفض لمستهلكين جدد في محافظة االحمدي( جنوبا) 
على/شركة أو آي سي انتربرايسس للتجارة العامة و المقاوالت (أقل األسعار) بنسبة خصم (-

3%)بحدود القيمة التقديرية

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

المهندسة/ غدير القويضي     مدير مكتب الوكيل

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة مع تجديد الكفاله البنكية

البيـــــــــــــــــــان



2017/44

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

Page29 اجتماع رقم :

وزارة الكهرباء و الماء

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :13754
 تاريخ الكتاب :2017/05/16

 
 
 

طلب ترسية بنود المناقصة رقم و ك م/2017/2016/37 أعمال الصيانة السنوية للمعدات 
واألجهزة الدقيقة في محطات توليد القوى الكهربائية وتقطير المياه على النحو التالي: 

 TNB Repair and) البنود ارقام (4.1) : على االتحاد التضامني المكون من  / شركة -
Maintenence SDN BHD) وشركة / الداو الهندسية للتجارة العامة والمقاوالت ( اقل 
االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-/17,126,933د.ك) بعد عمل موازنة تثمينية لجدول االسعار 
- البند رقم(2): على / شركة الخدمات المتكاملة للمقاوالت الميكانيكية واآلالت الدقيقة ( اقل 

االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-/8,649,999د.ك) 
- البند رقم (3) : على / شركة كي سي سي للهندسة والمقاوالت ( اقل االسعار) بمبلغ اجمالي 

قدره (-/12,020,000د.ك)  بعد عمل موازنة تثمينية لجدول االسعار 
- البند رقم (5) : على شركة / المير للخدمات الفنية ( اقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره 

(-/10,540,000د.ك) بعد عمل موازنة تثمينية لجدول االسعار 
- البند رقم ( 6) : على / شركة مجموعة على الغانم واوالده للتجارة العامة والمقاوالت وكيل / 
شركة بابكوك بورسيج شتاينمولر( اقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-/10,776,445د.ك)  بعد 

عمل موازنة تثمينية لجدول االسعار
البند (1) محطة الشويخ

البند (2) محطة الشعيبة الجنوبية
البند (3) محطة الدوحة الشرقية
البند (4) محطة الدوحة الغربية
البند (5) محطة الزور الجنوبية

البند (6) محطة الصبية

*علما بأن المناقصة أعاله تحت نطاق عمل مواد قانون رقم 94لسنة 2016في شأن المناقصات 
العامة*

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

المهندسة/ غدير القويضي     مدير مكتب الوكيل

الموضوع
2
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان
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Page30 اجتماع رقم :

وزارة الكهرباء و الماء

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :14899
 تاريخ الكتاب :2017/05/28

 
 
 

طلب اعادة النظر بقرار الجهاز واإلذن بترسية المناقصة رقم و ك م /2017/2016/18 تطوير 
نظم الوقاية المهبطية في محطة الصبية لتوليد القوى الكهربائية وتقطير المياه على / شركة 

ترانس دبليو للتجارة العامة والمقاوالت ( اقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-/894,994د.ك) 
فقط ثمانمائة واربعة وتسعون الف  وتسعمائة واربعة وتسعون دينار  الغير

* اطلع الجهاز على كتاب شركة الزاحم العالمية للتجارة العامة رقم28 تاريخ 2017/2/22 
المتضمن طلب الشركة الغاء واعادة طرح المناقصة

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

المهندسة/ غدير القويضي     مدير مكتب الوكيل

الموضوع
3
م

  قرر الجهاز التالي: 
أوال: إلغاء قراره السابق باجتماع رقم (2017/31) المنعقد بتاريخ 2017/4/24 : المتضمن عدم

الموافقة على الترسية لعدم توافر االعتماد المالي
ثانيا: الموافقة على الترسية 

ثالثا: عدم اختصاص الجهاز النظر بالتظلمات استنادا للمادة رقم (78) من قانون المناقصات 
العامة رقم 49 لسنة 2016

البيـــــــــــــــــــان
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Page31 اجتماع رقم :

وزارة الكهرباء و الماء

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :14187
 تاريخ الكتاب :2017/05/21

 
 
 

 رقم الكتاب :12119
 تاريخ الكتاب :2017/05/01

 
 
 

 رقم الكتاب :13210
 تاريخ الكتاب :2017/05/11

 
 
 

طلب تمديد فترة دراسة عطاءات تأهيل توريد كيبالت ضغط منخفض لمدة شهر حتى يتم إستكمال 
اإلجراءات ودراسة جميع المستندات الخاصة 

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

المهندسة/ غدير القويضي     مدير مكتب الوكيل

طلب طرح تأهيل مواد كيميائية مانعة للتسرب في المقطرات بنظام MSF  في محطات توليد 
القوى الكهربائية وتقطير المياه 

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

المهندسة/ غدير القويضي     مدير مكتب الوكيل

طلب طرح تأهيل شركات محلية وعالمية لإلشتراك في المناقصات المستقبلية التي ستطرحها 
الوزارة لمحطات التحويل الرئيسية في قطاعات شبكات النقل الكهربائية جهد 400,300,132 

ك.ف شركات مركبة

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

المهندسة/ غدير القويضي     مدير مكتب الوكيل

الموضوع
4

5

6

م

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار لحين ورود كتاب الحق من الوزاره يتضمن تحديد 
فترة التمديد

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم 

البيـــــــــــــــــــان
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Page32 اجتماع رقم :

وزارة الكهرباء و الماء

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :14309
 تاريخ الكتاب :2017/05/21

 
 
 

 رقم الكتاب :14299
 تاريخ الكتاب :2017/05/21

 
 
 

 رقم الكتاب :14304
 تاريخ الكتاب :2017/05/21

 
 
 

طلب اعادة  تأهيل الشركات المحلية والعالمية لتصنيع وتوريد و تركيب و صيانة محوالت القوى 
الكهربائية حسب ماجاء بالقواعد والشروط بالبند (16) صفحه 8 من كراسة التاهيل

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

المهندسة/ غدير القويضي     مدير مكتب الوكيل

طلب تمديد فترة دراسة عطاءات تأهيل توريد فيوزات لمدة شهر حتى يتم إستكمال إجراءات 
التأهيل ودراسة جميع األوراق والمستندات

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

المهندسة/ غدير القويضي     مدير مكتب الوكيل

طلب تمديد فترة دراسة عطاءات تأهيل صيانة محطات التحويل الثانوية 11/0.433 في 
المحافظات المختلفة لمدة شهر حتى يتم إستكمال اإلجراءات ودراسة جميع المستندات الخاصة 

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

المهندسة/ غدير القويضي     مدير مكتب الوكيل

الموضوع
7

8

9

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار لحين ورود كتاب الحق من الوزاره يتضمن تحديد 
فترة التمديد

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار لحين ورود كتاب الحق من الوزاره يتضمن تحديد 
فترة التمديد

البيـــــــــــــــــــان
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Page33 اجتماع رقم :

وزارة الكهرباء و الماء

الرسائل الواردة

 رقم الكتاب :2017/783$
 تاريخ الكتاب :2017/05/14

شركة مجموعة التحالف االهلية للتجارة العامة ش 
ش و

 
 

 رقم الكتاب :2017/821$
 تاريخ الكتاب :2017/05/21

شركة فيوتشر هاوس المتحدة للتجارة العامة و 
المقاوالت ذ م م

 
 

 رقم الكتاب :22
 تاريخ الكتاب :2017/05/18

شركة فواز للتبريد وتكييف الهواء ذ م م
 
 

طلب الشركة إضافتة موكليها شركة دوسان للصناعات الثقيلة واإلنشاءات (كوريا الجنوبية) 
للمشاركة المناقصة رقم و ك م/ 2017/2016/39 أعمال الصيانة السنوية للمعدات الميكانيكية 

في محطات توليد القوى الكهربائية وتقطير المياه بالوزارة

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

المهندسة/ غدير القويضي     مدير مكتب الوكيل

 Abeinsalngnieria Construction Industrial طلب الشركة اضافه موكلينها شركة
A.S ضمن الشركات المشاركة في المناقصة رقم و ك م/ 2017/2016/39 أعمال الصيانة 

السنوية للمعدات الميكانيكية في محطات توليد القوى الكهربائية وتقطير المياه

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

المهندسة/ غدير القويضي     مدير مكتب الوكيل

طلب الشركة اضافه اسمها ضمن المقاولين المعتمدين للمشاركة المناقصة رقم و ك م/ 
2017/2016/39 أعمال الصيانة السنوية للمعدات الميكانيكية في محطات توليد القوى 

الكهربائية وتقطير المياه

* مرفق تقرير قسم العطاءات

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

المهندسة/ غدير القويضي     مدير مكتب الوكيل

الموضوع
10

11

12

م

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم 

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم 

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم 

البيـــــــــــــــــــان
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Page34 اجتماع رقم :

وزارة الكهرباء و الماء

الرسائل الواردة

 رقم الكتاب :2017/785$
 تاريخ الكتاب :2017/05/14

شركة مشاريع الفوزان للتجارة العامةوالمقاوالت ذ م
م
 
 

 رقم الكتاب :350
 تاريخ الكتاب :2017/05/15

شركة اوالد عبد العزيز عبد المحسن الراشد ذ م م
 
 

 رقم الكتاب :2016/2359$
 تاريخ الكتاب :2016/11/27

شركة كواليتي نت للتجارة العامة والمقاوالت ذ م م
 
 

طلب الشركة ادراج اسم موكلها شركة بيمكو لمعدات ومواد الطاقة المحدود للمشاركة في 
المناقصة رقم و ك م/ 2017/2016/39 أعمال الصيانة السنوية للمعدات الميكانيكية في محطات

توليد القوى الكهربائية وتقطير المياه

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

المهندسة/ غدير القويضي     مدير مكتب الوكيل

تظلم الشركة من استبعاد موكليهم شركة General Electric International INC من 
الشركات المؤهلة للمناقصة رقم و ك م/ 2017/2016/39 أعمال الصيانة السنوية للمعدات 

الميكانيكية في محطات توليد القوى الكهربائية وتقطير المياه

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

المهندسة/ غدير القويضي     مدير مكتب الوكيل

( أعيد بحث) رد شركة كواليتي نت للتجارة العامة والمقاوالت على اسباب االستبعاد من 
المناقصة رقم و ك م/2016/2015/52 تقديم خدمات االنترنت للوزارة

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

المهندسة/ غدير القويضي     مدير مكتب الوكيل

الموضوع
13

14

15

م

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم 

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم 

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم 

البيـــــــــــــــــــان
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Page35 اجتماع رقم :

وزارة الكهرباء و الماء

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

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

 
 
 

 رقم الكتاب :14380
 تاريخ الكتاب :2017/05/22

 
 
 

 رقم الكتاب :14576
 تاريخ الكتاب :2017/05/24

 
 
 

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

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

المهندسة/ غدير القويضي     مدير مكتب الوكيل

طلب ترسية  بنود الممارسة رقم و ك م /379/2016/13 صمامات تحكم إلكتروني وأجهزة 
إستشعارات حثية لنظام المقطرات على النحو التالي : 

-البند رقم (1) على /شركة عبداللة الحمد الصقر وإخوانة (أقل األسعار) بمبلغ إجمالي قدره
 (-/6,950د.ك) فقط ستة آالف  وتسعمائة وخمسون دينار  الغير

-البند رقم (2) على/شركة عبدالله الحمد الصقر وإخوانة (رابع أقل األسعار) بمبلغ إجمالي قدره 
(705/800 د.ك)  فقط سبعمائة وخمسة دينار  وثمانمائة فلس  الغير

-البنود أرقام (3-6) على/الشركة الكويتية البحرية والتجارية (أقل األسعار) بمبلغ إجمالي قدره 
(-/2,820 د.ك)  فقط  الفين  وثمانمائة وعشرون دينار  الغير

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

المهندسة/ غدير القويضي     مدير مكتب الوكيل

 Assistant water Distillation Plant طلب إلغاء الممارسة رقم 2016/346 فلتر رملي
Department وذلك إلعداد طلب جديد بمواصفات جديدة تسمح بالحصول على أسعار تنافسية 

من الشركات

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

المهندسة/ غدير القويضي     مدير مكتب الوكيل

الموضوع
16

17

18

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم 

البيـــــــــــــــــــان
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Page36 اجتماع رقم :

وزارة الكهرباء و الماء

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :7606
 تاريخ الكتاب :2017/03/14

 
 
 

 رقم الكتاب :7622
 تاريخ الكتاب :2017/03/14

 
 
 

(اعيد بحث) طلب الغاء القرار السابق واعادة طرح الممارسة رقم و ك م/3542/2015/13 
شراء قطع غيار لمضخة المياه المنبوذه للمقطرات p (5.6)-3 ادارة محطة الشعيبة وذلك 

لصدور قرار بايقاف التعامل مع/ شركة مجموعه سكاي سبان للتجارة العامة والمقاوالت لمدة 
ستة اشهر

- كما اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم (15105) بتاريخ 2017/5/30 المتضمن اسباب 
االستبعاد وايقاف التعامل مع شركة سكاي سبان ومع/ مؤسسة نور للطاقة

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

المهندسة/ غدير القويضي     مدير مكتب الوكيل

(اعيد بحث) طلب الغاء القرار السابق واعادة طرح الممارسة رقم و ك م/3532/2015/13
صندوق الحشو لمضخات دوران مياه البحر للتربينات ادارة محطة الشعيبة وذلك لصدور قرار 

بايقاف التعامل مع/ شركة مجموعه سكاي سبان للتجارة العامة والمقاوالت لمدة ستة اشهر

- كما اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم (15107) بتاريخ 2017/5/30 المتضمن اسباب 
االستبعاد وايقاف التعامل مع شركة سكاي سبان ومع/ مؤسسة نور للطاقة

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

المهندسة/ غدير القويضي     مدير مكتب الوكيل

الموضوع
19

20

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة على اإللغاء وإعادة الطرح وتوجيه دعوه لحضور ممثل عن 
الوزاره وشركة مجموعه سكاي سبان للتجارة العامة والمقاوالت و مؤسسة نور للطاقة إلجتماع 

قادم

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة على اإللغاء وإعادة الطرح وتوجيه دعوه لحضور ممثل عن 
الوزاره وشركة مجموعه سكاي سبان للتجارة العامة والمقاوالت و مؤسسة نور للطاقة إلجتماع 

قادم

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

Page37 اجتماع رقم :

وزارة الكهرباء و الماء

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

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

 
 
 

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

 
 
 

 رقم الكتاب :12349
 تاريخ الكتاب :2017/05/03

 
 
 

(اعبد بحث) طلب استدراج عرض سعر فني ومالى رقم و ك م/2017/7267 من شركة كهرباء 
 ,MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION الشرق االوسط وكالء الساده

JAPAN لتزويد قطع غيار ومواد استهالكية الجراء اعمال الصيانة الجذرية للمولدات 
الكهربائية بمحطة الصبية لتوليد القوى الكهربائية وتقطير المياه

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

المهندسة/ غدير القويضي     مدير مكتب الوكيل

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

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

المهندسة/ غدير القويضي     مدير مكتب الوكيل

طلب ترسية بنود الممارسة و ك م /3511/2015/13 قطع غيار أنابيب لمحمص البخار الثانوي 
للغاليات بابكوك (1-4) إلدارة محطة الشعيبة قسم MMD على النحو التالي:-

-البنود ارقام (1 ، 2 ، 3 ، 4) على/ شركة ريث للهندسة والصناعة بمبلغ إجمالي قدره (-
/15.787د.ك)  فقط خمسةعشر الف  وسبعمائة وسبعة وثمانون دينار  الغير

-البنود ارقام (5 ، 6 ، 7) على / شركة االنظمة المتخصصة التجارية بمبلغ إجمالي قدره (-
/6.950د.ك)  فقط ستة آالف  وتسعمائة وخمسون دينار  الغير

-البنود ارقام (1 ، 2 ، 3 ، 5) ثاني أقل األسعار
- البند رقم (4) ثالث أقل األسعار
- البند رقم (6 ، 7) أقل األسعار

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

المهندسة/ غدير القويضي     مدير مكتب الوكيل

الموضوع
21

22

23

م

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار لحين ورود كتاب الحق من الوزارة  يتضمن تعديل 
أسباب االستدراج

قرر الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2017/44

  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       

Page38 اجتماع رقم :

بلدية الكويت

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :14460
 تاريخ الكتاب :2017/05/18

ايقاف نشاط حتى 2018/2/8شركة التوباد للتجارة 
العامة والمقاوالت ذ م م

 
 

طلب التالى:
اوال: اصدار االمر التغييري االول بتخفيض مبلغ إجمالى قدره (187.552/668د.ك)  فقط مائة 
وسبعة وثمانون الف  وخمسمائة واثنى وخمسون دينار  وستمائة وثمانية وستون فلس الغير 

مايعادل نسبة (1.45%) وزيادة مبلغ إجمالى قدره (1.081.769/798د.ك)  فقط  مليون 
واحدى وثمانون الف وسبعمائة وتسعة وثمانون دينار وسبعمائة وثمانية وتسعون فلس الغير 
مايعادل نسبة (6.02%) على قيمة عقد المناقصة رقم ب ك / أ أ / 2012/2011/16 انشاء 

وانجاز وصيانة مبنى االمانة العامة للمجلس البلدي ومبنى مواقف سيارات متعدد االدوار المبرم 
مع/ شركة التوباد للتجارة العامة والمقاوالت

ثانيا: تمديد العقد لمدة 352 يوم وذلك لالسباب المذكورة بكتاب البلدية

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ جراح المطيران     مراقب العقود والمناقصات والمزايدات

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة 
وعدم موافقة

عضو مجلس إدارة الجهاز/ الدكتوره جنان بوشهري
وعضو مجلس إدارة الجهاز/ مشاري البليهييس

البيـــــــــــــــــــان



2017/44

  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       

Page39 اجتماع رقم :

بلدية الكويت

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :12961
 تاريخ الكتاب :2017/05/07

 
 
 

طلب طرح المناقصة رقم 2017/2016/17 اعمال النظافة العامة للمناطق التابعة لمحافظة 
حولي ( السالمية - البدع - الرميثية - سلوى ) لمدة خمس سنوات بين الشركات المذكورة بكتاب 

البلدية

* التقبل عروض بديلة 
* التقبل التجزئة 

* مناقصة محدودة 
* االوامر التغييرية ( %25) 

* شرط هذة المناقصة مفتوحة للمقاولين المؤهلين كشركات او مؤسسات نظافة لدي البلدية - 
ألعمال نظافة المدن والمعتمدين لدي الجهاز 

* لن يتم اسناد اكثر من عقد للمقاول الواحد على ان يتم قبول مقدمي العطاءات التالية لتنفيذ 
المناقصة بالسعر االقل في هذه العطاءات 

* المناقصة يوجد بها تأهيل مسبق

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ جراح المطيران     مراقب العقود والمناقصات والمزايدات

الموضوع
2
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2017/44

  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       

Page40 اجتماع رقم :

بلدية الكويت

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :13031
 تاريخ الكتاب :2017/05/07

 
 
 

طلب طرح المناقصة رقم 2017/2016/21 اعمال النظافة العامة للمناطق التابعة لمحافظة 
مبارك الكبير( صباح السالم- صباح السالم الساحلي - العدان -القصور -المسيلة -المسيلة 

الساحلي- المسايل - الفنيطيس- الفنيطيس الساحلي ) لمدة خمس سنوات بين الشركات المذكورة
بكتاب البلدية

* التقبل عروض بديلة 
* التقبل التجزئة 

* مناقصة محدودة 
* االوامر التغييرية ( %25) 

* شرط هذة المناقصة مفتوحة للمقاولين المؤهلين كشركات او مؤسسات نظافة لدي البلدية - 
ألعمال نظافة المدن والمعتمدين لدي الجهاز 

* لن يتم اسناد اكثر من عقد للمقاول الواحد على ان يتم قبول مقدمي العطاءات التالية لتنفيذ 
المناقصة بالسعر االقل في هذه العطاءات 

* المناقصة يوجد بها تأهيل مسبق

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ جراح المطيران     مراقب العقود والمناقصات والمزايدات

الموضوع
3
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2017/44

  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       

Page41 اجتماع رقم :

بلدية الكويت

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :12970
 تاريخ الكتاب :2017/05/07

 
 
 

طلب طرح المناقصة رقم 2017/2016/29 اعمال النظافة العامة للمناطق التابعة لمحافظة 
الجهراء ( الجهراء - الواحة - تيماء القصر - العيون- النسيم - الجرثامة -المقابر)  لمدة خمس 

سنوات بين الشركات المذكورة بكتاب البلدية

* التقبل عروض بديلة 
* التقبل التجزئة 

* مناقصة محدودة 
* االوامر التغييرية ( %25) 

* شرط هذة المناقصة مفتوحة للمقاولين المؤهلين كشركات او مؤسسات نظافة لدي البلدية - 
ألعمال نظافة المدن والمعتمدين لدي الجهاز 

* لن يتم اسناد اكثر من عقد للمقاول الواحد على ان يتم قبول مقدمي العطاءات التالية لتنفيذ 
المناقصة بالسعر االقل في هذه العطاءات 

* المناقصة يوجد بها تأهيل مسبق

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ جراح المطيران     مراقب العقود والمناقصات والمزايدات

الموضوع
4
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2017/44

  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       

Page42 اجتماع رقم :

بلدية الكويت

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :12966
 تاريخ الكتاب :2017/05/07

 
 
 

طلب طرح المناقصة رقم 2017/2016/25 اعمال النظافة العامة للمناطق التابعة لمحافظة 
الفروانية(جليب الشيوخ-المطار-الضجيج-صباح الناصر-عبدالله المبارك-رجم خشمان-صهيد 

العوازم)  لمدة خمس سنوات بين الشركات المذكورة بكتاب البلدية

* التقبل عروض بديلة 
* التقبل التجزئة 
* مناقصة محدودة

* االوامر التغييرية ( %25) 
* شرط هذة المناقصة مفتوحة للمقاولين المؤهلين كشركات او مؤسسات نظافة لدي البلدية - 

ألعمال نظافة المدن والمعتمدين لدي الجهاز 
* لن يتم اسناد اكثر من عقد للمقاول الواحد على ان يتم قبول مقدمي العطاءات التالية لتنفيذ 

المناقصة بالسعر االقل في هذه العطاءات 
* المناقصة يوجد بها تأهيل مسبق

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ جراح المطيران     مراقب العقود والمناقصات والمزايدات

الموضوع
5
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2017/44

  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       

Page43 اجتماع رقم :

بلدية الكويت

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :13030
 تاريخ الكتاب :2017/05/07

 
 
 

طلب طرح المناقصة رقم 2017/2016/13 اعمال النظافة العامة للمناطق التابعة لمحافظة 
العاصمة (داخل المدينة-المرقاب-دسمان-القبلة-الشرق-الدعية-الدسمه-بنيد القار-القادسية-

المنصورية-الجزر-المقابر)  لمدة خمس سنوات بين الشركات المذكورة بكتاب البلدية

* التقبل عروض بديلة 
* التقبل التجزئة 

* مناقصة محدودة 
* االوامر التغييرية ( %25) 

* شرط هذة المناقصة مفتوحة للمقاولين المؤهلين كشركات او مؤسسات نظافة لدي البلدية - 
ألعمال نظافة المدن والمعتمدين لدي الجهاز 

* لن يتم اسناد اكثر من عقد للمقاول الواحد على ان يتم قبول مقدمي العطاءات التالية لتنفيذ 
المناقصة بالسعر االقل في هذه العطاءات 

* المناقصة يوجد بها تأهيل مسبق

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ جراح المطيران     مراقب العقود والمناقصات والمزايدات

الموضوع
6
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2017/44

  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       

Page44 اجتماع رقم :

بلدية الكويت

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :12968
 تاريخ الكتاب :2017/05/07

 
 
 

طلب طرح المناقصة رقم 2017/2016/27 اعمال النظافة العامة للمناطق التابعة لمحافظة 
االحمدي( الفحيحيل-المنقف-ابو حليفة-الفنطاس-المهبولة-جابر العلي-العقيلة )  لمدة خمس 

سنوات بين الشركات المذكورة بكتاب البلدية

* التقبل عروض بديلة 
* التقبل التجزئة 

* مناقصة محدودة 
* االوامر التغييرية ( %25) 

* شرط هذة المناقصة مفتوحة للمقاولين المؤهلين كشركات او مؤسسات نظافة لدي البلدية - 
ألعمال نظافة المدن والمعتمدين لدي الجهاز 

* لن يتم اسناد اكثر من عقد للمقاول الواحد على ان يتم قبول مقدمي العطاءات التالية لتنفيذ 
المناقصة بالسعر االقل في هذهالعطاءات 

* المناقصة يوجد بها تأهيل مسبق

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ جراح المطيران     مراقب العقود والمناقصات والمزايدات

الموضوع
7
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2017/44

  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       

Page45 اجتماع رقم :

بلدية الكويت

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :12958
 تاريخ الكتاب :2017/05/07

 
 
 

طلب طرح المناقصة رقم 2017/2016/14 اعمال النظافة العامة للمناطق التابعة لمحافظة 
العاصمة (عبدالله السالم-الفيحاء-الشامية-الشويخ السكنية-كيفان-الروضة-النزهه-الخالدية-
العديلية-قرطبة-اليرموك-السرة)  لمدة خمس سنوات بين الشركات المذكورة بكتاب البلدية

* التقبل عروض بديلة 
* التقبل التجزئة 

* مناقصة محدودة 
* االوامر التغييرية ( %25) 

* شرط هذة المناقصة مفتوحة للمقاولين المؤهلين كشركات او مؤسسات نظافة لدي البلدية - 
ألعمال نظافة المدن والمعتمدين لدي الجهاز 

* لن يتم اسناد اكثر من عقد للمقاول الواحد على ان يتم قبول مقدمي العطاءات التالية لتنفيذ 
المناقصة بالسعر االقل في هذه العطاءات 

* المناقصة يوجد بها تأهيل مسبق

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ جراح المطيران     مراقب العقود والمناقصات والمزايدات

الموضوع
8
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2017/44

  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       

Page46 اجتماع رقم :

بلدية الكويت

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :12967
 تاريخ الكتاب :2017/05/07

 
 
 

طلب طرح المناقصة رقم 2017/2016/26 اعمال النظافة العامة للمناطق التابعة لمحافظة 
االحمدي ( االحمدي - الصباحية - الرقة - هدية - الظهر - جنوب الصباحية -فهد االحمد- مناطق 

البر)  لمدة خمس سنوات بين الشركات المذكورة بكتاب البلدية

* التقبل عروض بديلة 
* التقبل التجزئة 

* مناقصة محدودة 
* االوامر التغييرية ( %25) 

* شرط هذة المناقصة مفتوحة للمقاولين المؤهلين كشركات او مؤسسات نظافة لدي البلدية - 
ألعمال نظافة المدن والمعتمدين لدي الجهاز 

* لن يتم اسناد اكثر من عقد للمقاول الواحد على ان يتم قبول مقدمي العطاءات التالية لتنفيذ 
المناقصة بالسعر االقل في هذة العطاءات د

* المناقصة يوجد بها تأهيل مسبق

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ جراح المطيران     مراقب العقود والمناقصات والمزايدات

الموضوع
9
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2017/44

  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       

Page47 اجتماع رقم :

بلدية الكويت

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :12960
 تاريخ الكتاب :2017/05/07

 
 
 

طلب طرح المناقصة رقم 2017/2016/16 اعمال النظافة العامة للمناطق التابعة لمحافظة 
حولي (حولي - النقرة- ميدان حولي - الشعب- الجابرية)   لمدة خمس سنوات بين الشركات 

المذكورة بكتاب البلدية

* التقبل عروض بديلة 
* التقبل التجزئة 

* مناقصة محدودة 
* االوامر التغييرية ( %25) 

* شرط هذة المناقصة مفتوحة للمقاولين المؤهلين كشركات او مؤسسات نظافة لدي البلدية - 
ألعمال نظافة المدن والمعتمدين لدي الجهاز 

* لن يتم اسناد اكثر من عقد للمقاول الواحد على ان يتم قبول مقدمي العطاءات التالية لتنفيذ 
المناقصة بالسعر االقل في هذه العطاءات 

* المناقصة يوجد بها تأهيل مسبق

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ جراح المطيران     مراقب العقود والمناقصات والمزايدات

الموضوع
10
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2017/44

  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       

Page48 اجتماع رقم :

بلدية الكويت

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :12964
 تاريخ الكتاب :2017/05/07

 
 
 

طلب طرح المناقصة رقم 2017/2016/23 اعمال النظافة العامة للمناطق التابعة لمحافظة 
الفروانية (خيطان - ابرق خيطان - الفروانية - العمرية - الرابية - الرحاب - اشبيلية ) لمدة 

خمس سنوات بين الشركات المذكورة بالكشف بكتاب البلدية

* التقبل عروض بديلة 
* التقبل التجزئة 

* مناقصة محدودة 
* االوامر التغييرية ( %25) 

* شرط هذة المناقصة مفتوحة للمقاولين المؤهلين كشركات او مؤسسات نظافة لدي البلدية - 
ألعمال نظافة المدن والمعتمدين لدي الجهاز 

* لن يتم اسناد اكثر من عقد للمقاول الواحد على ان يتم قبول مقدمي العطاءات التالية لتنفيذ 
المناقصة بالسعر االقل في هذه العطاءات 

* المناقصة يوجد بها تأهيل مسبق

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ جراح المطيران     مراقب العقود والمناقصات والمزايدات

الموضوع
11
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2017/44

  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       

Page49 اجتماع رقم :

بلدية الكويت

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :12963
 تاريخ الكتاب :2017/05/07

 
 
 

طلب طرح المناقصة رقم 2017/2016/22 اعمال النظافة العامة للمناطق التابعة لمحافظة 
مبارك الكبير (القرين - مبارك الكبير - ابو فطيره - ابو فطيره الساحلي - ابو الحصانية - صبحان

- المقابر )  لمدة خمس سنوات بين الشركات المذكورة بكتاب البلدية

* التقبل عروض بديلة 
* التقبل التجزئة 

* مناقصة محدودة 
* االوامر التغييرية ( %25) 

* شرط هذة المناقصة مفتوحة للمقاولين المؤهلين كشركات او مؤسسات نظافة لدي البلدية - 
ألعمال نظافة المدن والمعتمدين لدي الجهاز 

* لن يتم اسناد اكثر من عقد للمقاول الواحد على ان يتم قبول مقدمي العطاءات التالية لتنفيذ 
المناقصة بالسعر االقل في هذه العطاءات 

* المناقصة يوجد بها تأهيل مسبق

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ جراح المطيران     مراقب العقود والمناقصات والمزايدات

الموضوع
12
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2017/44

  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       

Page50 اجتماع رقم :

بلدية الكويت

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :12971
 تاريخ الكتاب :2017/05/07

 
 
 

طلب طرح المناقصة رقم 2017/2016/30 اعمال النظافة العامة للمناطق التابعة لمحافظة 
الجهراء(الصليبية-النهضة-القيروان-امغرة الصناعية-سكراب االهالي-سعدالعبدالله) لمدة خمس 

سنوات بين الشركات المذكورة بكتاب البلدية

* التقبل عروض بديلة 
* التقبل التجزئة 

* مناقصة محدودة 
* االوامر التغييرية ( %25) 

* شرط هذة المناقصة مفتوحة للمقاولين المؤهلين كشركات او مؤسسات نظافة لدي البلدية - 
ألعمال نظافة المدن والمعتمدين لدي الجهاز 

* لن يتم اسناد اكثر من عقد للمقاول الواحد على ان يتم قبول مقدمي العطاءات التالية لتنفيذ 
المناقصة بالسعر االقل في هذه العطاءات 

* المناقصة يوجد بها تأهيل مسبق

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ جراح المطيران     مراقب العقود والمناقصات والمزايدات

الموضوع
13
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2017/44

  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       

Page51 اجتماع رقم :

بلدية الكويت

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :12959
 تاريخ الكتاب :2017/05/07

 
 
 

طلب طرح المناقصة رقم 2017/2016/15 اعمال النظافة العامة للمناطق التابعة لمحافظة 
العاصمة ( الشويخ الصناعية-الشويخ الثالثة - والمستشفيات والمعسكرات والمعاهد - غرناطة -
الصلبيخات- جابراالحمد - الري - شمال غرب الصلبيخات )  لمدة خمس سنوات بين الشركات 

المذكورة بكتاب البلدية

* التقبل عروض بديلة 
* التقبل التجزئة 

* مناقصة محدودة 
* االوامر التغييرية ( %25) 

* شرط هذة المناقصة مفتوحة للمقاولين المؤهلين كشركات او مؤسسات نظافة لدي البلدية - 
ألعمال نظافة المدن والمعتمدين لدي الجهاز 

* لن يتم اسناد اكثر من عقد للمقاول الواحد على ان يتم قبول مقدمي العطاءات التالية لتنفيذ 
المناقصة بالسعر االقل في هذه العطاءات 

* المناقصة يوجد بها تأهيل مسبق

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ جراح المطيران     مراقب العقود والمناقصات والمزايدات

الموضوع
14
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2017/44

  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       

Page52 اجتماع رقم :

بلدية الكويت

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :12962
 تاريخ الكتاب :2017/05/07

 
 
 

طلب طرح المناقصة رقم 2017/2016/18 اعمال النظافة العامة للمناطق التابعة لمحافظة 
حولي(بيان-مشرف-مبارك العبدالله الجابر-الزهراء-الشهداء-حطين-الصديق-السالم)  لمدة خمس 

سنوات بين الشركات المذكورة بكتاب البلدية

* التقبل عروض بديلة 
* التقبل التجزئة 

* مناقصة محدودة 
* االوامر التغييرية ( %25) 

* شرط هذة المناقصة مفتوحة للمقاولين المؤهلين كشركات او مؤسسات نظافة لدي البلدية - 
ألعمال نظافة المدن والمعتمدين لدي الجهاز 

* لن يتم اسناد اكثر من عقد للمقاول الواحد على ان يتم قبول مقدمي العطاءات التالية لتنفيذ 
المناقصة بالسعر االقل في هذه العطاءات 

* المناقصة يوجد بها تأهيل مسبق

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ جراح المطيران     مراقب العقود والمناقصات والمزايدات

الموضوع
15
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2017/44

  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       

Page53 اجتماع رقم :

بلدية الكويت

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :12969
 تاريخ الكتاب :2017/05/07

 
 
 

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

 
 
 

طلب طرح المناقصة رقم 2017/2016/28 اعمال النظافة العامة للمناطق التابعة لمحافظة 
االحمدي (الوفرة-النويصيب-علي صباح السالم-الشاليهات-ميناء عبدالله-الزور-الخيران-صباح 

االحمد-حجز السيارات-جواخير الوفرة-صباح االحمد البحرية-الخيران السكنية)  لمدة خمس 
سنوات بين الشركات المذكورة بكتاب البلدية

* التقبل عروض بديلة 
* التقبل التجزئة 

* مناقصة محدودة 
* االوامر التغييرية ( %25) 

* شرط هذة المناقصة مفتوحة للمقاولين المؤهلين كشركات او مؤسسات نظافة لدي البلدية - 
ألعمال نظافة المدن والمعتمدين لدي الجهاز 

* لن يتم اسناد اكثر من عقد للمقاول الواحد على ان يتم قبول مقدمي العطاءات التالية لتنفيذ 
المناقصة بالسعر االقل في هذه العطاءات 

* المناقصة يوجد بها تأهيل مسبق

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ جراح المطيران     مراقب العقود والمناقصات والمزايدات

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

البلدية

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ جراح المطيران     مراقب العقود والمناقصات والمزايدات

الموضوع
16

17

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

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

وعدم موافقة 
عضو مجلس إدارة الجهاز/ الدكتوره جنان بوشهري
و عضو مجلس إدارة الجهاز/ محمد ناصر الخرافي

البيـــــــــــــــــــان



2017/44

  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       

Page54 اجتماع رقم :

بلدية الكويت

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :7498
 تاريخ الكتاب :2017/03/15

 
 
 

 رقم الكتاب :8953
 تاريخ الكتاب :2017/03/26

 
 
 

(اعيد بحث) افادة البلدية بنتيجة تظلمات الشركات المشاركة بتأهيل تنظيف المدن

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ جراح المطيران     مراقب العقود والمناقصات والمزايدات

(اعيد بحث) افادة البلدية باسباب استبعاد الشركات المتظلمة من نتيجة تأهيل عقود النظافة 
العامة

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ جراح المطيران     مراقب العقود والمناقصات والمزايدات

الموضوع
18

19

م

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم 

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم 

البيـــــــــــــــــــان



2017/44

  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       

Page55 اجتماع رقم :

بلدية الكويت

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :12965
 تاريخ الكتاب :2017/05/07

 
 
 

طلب طرح المناقصة رقم 2017/2016/24 اعمال النظافة العامة للمناطق التابعة لمحافظة 
الفروانية ( الرقعي-االندلس -العارضية- الفردوس-المنطقة الصناعية)  لمدة خمس سنوات بين 

الشركات المذكورة بكتاب البلدية

* التقبل عروض بديلة 
* التقبل التجزئة 

* مناقصة محدودة 
* االوامر التغييرية ( %25) 

* شرط هذة المناقصة مفتوحة للمقاولين المؤهلين كشركات او مؤسسات نظافة لدي البلدية - 
ألعمال نظافة المدن والمعتمدين لدي الجهاز 

* لن يتم اسناد اكثر من عقد للمقاول الواحد على ان يتم قبول مقدمي العطاءات التالية لتنفيذ 
المناقصة بالسعر االقل في هذة العطاءات 

* المناقصة يوجد بها تأهيل مسبق

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ جراح المطيران     مراقب العقود والمناقصات والمزايدات

الموضوع
20
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2017/44

  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       

Page56 اجتماع رقم :

بلدية الكويت

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :12972
 تاريخ الكتاب :2017/05/07

 
 
 

طلب طرح المناقصة رقم 2017/2016/31 اعمال النظافة العامة للمناطق التابعة لمحافظة 
الجهراء ( السالمي - العبدلي - امغرة -حجز السيارات- كبد - مزارع االلبان - جواخير االبل - 
مناطق البر - النعايم- الصلبية الصناعية )  لمدة خمس سنوات بين الشركات المذكورة بكتاب 

البلدية

* التقبل عروض بديلة 
* التقبل التجزئة 

* مناقصة محدودة 
* االوامر التغييرية ( %25) 

* شرط هذة المناقصة مفتوحة للمقاولين المؤهلين كشركات او مؤسسات نظافة لدي البلدية - 
ألعمال نظافة المدن والمعتمدين لدي الجهاز 

* لن يتم اسناد اكثر من عقد للمقاول الواحد على ان يتم قبول مقدمي العطاءات التالية لتنفيذ 
المناقصة بالسعر االقل في هذه العطاءات 

* المناقصة يوجد بها تأهيل مسبق

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ جراح المطيران     مراقب العقود والمناقصات والمزايدات

الموضوع
21
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2017/44

  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       

Page57 اجتماع رقم :

بلدية الكويت

الرسائل الواردة

 رقم الكتاب :2017/532$
 تاريخ الكتاب :2017/03/15

شركة القدس االهلية للتجارة العامة والمقاوالت  ذ م
م
 
 

 رقم الكتاب :2017/500$
 تاريخ الكتاب :2017/03/16

شركة دلة العربية للتجارة العامة والمقاوالت ذ م م
 
 

 (إعادة بحث)  طلب الشركة تأهيلها لإلشتراك بمناقصة تأهيل شركات تنظيف المدن لدى البلدية

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ جراح المطيران     مراقب العقود والمناقصات والمزايدات

 (إعادة بحث) طلب الشركة تأهيلها لإلشتراك بمناقصة تأهيل شركات تنظيف المدن لدي البلدية 
وذلك الستيفائها جميع الشروط

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ جراح المطيران     مراقب العقود والمناقصات والمزايدات

الموضوع
22

23

م

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم 

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم 

البيـــــــــــــــــــان



2017/44

  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       

Page58 اجتماع رقم :

البيوت اإلستشارية 

وزارة الكهرباء و الماء

وزارة العدل

 رقم الكتاب :14052
 تاريخ الكتاب :2017/05/18

 
 
 

 رقم الكتاب :2017011559
 تاريخ الكتاب :2017/05/10

 
 
 

طلب إسناد أعمال اإلشراف على أعمال مشاريع تزويد وتنفيذ والتشغيل المبدئي والصيانة ألعمال
تطوير البنية التحتية ألنظمة استقبال الوقود لعدد 5 محطات توليد قوى كهربائية وتقطير المياه 
إلى/ مكتب االستشاري العالمي Penspen international limited بالمشاركة مع المكتب 

المحلي/ جاسم قبازرد لالستشارات الهندسية بتكلفة (-/5,365,548 د.ك) لمدة (36) شهر

 

طلب تمديد عقد رقم 2007/12-2008 دراسة وتصميم وإعداد مستندات ووثائق المناقصة 
واإلشراف على تنفيذ مشروع مجمع النيابة العامة (مرحلة اإلشراف) المبرم مع/ دار اس اس اتش
انترناشيونال لالستشارات الهندسية لمدة (7) أشهر اعتبارا من 2017/2/28 حتى 2017/9/27

دون تكلفة مالية
على أن يتحمل المقاول/ شركة المباني المتحدة أتعاب المكتب الهندسي البالغة (-/100,000 

د.ك) وذلك لتأخر المقاول في تنفيذ أعمال اإلنشاء

 

الموضوع

الموضوع

1

2

م

م

قرر الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم 

قرر الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم 

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان



2017/44

  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       

Page59 اجتماع رقم :

البيوت اإلستشارية 

وزارة المواصالت

مؤسسة الموانئ الكويتية

 رقم الكتاب :1205
 تاريخ الكتاب :2017/04/12

 
 
 

 رقم الكتاب :3522
 تاريخ الكتاب :2017/05/22

 
 
 

طلب تفعيل المرحلة الثالثة (مرحلة اإلشراف) من عقد إتفاقية الممارسة رقم 2018-2017/2 
دراسة وتصميم إلنشاء المركز الوطني ألنظمة السفن VTS والبحث واإلنقاذ SAS وتطوير 

الدالئل المالحية ATON  في المياه االقليمية الكويتية المبرمة مع المكتب العالمي/ 
A.P.D,APPOLONIAS بالمشاركة مع المكتب المحلي/ ب ب لالستشارات بمبلغ إجمالي 

قدره(820,430/600 د.ك) لمدة (30) شهر

 

طلب الموافقة على استكمال اجراءات عقد دراسة تطوير وتوسعة ميناء الشعيبة التابع للمؤسسة 
 / M HILL2CH /(مرحلة التصميم) مع المكتب االستشاري العالمي

V.B INTERNATIONAL. بالمشاركة مع المكتب المحلي/ أسامة بوخمسين بمبلغ إجمالي 
قدره (-/704,988 د.ك) لمدة (12.5) شهر

 

الموضوع

الموضوع

3

4

م

م

قرر الجهاز الموافقة على أن تتولى الجهة صاحبة الشأن القيام باجراءات عملية الشراء بطريقة
األمر المباشر وفقا لنص المادة (18)

قرر الجهاز الموافقة على أن تتولى الجهة صاحبة الشأن القيام باجراءات عملية الشراء بطريقة
األمر المباشر وفقا لنص المادة (18)

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان



2017/44

  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       

Page60 اجتماع رقم :

البيوت اإلستشارية 

األمانة العامة لألوقاف

 رقم الكتاب :5403
 تاريخ الكتاب :2017/05/07

 
 
 

طلب الموافقة على تفعيل المرحلة الثانية (مرحلة اإلشراف) من عقد اتفاقية اإلشراف على تنفيذ 
مشروع المقر الدائم لألمانة المبرمة مع/ مكتب بنيان لالستشارات الهندسية بمبلغ إجمالي قدره (-

/879,899 د.ك) لمدة (36) شهرا

 

الموضوع
5
م

قرر الجهاز الموافقة على أن تتولى الجهة صاحبة الشأن القيام باجراءات عملية الشراء بطريقة
األمر المباشر وفقا لنص المادة (18)

قبل الختام رحب رئيس مجلس الجهاز المركزي للمناقصات العامة دعوة السادة أعضاء المجلس لحضور اإلجتماع القادم يوم  االثنين 
الموافق 12-06-2017 الساعة -/11:30 صباحا. 

البيـــــــــــــــــــان


