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دولة الكويت
 الجهاز المركزي للمناقصات العامة

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

2018/21
27-جمادي الثانى-1439 

   االربعاء
2018-03-14 -الموافق

عقد الجهاز المركزي للمناقصات العامة  جلسته رقم (

بقاعة االجتماع بمقر الجهاز المركزي للمناقصات العامة و بحضور كل من السادة :الموافق  2018-03-14

)(   االربعاء2018/21 الساعه التاسعة من صباح يوم)

    أعضاء مجلس ادارة الجهاز المركزي للمناقصات العامة :

    األمين العام:

    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

عبدالله سعود العبدالرزاق
محمد ناصر الخرافي
حامد أحمد العلبان

عادل إبراهيم خريبط
سالم ذياب العنزي

د.مبارك فهاد العازمي
هيفاء عبدالعزيز المضف

د.مرسال سعد الماجدي

هيا أحمد الودعاني

بدر عبداللطيف الدويسان
د. محمد عبدالله العيسى
د. رنا عبدالله الفارس

 العضو / ممثل وزارة المواصالت

 العضو / ممثل الصندوق الوطني لرعاية 
وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة

 العضو / ممثل بلدية الكويت

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 الهيئة العامة للقوى العاملة

عضو/ ممثل األمانة العامة للمجلس األعلى 
للتخطيط والتنمية

 عضو ممثل/ ادارة الفتوى والتشريع

األمين العام للجهاز المركزي للمناقصات 
العامة

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

العامة

المهندس/ سالم صرخوه     مراقب الوصالت

السيد/محمد حيدر أحمد     اختصاصي أول 
خدمات عامة

1
2
3
4
5
6
7

8

1

1
2
3

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 بلدية الكويت

 العضو / ممثل اإلدارة العامة للطيران 
المدني

 العضو / ممثل وزارة األشغال العامة

 العضو / ممثل الرئاسة العامة للحرس 
الوطنى

 العضو / ممثل األمانة العامة لألوقاف
 العضو / ممثل وزارة الداخلية

 العضو / ممثل وزارة المالية

 العضو / ممثل وزارة الكهرباء و الماء

 العضو / ممثل مؤسسة الموانئ الكويتية

 العضو / ممثل اإلدارة العامة لإلطفاء

 العضو / ممثل وزارة األوقاف والشئون 
اإلسالمية

 العضو / ممثل الهيئة العامة للصناعة

 العضو / ممثل وزارة التجارة والصناعة

 العضو / ممثل وزارة الدفاع

السيد/ جراح المطيران     مراقب العقود 
والمناقصات والمزايدات

السيد/ محمد الحافظ     مدير ادارة 
االنشاءات باالنابة

المهندس/ احمد الحصان     وكيل مساعد 
لقطاع هندسة الطرق

العقيد/ عبدالله الهيلم     مدير إدارة المشاريع

النقيب/ مشاري العتيبي     رئيس قسم 
عروض االسعار والتعاقدات المباشرة

السيدة/ موضي العسعوسي     مهندس 
اختصاصي

المهندسة/ غدير القويضي     مدير مكتب 
الوكيل

السيد/ ناصر الشمري     مدير إدارة 
المناقصات

الرائد/ عباس العلي     مراقب الصيانة 
البحرية

السيد/ عبد الله العنزي     رئيس قسم 
المناقصات

السيد/ وائل الشربيني     اختصاصي قانوني

السيد/ سليمان العربيد     مراقب إدارة 
الخدمات العامة

المهندس/ أنور الشطي     ممثل/ وزارة 
الدفاع

3

4

5

6

7
8

9

10

11

12

13

14

15

16
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فض العطاءات

وزارة المواصالت

بلدية الكويت

اإلدارة العامة لإلطفاء

الرقم :- ب ب هـ 2018/2017/1

الرقم :- 2018/2017/11

الرقم :- 2018/2017/12

فض عطاء مناقصة/ممارسة  تعميق الممر بين راس األرض وجزيرة فيلكا تعميق ميناء 
المواصالت بالجزيرة

 

فض عطاء مناقصة/ممارسة  توفير آليات وسيارات ومعدات وعمالة وسائقين وتنفيذ اعمال 
الحفر والردم والتسوية والنظافة للقبور وجميع الخدمات المطلوبة لجميع المقابرفي دولة 

الكويت

 

فض عطاء مناقصة/ممارسة  بناء وتوريد وضمان عدد (6)
 زوارق إنقاذ (13) متر وتوابعهم لإلدارة العامة لإلطفاء

 

الموضوع

الموضوع

الموضوع

1

2

3

م

م

م

فتحت مظاريف المناقصة 

فتحت مظاريف المناقصة 

فتحت مظاريف المناقصة 

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان
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الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :2017/1111
 تاريخ الكتاب :2017/11/14

 
 
 

طلب طرح المناقصة العامة رقم ص و 2018/2017/1 تقديم خدمات مراقبة وإعداد الحسابات 
الخاصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لمدة سنتين

*بيانات المناقصة
-التقبل التجزئة 

-التقبل عروض بديلة
-نسبة االوامر التغييرية (%25)

رأي قسم إصدار العطاءات : بناءا على كتاب الجهة الميزانية التجارية تختص بامور فنية تخص 
اعمال الصندوق والتخضع الشراف وزارة المالية وتخضع لسلطة مجلس ادارة الصندوق

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/محمد حيدر أحمد     اختصاصي أول خدمات عامة

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان
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وزارة المالية

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :2202180911
 تاريخ الكتاب :2018/02/22

 
 
 

طلب تعديل اصدار االمر التغييري الثاني على قيمة عقد المناقصة رقم 2 /2014-2015 مشروع 
انشاء وانجاز وصيانة الموقف الشرقي لمبنى مجمع الوزارات المبرم مع/ شركة المجموعة 

المشتركة للمقاوالت ليصبح على النحو التالي:
- بزيادة مبلغ اجمالي قدره (1,097,369/900د.ك) ما يعادل نسبة (2.2062%) بدال من 

(1,207,235/465 د.ك) ما يعادل (2,427 %)
- وتخفيض مبلغ (1,416,259/069د.ك) ما يعادل نسبة (2.8473%) بدال من 

(1,687,707/285 د.ك) ما يعادل (3,393 %) 
  وذلك بناءا على مالحظات ديوان المحاسبة

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ موضي العسعوسي     مهندس اختصاصي

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة بناءا على مالحظات ديوان المحاسبة

البيـــــــــــــــــــان
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وزارة المواصالت

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :2498
 تاريخ الكتاب :2017/09/19

 
 
 

(اعيد بحث) طلب ترسية المناقصة رقم ب ب هـ /2016/2015/9 توريد وتركيب وتشغيل اجهزة 
الربط بين المقاسم على / شركة اتكو للتجارة العامة (أقل األسعار) بمبلغ اجمالي وقدره 

(3,549,908/299  د.ك) فقط ثالثة ماليين وخمسمائة وتسعة وأربعون ألف وتسعمائة وثمانية 
دنانير ال غير ومائتان وتسعة وتسعون فلس المطابق للشروط والمواصفات 

- اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم 2663 المؤرخ في 2017/10/9 المتضمن مشروع 
الميزانية للسنة 2018-2017

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

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

المهندس/ سالم صرخوه     مراقب الوصالت

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم لمدة أسبوعين لحين التجديد الكفاله 
البنكية

البيـــــــــــــــــــان
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الرئاسة العامة للحرس الوطنى

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :6724
 تاريخ الكتاب :2017/07/24

 
 
 

(اعيد بحث)  طلب ترسية المناقصة رقم 2014/2013/12 انشاء وانجاز مشروع معسكر سالم 
العلي السالم الصباح على/شركة األحمدية للتجارة العامة والمقاوالت (أقل األسعار ) بمبلغ 

إجمالي قدره (282,028,010/101 د.ك) مائتين واثنى وثمانون مليون وثمانية وعشرون الف  
وعشر دينار  ومائة وواحد فلس  الغير شريطة تعديل التالي : 

أ-تسعير البنود التي لم يتم تسعيرها من األعمال األساسية 
ب-إستيفاء جميع المالحظات المبنية في التقرير الفني 

ج-تقديم ختم ملحق المناقصة
د-تعديل جداول الكميات (موازنة تثمينية)

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

-اطلع الجهاز على كتاب الرئاسة رقم (7195) المؤرخ في 2017/8/13 المتضمن الرد على 
بعض المالحظات 

- وكتاب الرئاسة رقم 1749 المؤرخ في 2018/2/28 المتضمن موافقة وزارة المالية

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

العقيد/ عبدالله الهيلم     مدير إدارة المشاريع

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم 

البيـــــــــــــــــــان
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اإلدارة العامة للطيران المدني

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :2441
 تاريخ الكتاب :2018/02/11

 
 
 

افادة اإلدارة باستبعاد / شركة محمد عبدالمحسن الخرافي وأوالده للتجارة والمقاوالت لتأهيل 
مقاوليين لمشروع أعمال صيانة وترميم المباني واالعمال االنشائية واية أعمال اخرى في مواقع

مختلفه لالدارة في مطار الكويت الدولي وذلك لالسباب المذكورة بكتاب اإلداره 

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ محمد الحافظ     مدير ادارة االنشاءات باالنابة

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار لحين ورود كتاب الحق من الجهة يتضمن أسباب 
استبعاد الشركة

البيـــــــــــــــــــان
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األمانة العامة لألوقاف

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :2397
 تاريخ الكتاب :2018/03/04

 
 
 

 رقم الكتاب :2018/345
 تاريخ الكتاب :2018/01/09

 
 
 

طلب التمديد الثالث لعقد استئجار مراسلين مع السيارات لتوزيع بريد االمانة المبرم مع/ شركة 
الرواد للخدمات البيئية  لمدة ثالثة اشهر اعتبارا من 2018/4/5 حتى 2018/7/4 بمبلغ اجمالي 
قدره (-/23.580 د.ك) فقط ثالثة وعشرون الف  وخمسمائة وثمانون دينار  الغير لحين االنتهاء 

من اجراءات طرح مناقصة 2018-2017/3 .

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

 

(اعيد بحث) طلب طرح المناقصة العامة رقم 2018/2017/3 استئجار مراسلين مع السيارات 
لتوزيع بريد االمانة بين الشركات المتخصصة لمدة ثالث سنوات 

*بيانات المناقصة
- ال تقبل عروض بديلة

- ال تقبل التجزئة
- نسبة االوامر التغييرية (%5)

*شروط المناقصة:
- ان تكون كافة السيارات مع المراسلين صالون 4 سلندر/ فل اوتوماتيك /تكييف/ موديل السيارة 

ال يقل عن 2018 
-ان يكون المراسل لديه خبرة ال تقل عن 5 سنوات في توزيع البريد والتراسل بين الجهات 

الحكومية

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

 

الموضوع

الموضوع

1

2

م

م

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

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

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان
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وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :3156
 تاريخ الكتاب :2018/02/20

 
 
 

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

 
 
 

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

 
 
 

(اعيد بحث) طلب التمديد الثاني لعقد المناقصة رقم أ.ف 2014/2013/38 أعمال الصيانة 
الدورية والبسيطة لمواقع قطاع شئون القرآن الكريم والدراسات اإلسالمية ومباني الوزارة 

المبرم مع/ شركة الرابية لإلنشاءات لمدة تسعة أشهر اعتبارا من 2018/4/1 حتى 
2018/12/31 بمبلغ اجمالي قدره (-/675,000د.ك)  فقط ستمائة وخمسة وسبعون الف  دينار 

الغير وذلك لألسباب المذكورة بمرفقات كتاب الوزارة 

- اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم 1930 المؤرخ في 2018/1/30 والمتضمن طلب التجديد 
لمدة سنة

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ عبد الله العنزي     رئيس قسم المناقصات

إفادة الجهاز بقرب إنتهاء الكفاالت االولية للمناقصة رقم ا.ف /2016/2015/51 هدم واعادة و 
إنشاء وانجاز وصيانة مسجد /عمرو بن العاص منطقة الصباحية - قطعة 3

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ عبد الله العنزي     رئيس قسم المناقصات

افادة الجهاز بقرب انتهاء الكفاالت االولية للمناقصة رقم أ.ف 2017/2016/20 توفير مراسلين 
لخدمة القطاعات التابعة للوزارة

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ عبد الله العنزي     رئيس قسم المناقصات

الموضوع

الموضوع

1

2

3

م

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة بنفس الشروط واالسعار

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة على التمديد الكفاالت البنكية

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة على التمديد الكفاالت البنكية

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان
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وزارة التجارة والصناعة

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :2018/5363
 تاريخ الكتاب :2018/02/22

 
 
 

 data center طلب اعادة عرض ترسية المناقصة رقم 2015/3-2016 تطوير غرفة التحكم
المرساة على/ مؤسسة التقنيات الحديثة لالجهزة الكهربائية وااللكترونية (رابع اقل االسعار) 
بمبلغ اجمالي قدره (-/258,899 د.ك)  فقط مائتين وثمانية وخمسون الف  وثمانمائة وتسعة 

وتسعون دينار  الغير وذلك بناءا على مالحظات ديوان المحاسبة

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

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ سليمان العربيد     مراقب إدارة الخدمات العامة

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم مع تمديد الكفالة البنكية

البيـــــــــــــــــــان
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وزارة التجارة والصناعة

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :1429
 تاريخ الكتاب :2018/01/16

 
 
 

(اعيد بحث) طلب إعادة النظر بقرار الجهاز السابق والموافقة بترسية المناقصة رقم 2014/4-
2015 (ع)حراسة مباني المراكز الخارجية التابعة للوزارة لمدة ثالث سنوات على / شركة 

الدروازة للخدمات اللوجستية (رابع أقل االسعار) بمبلغ إجمالي قدره (-/129,168 د.ك) فقط 
مائة وتسعة وعشرون الف ومائة وثمانية وستون دينار الغير وذلك لألسباب الموضحة بالكتاب

-اطلع الجهاز على كتاب شركة الفريق االمنية لخدمات المدن رقم 2018/50 المؤرخ في 
2018/1/7 والمتضمن االستعجال بتوقيع العقد 

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

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ سليمان العربيد     مراقب إدارة الخدمات العامة

الموضوع
2
م

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه التالي:
أوال: إلغاء قراره السابق الصادر باجتماع رقم  88/ 2017 بتاريخ 2017/11/29 المتضمن " 

عدم الموافقة وترسى على اقل االسعار "
ثانيا : الموافقة على ترسية المناقصة على رابع أقل االسعار

 وعدم موافقة كل من :
عضو مجلس إدارة الجهاز المركزي/ محمد ناصر الخرافي
ممثل الهيئة العامة للقوى العاملة/ د.مبارك فهاد العازمي

ممثل إدارة الفتوى والتشريع/ د.مرسال الماجدي

البيـــــــــــــــــــان
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وزارة التجارة والصناعة

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :4300
 تاريخ الكتاب :2018/02/13

 
 
 

 جهاز حماية المنافسة
(إعادة بحث) طلب التعاقد المباشر مع/ شركة الخرافي للحاسبات اآللية(وكيل حصري) لتوريد 
وتركيب اجهزة وبرامج لجهاز حماية المنافسة لمدة (ثالث سنوات مالية) بمبلغ اجمالي قدره (-
/1,187,525 د.ك)  مليون  ومائة وسبعة وثمانون الف  وخمسمائة وخمسة وعشرون دينار  

استنادا للمادة رقم (18) من قانون المناقصات رقم (49) لسنة 2016

- اطلع الجهاز على كتاب شركة الهندسة والتقنيات المتعددة رقم (294) المؤرخ في 2018/3/8 
والمتضمن طلب طرح الموضوع بمناقصة لفتح مجال المنافسة

 

الموضوع
3
م

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار لحين ورود كتاب الحق من جهاز حماية المنافسة 
وإحالة كتاب شركة الهندسة والتقنيات المتعددة  للجهاز لإلطالع واإلفادة

البيـــــــــــــــــــان
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الهيئة العامة للصناعة

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :311
 تاريخ الكتاب :2018/02/22

 
 
 

افادة الهيئة بإلغاء المناقصة رقم هـ ع ص /2013/12-2016 توريد وتركيب وتشغيل وتدريب 
وصيانة وضمان االجهزة الخاصة بمختبر القياس والمعايرة المرساة على / شركة العيسى 

لألجهزة الطبية والعلمية لتجاوز قيمة العطاءات المقدمة بالمناقصة لقيمة البند المالي المدرج 
بميزانية الهيئة للسنة المالية 2015/2014 وطلب االفراج عن الكفاالت االولية

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

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ وائل الشربيني     اختصاصي قانوني

الموضوع
1
م

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

البيـــــــــــــــــــان
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الهيئة العامة للصناعة

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :274
 تاريخ الكتاب :2018/02/21

 
 
 

 رقم الكتاب :280
 تاريخ الكتاب :2018/02/22

 
 
 

طلب التمديد األول لعقد المناقصه رقم هـ ع ص/2015/8-2017 استئجار سيارات خدمية للهيئة 
المبرم مع / شركة محمد ناصر الشهري واوالده للسيارات لمدة ستة أشهر اعتبارا من 

2018/4/20 حتى 2018/10/19 بمبلغ اجمالي قدره (-/211,212د.ك)  فقط مائتين واحدىعشر 
الف  ومائتين واثنىعشر دينار  الغير وذلك لحين االنتهاء من إجراءات ترسية المناقصه (هـ ع 

ص/2021/2018/7) أقفلت في 2018/3/11

 

طلب االحاطة والعلم بتعديل قيمة التمديد األول لعقد المناقصه رقم هـ ع ص/ خ ف/2014/15-
2017 أعمال الصيانة للمنشات والطرق والبنية التحتية واالنشاءات الصغيرة للهيئة المبرم مع /

شركة البحرة العالمية للتجارة العامة والمقاوالت ليصبح بمبلغ اجمالي قدره 
(136,012/500د.ك)فقط مائة وستة وثالثون الف  واثنىعشر دينار  وخمسمائة فلس  الغير بدال 

من (-/136,100د.ك) وذلك بناءا موافقة ديوان المحاسبة

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ وائل الشربيني     اختصاصي قانوني

الموضوع
2

3

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة بنفس الشروط والسعار

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة بناءا على موافقة  ديوان المحاسبة

البيـــــــــــــــــــان
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مؤسسة الموانئ الكويتية

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :1200
 تاريخ الكتاب :2018/02/18

 
 
 

طلب اعادة عرض ترسية المناقصة رقم م م ك /2017/2016/17 أعمال صيانة المنشآت 
والطرق وأعمال االنشاءات الصغيرة بموانئ الشويخ والدوحة والشعيبة والمناطق التخزينية 
التابعة للمؤسسة  على / شركة المزايا األنشائية للمقاوالت العامة (اقل االسعار) بنسبة خصم 

قدرها (-65.90%) المطابق للشروط والمواصفات بناءا على مالحظات ديوان المحاسبة

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ ناصر الشمري     مدير إدارة المناقصات

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار لحين ورود كتاب الحق من الجهة مع تجديد الكفالة 
البنكية

البيـــــــــــــــــــان
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مؤسسة الموانئ الكويتية

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :7720
 تاريخ الكتاب :2017/12/21

 
 
 

 رقم الكتاب :1502
 تاريخ الكتاب :2018/03/07

 
 
 

طلب طرح المناقصة العامة رقم م م ك 1-2018/2017 تأمين صحي (العالج) للموظفين وأسرهم
وإصابات العمل والتأمين على الحياة لموظفي المؤسسة بين الشركات المتخصصة 

-اطلع الجهاز على كتب المؤسسة 
رقم 916 بتاريخ 2018/3/1 المتضمن جداول االسعار

رقم 1151 بتاريخ 2018/2/18 المتضمن البيان الديمغرافي 

*بيانات المناقصة
-ال تقبل العروض البديلة

-ال تقبل التجزئة
-االوامر التغييرية (%5)

*شروط المناقصة:
-شهادة الخبرة عن االعمال المشابهة التي قام بها سواء بدولة الكويت ام بالخارج وذلك عن 

خمس سنوات 
-شهادة حديثة ومعاصرة لتاريخ تقديم العطاء معتمدة من وكالة التصنيف العالمية تثبت ان مقدم 

(B) العطاء اليقل تصنيفه االنتماني عن
-شهادة حديثة ومعاصرة لتاريخ تقديم العطاء معتمدة من وكالة التصنيف العالمية تثبت ان مقدم 

(A) العطاء اليقل تصنيفه االنتماني لشركات معيدي التامين اليقل  عن

 

طلب تمديد الكفاالت البنكية للمناقصين المشاركين بالمناقصة رقم م م ك/2017/2016/4 
الستئجار قطع بحرية للعمل للخدمات المالحية بميناء الشويخ ( 4 قاطرات - 2 زورق إرشاد - 2 

زورق ربط ) التابع للمؤسسة لمدة ثالث أشهر

 

الموضوع
2

3

م

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان
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مؤسسة الموانئ الكويتية

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :1503
 تاريخ الكتاب :2018/03/07

 
 
 

طلب تمديد الكفاالت البنكية للمناقصين المشاركين بالمناقصة رقم م م ك/2017/2016/5 
الستئجار قطع بحرية للعمل للخدمات المالحية بميناء الشعيبة ( 4 قاطرات - 1 زورق إرشاد - 1 

زورق ربط ) التابعة للمؤسسة لمدة ثالث أشهر

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ ناصر الشمري     مدير إدارة المناقصات

الموضوع
4
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان
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وزارة األشغال العامة

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :650
 تاريخ الكتاب :2018/03/04

 
 
 

 رقم الكتاب :587
 تاريخ الكتاب :2018/02/21

 
 
 

طلب إلغاء المناقصة رقم ق ص / ط /359 صيانة عامة و انشاء للطرق الخارجية والحدودية في
المنطقة الجنوبية بدولة الكويت المرساة على / شركة المقاولون العرب الكويتية وذلك لعدم ورود
موافقة وزارة المالية على إدراج المناقصة ضمن ميزانية وزارة األشغال في العام المالي الحالي

2018/2017

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

 

طلب الغاء المناقصة رقم ا م م/2016/2015/4/1 توريد وتشغيل وصيانة معدة كنور وذلك لعدم 
توفر المبلغ المطلوب بميزانية العام المالي الحالي (2018/2017) و اعادة طرحها في  

الميزانية القادمة

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

 

الموضوع
1

2

م

قرر مجلس ادارة الجهاز التالي أوال: إلغاء القرار السابق بإجتماع رقم (2016/23) المنعقد في 
2016/3/23 الموافقة على ترسية المناقصة 

ثانيا: الموافقة على اإللغاء

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان
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وزارة األشغال العامة

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :1965-4
 تاريخ الكتاب :2018/02/28

 
 
 

 رقم الكتاب :6-39-729
 تاريخ الكتاب :2018/03/12

 
 
 

الهيئة العامة للطرق والنقل البري
طلب اصدار االمر التغييري الثاني بزيادة مبلغ اجمالي قدره (1،169،033/562 د.ك)  فقط  

مليون  ومائة وتسعة وستون الف  وثالثة وثالثون دينار  وخمسمائة واثنى وستون فلس 
وتخفيض مبلغ اجمالي قدره (48,832/003 د.ك) فقط ثمانية واربعون الف  وثمانمائة واثنى 

وثالثون دينار  وثالثة فلس  من قيمة عقد المناقصة رقم هـ ط/189 انشاء وانجاز وصيانة 
تقاطعات على الطرق الرئيسية - الطريق الدائري السادس - المؤدية الى المناطق السكنية 

الجديدة بمنطقة غرب جليب الشيوخ رقم MPW (56) (9) المبرم مع / الشركة الكويتية االولى 
للتجارة العامة والمقاوالت مع تمديد العقد لمدة (16) شهرا من تاريخ صدور امر المباشرة لالمر 

التغييري و ذلك لالسباب المذكورة بكتاب الوزارة بعد موافقة إدارة الفتوى والتشريع 

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

المهندس/ احمد الحصان     وكيل مساعد لقطاع هندسة الطرق

طلب اعادة النظر بقرار الجهاز السابق للتمديد الثاني لعقد المناقصة رقم هـ ص/ص/185 
الخدمات العامة لتشغيل وصيانة محطات الرقعي و9A الرئيسية و1P الثانوية للصرف الصحي 

ومحطات االمطار واالبار العميقة وصيانة خطوط الطرد المرتبطة بمحطتي الرقعي و 9A في 
المنطقة االولى المبرم مع / الشركة الوطنية لتطوير مشروعات البنية التحتية (شركة الخرافي 

ناشيونال سابقا) لمدة ستة أشهر إعتبارا من 2018/4/1 بمبلغ إجمالي قدره (-/372,000 د.ك) 
فقط ثالثمائة واثنى وسبعون الف دينار الغير وذلك لحين االنتهاء من اجراءات طرح المناقصة 

رقم هـ ص /216 

*اطلع الجهاز على كتب الوزارة أرقام 130 و132 و641 المؤرخة في 2018/1/14 
و2018/3/1 المتضمنة طلب التنفيذ على حساب المقاول دون سحب االعمال

 

الموضوع
3

4

م

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم 

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة
وعدم موافقة 

ممثل الهيئة العامة للقوى العاملة/ د. مبارك فهاد العازمي
ممثل إدارة الفتوى والتشريع/ د.مرسال الماجدي

البيـــــــــــــــــــان
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وزارة األشغال العامة

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :1427
 تاريخ الكتاب :2018/02/11

 
 
 

الهيئة العامة للطرق والنقل البري
طلب اصدار االمر التغييري االول بتخفيض مبلغ (194,051/860د.ك)  فقط مائة واربعة 

وتسعون الف  واحدى وخمسون دينار  وثمانمائة وستون فلس  الغير مايعادل نسبة(%5.26) 
من قيمة عقد المناقصة رقم (هـ ط / 250) تصميم وانشاء وانجاز وصيانة جسور مشاة بمناطق 

متفرقة بدولة الكويت ومواقف نقل عام ( المجموعة الثانية) المبرم مع / شركة خالد علي 
الخرافي واخوانة للمقاوالت االنشائية وذلك اللغاء جسر المشاة على طريق الدائري االول امام 

قصر العدل

 

الموضوع
5
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان
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بلدية الكويت

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :3705
 تاريخ الكتاب :2018/02/27

 
 
 

 رقم الكتاب :1240
 تاريخ الكتاب :2018/01/21

 
 
 

طلب ترسية المناقصة رقم 2018/2017/7 استئجار عدد (40) سيارة دورية جيب بدون سائق 
ومع وقود على / شركة الجهراء لمعدات التنظيف ( اقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-

/322,560د.ك)  فقط ثالثمائة واثنى وعشرون الف  وخمسمائة وستون دينار  الغير المطابق 
للشروط والمواصفات

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ جراح المطيران     مراقب العقود والمناقصات والمزايدات

(اعيد بحث) طلب اعادة النظر بقرار الجهاز والموافقة على ترسية المناقصة رقم 
2015/2014/10 انشاء وانجاز وصيانة مبنى موظفي ردم النفايات على الدائري السابع 

الجنوبي على / شركة مجموعة المرام الهندسية للتجارة العامة والمقاوالت( اقل االسعار) بمبلغ 
اجمالي قدره (135,364/750د.ك)  فقط مائة وخمسة وثالثون الف  وثالثمائة واربعة وستون 
دينار  وسبعمائة وخمسون فلس  الغير المطابق للشروط والمواصفات وذلك بعد توافر االعتماد 

المالي

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

 

الموضوع
1

2

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز التالي أوال: إلغاء قراره السابق الصادر باجتماع رقم 2017/78 بتاريخ
2017/10/25 المتضمن عدم الموافقه لعدم توافر االعتماد المالي

ثانيا: الموافقة على ترسية المناقصة

البيـــــــــــــــــــان
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بلدية الكويت

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :3678
 تاريخ الكتاب :2018/02/27

 
 
 

 رقم الكتاب :3704
 تاريخ الكتاب :2018/02/22

 
 
 

 رقم الكتاب :31222
 تاريخ الكتاب :2017/12/21

 
 
 

طلب التمديد الخامس لعقد المناقصه رقم 6-2014/2013(ع) تشغيل وصيانة واصالح الخدمات 
الفنية لمباني البلدية والمراكز التابعه لها المبرم مع / شركة فدان للتجارة العامة والمقاوالت لمدة

ستة أشهر اعتبارا من 2018/3/18 بمبلغ اجمالي قدره (-/94,008د.ك) فقط اربعة وتسعون 
الف  وثمانية دينار  الغير وذلك لحين االنتهاء من اجراءات ترسية المناقصه رقم 

(2017/2016/11) أقفلت في2017/11/28

 

طلب التمديد السادس لعقد المناقصه رقم 2013/2012/8 تشغيل وصيانة واصالح الخدمات 
الفنية لمباني البلدية بمحافظتي العاصمة والجهراء المبرم مع / شركة بدر المال واخوانة لمدة 
شهرين اعتبارا من 2018/3/14 بمبلغ اجمالي قدره (73,810/160د.ك) فقط ثالثة وسبعون 

الف  وثمانمائة وعشر دينار  ومائة وستون فلس  الغيروذلك لحين االنتهاء من اجراءات ترسية 
المناقصه رقم 2017/2016-12

 

طلب طرح الممارسة المحدودة رقم 2016/12-2017 الستئجار آليات ومعدات ومركبات 
وسائقين وعمالة للقيام بأعمال إزالة المخالفات المتعلقة بأنظمة قوانين ولوائح البلدية 

والتعديات على أمالك الدولة واإلعالنات المخالفة ونقل مخلفاتها بكافة مناطق دولة الكويت بين 
الشركات المشاركة بالمناقصة رقم 2014/1-2015 (ع)

- غير قابلة للتجزئة
- اطلع الجهاز على كتاب البلدية رقم 3071 المؤرخ في 2018/2/15 المتضمن نوع الممارسة 

المحدودة

 

الموضوع

الموضوع

3

4

5

م

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة بنفس الشروط واالسعار

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة بنفس الشروط واالسعار

قرر مجلس ادارة الجهاز عدم الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان
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وزارة الداخلية

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :1075
 تاريخ الكتاب :2018/01/24

 
 
 

 رقم الكتاب :1451
 تاريخ الكتاب :2018/02/20

 
 
 

طلب ترسية بنود المناقصه رقم (2016/1-2017) اصدار تذاكر سفر منتظري االبعاد لالدارة 
العامة للمؤسسات االصالحية ( ادارة االبعاد ) بالوزارة على الشركات المذكورة بكتاب الوزارة 

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

-اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم (1799) المؤرخ تاريخ 2018/2/6 المتضمن تعديل الخطأ 
المطبعي للبند رقم (45)

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

النقيب/ مشاري العتيبي     رئيس قسم عروض االسعار والتعاقدات المباشرة

طلب التالي:
أوال: تمديد الكفاالت االولية للمناقصة رقم 2017/2016/46(ع) توريد اجهزة كهربائية متنوعة 

الدارة المخازن باالدارة العامة لالمداد والتموين بالوزارة 

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

 

الموضوع
1

2

م

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم  لمدة إسبوعين لحين التجديد الكفالة 
البنكية

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة تمديد الكفاالت البنكية

البيـــــــــــــــــــان
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وزارة الداخلية

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :6388
 تاريخ الكتاب :2017/04/03

 
 
 

 رقم الكتاب :842
 تاريخ الكتاب :2018/01/18

 
 
 

(اعيد بحث) طلب ترسية البند رقم (3) للمناقصة رقم 2017/2016/46(ع) توريد اجهزة 
كهربائية متنوعة الدارة المخازن باالدارة العامة لالمداد والتموين بالوزارة على / شركة 
اإلتحادالتجارية (رابع أقل األسعار) بمبلغ إجمالي قدره (-/8,500 د.ك) فقط ثمانية آالف 

وخمسمائة دينار ال غير.

 

طلب ترسية المناقصة رقم 2017/2016/41 توريد وتركيب طابعات ملصق االقامة لزوم االدارة 
العامة لشؤون االقامة - لالدارة العامة لنظم المعلومات - بالوزارة على / شركة الخرافي 

للحاسبات ( ثاني اقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-/83,300د.ك) فقط ثالثة وثمانون الف  
وثالثمائة دينار  الغير المطابق للشروط والمواصفات

 

الموضوع
3

4

م

قرر مجلس ادارة الجهاز عدم الموافقة إلنتهاء المهلة الممنوحة للشركة لتجديد اللكفالة البنكية 
وتخطر الوزارة   باعادة دراسة العروض التي تليه وموافاة الجهاز بالتوصية

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم لمدة أسبوعين لحين تجديد الكفالة 
البنكية

البيـــــــــــــــــــان
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وزارة الداخلية

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

الرسائل الواردة

 رقم الكتاب :843
 تاريخ الكتاب :2018/01/18

 
 
 

 رقم الكتاب :2017/1772$
 تاريخ الكتاب :2017/12/12

شركة هبوب الخليج للتجارة العامة والمقاوالت ذ م م
 
 

طلب التجديد السادس لعقد المناقصة رقم 2009/2008/15 تقديم خدمة نقل المعلومات لإلدارة 
العامة لنظم المعلومات المبرم مع/ شركة شبكة الخليج لالتصاالت لمدة سنة اعتبارا من 

2018/2/1 حتى 2019/1/31 بمبلغ اجمالي قدره (-/250,587 د.ك) فقط مائتين وخمسون الف
 وخمسمائة وسبعة وثمانون دينار  الغير وذلك لألسباب الموضحة بكتاب الوزارة ولحين االنتهاء

من اجراءات طرح المناقصة الجديدة رقم 2018-2017/16.

- مع األخذ باالعتبار إضافة مادة ببنود العقد تنص على " يحق للوزارة إنهاء العقد من طرف 
الوزارة وذلك في حالة اإلنتهاء من إجراءات طرح وترسية المناقصة المزمع طرحها وذلك بفترة 

إنذار مدتها شهر"

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

النقيب/ مشاري العتيبي     رئيس قسم عروض االسعار والتعاقدات المباشرة

( اعيد بحث ) طلب الشركة مخاطبة الوزارة  التمام دراسة وترسية المناقصة رقم 
2017/2016/13 توريد مالبس للنزالء باالدارة العامة للمؤسسات االصالحية لالدارة العامة 

لالمداد والتموين (ادارة المخازن) بالوزارة وذلك لتغير اسعار المواد لدى المصانع ووجود تكلفة 
للتمديد

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

- اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم 3120 المؤرخ في 2018/2/21 المتضمن أسباب التأخير

 

الموضوع

الموضوع

5

6

م

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة بنفس الشروط واالسعار

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم 

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان
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وزارة الكهرباء و الماء

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :6382
 تاريخ الكتاب :2018/02/27

 
 
 

طلب الوزارة تمديد الكفالة األولية للمناقص المشارك بالمناقصة رقم و ك م /2017/2016/50 
اعمال غسيل وصيانة الخطوط الهوائية بدون جهد حتى 400 ك.ف DEAD لمدة ثالثة اشهر 

وذلك لحين الحصول على موافقة ديوان المحاسبة

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

المهندسة/ غدير القويضي     مدير مكتب الوكيل

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان
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وزارة الكهرباء و الماء

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :30749
 تاريخ الكتاب :2017/11/01

 
 
 

 رقم الكتاب :37084
 تاريخ الكتاب :2017/12/28

 
 
 

طلب طرح المناقصة المحدودة رقم و ك م/2017/2016/72 انشاء خط مياة عذبة قطر 1200 
مم من الوفرة حتى الدائري السادس على الشركات المذكورة بكتاب الوزارة.

*بيانات المناقصة
- ال تقبل عروض بديلة

- ال تقبل التجزئة
- نسبة االوامر التغييرية (%10)

*شروط المناقصة:
- شرط الشركة ان تكون معتمدة من ادارة العامة لالطفاء لمعدات انظمة مكافحة الحريق (الفئة 

االولى)
 ISO ذكر المصانع الموردة المعتمدة لدى الوزارة كما تم ذكر بلد المنشأ والماركات وشهادات-

باالضافة الى تحديد مبلغ التامين االولي بالوثيقة.

 

طلب طرح المناقصة المحدوده رقم و ك م /2017/2016/88 تزويد وتركيب معدات المراقبة 
والتحكم عدد (7) محطات التحويل الرئيسية 11/132 ك.ف ( بيان - العقيلة - سليل الجهراء - 

مجمع الوزارات - جليب الشيوخ F - جليب الشيوخ - خيطان ) على الشركات المذكوره بالكشف 
المرفق بالكتاب

*بيانات المناقصة
-ال تقبل عروض بديلة

- تقبل التجزئة 
- نسبة االوامر التغييرية (%15)

- مرفق  المعدات المعتمدة بكراسة الشروط
-مرفق االسس والمعايير الختيار الشركات االجنبية و الوكيل المحلي

- مرفق تقرير قسم التأهيل

 

الموضوع
2

3

م

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم 

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم 

البيـــــــــــــــــــان
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وزارة الكهرباء و الماء

طرح التأهيل - طرح المناقصات

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :37155
 تاريخ الكتاب :2017/12/28

 
 
 

 رقم الكتاب :36905
 تاريخ الكتاب :2017/12/27

 
 
 

 رقم الكتاب :4563
 تاريخ الكتاب :2018/02/08

 
 
 

طلب طرح المناقصة العامة رقم و ك م/2017/7272 توريد مواد كيماوية الدارة االعمال 
الكيماوية بالوزارة 

*بيانات المناقصة
- ال تقبل عروض بديلة

- قابلة للتجزئه 
- نسبة االوامر التغييرية (%10)

 

نتيجة التأهيل لمناقصة صيانة محطات التحويل الثانوي 11/0.433 في المحافظات المختلفة

 

 DMW طلب التعاقد المباشر رقم و ك م/7270 /2017  مع/ شركة المحطة التجارية وكالء
CORPORATION, JAPAN (المصنع األصلي) توريد قطع الغيار المطلوبة لمنطقة مآخذ 
مياه البحر في محطة الزور الجنوبية لتوليد القوى الكهربائية وتقطير المياه لمدة سنتان بمبلغ 

إجمالي قدره (-/1,500,000 د.ك) فقط  مليون  وخمسمائة الف  دينار  الغير استنادا للمادة رقم
18 من قانون المناقصات رقم 49 لسنة 2016.

 

الموضوع

الموضوع

4

5

6

م

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم 

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة 

عدم موافقة الجهاز المركزي للمناقصات العامة السيد/ حامد العلبان

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان
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اإلدارة العامة لإلطفاء

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :1317
 تاريخ الكتاب :2018/02/01

 
 
 

 رقم الكتاب :1665
 تاريخ الكتاب :2018/02/12

 
 
 

طلب ترسية بنود المناقصة رقم 2018/2017/5 توريد مالبس ولوازم لالدارة لمدة ثالث سنوات 
على الشركات المذكورة بكتاب االدارة بمبلغ اجمالي قدره (2،920،572/010 د.ك)  فقط  
مليونين  وتسعمائة وعشرون الف  وخمسمائة واثنى وسبعون دينار  وعشر فلس  الغير 

المطابقين للشروط و المواصفات 
إلغاء وإعادة طرح البنود ارقام (11 ، 13 ، 14 ، 15)  بممارسة وفقا للمادة رقم (18) من 

قانون المناقصات العامة لعدم مطابقة العروض المقدمة للمواصفات المطلوبة كما انه لم يتقدم 
احد للبند رقم (15)

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

الرائد/ عباس العلي     مراقب الصيانة البحرية

طلب تجديد الكفاالت االولية للمناقصة رقم 2015/12-2016 توريد وسائل نقل برية ( رافعة 
شوكية الية نقل اليات (سطحة) الية براد ماء كرين 35طن ، حفارة سكافيتر حفارة صغيرة 

اسكدلودر، الية لسحب الزوارق لالدارة وذلك لحين االنتهاء من عرض الموضوع على ديوان 
المحاسبة

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

 

الموضوع
1

2

م

قرر مجلس ادارة الجهاز التالي 
أوال: الموافقة على ترسية البنود المحددة بكتاب االدارة 

ثانيا: الموافقة على إلغاء البنود ارقام (11 ، 13 ، 14 ، 15) فقط
ثالثا: تأجيل البت بالقرار إلجتماع قادم للبنود المرساه على شركة الخبراء للسالمة واعمال 

الحريق  لمدة إسبوعين لحين تجديد الكفاالت البنكية

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان
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اإلدارة العامة لإلطفاء

توصيــــــات الجهــــات

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :2318
 تاريخ الكتاب :2018/02/27

 
 
 

 رقم الكتاب :2290
 تاريخ الكتاب :2018/02/27

 
 
 

 رقم الكتاب :2264
 تاريخ الكتاب :2018/02/22

 
 
 

طلب ترسية المناقصة رقم 2018/2017/13 تأهيل مجمع الورش لصيانة اآلليات والمعدات 
بالري على / شركة قاسيون العالمية للتجارة العامة والمقاوالت ( اقل االسعار) بمبلغ اجمالي 

قدره (196,062/530د.ك) المطابق للشروط والمواصفات شريطة :
1- عمل موازنة تسعيرية لجدول الكميات يتضمن البنود الغير مسعرة بالعطاء المقدم 

2- تعديل الخطأ الحسابي الموجود بجدول الكميات الخاص بأعمال الكهرباء بمبلغ(-/3,600 
د.ك) ما يعادل نسبة (%1.8)

- اطلع الجهاز على كتاب اإلدارة رقم (2018/2982) المؤرخ في 2018/3/14 والمتضمن 
تعديل مبلغ الخطأ الحسابي

 

طلب ترسية المناقصة رقم 2018/2017/17 تجديد تراخيص أوراكل مع خدمة الدعم الفني 
(Metalink)  لإلدارة على/ الشركة العربية لخدمات الكمبيوتر (أقل األسعار) بمبلغ إجمالي قدره

(-/81,000 د.ك)  فقط احدى وثمانون الف  دينار  الغير المطابق للشروط والمواصفات

 

طلب التمديد الثاني لعقد المناقصة رقم 2015/2014/4 استئجار عدد (136) سيارات 
صالون(4) سلندر بدون سائق لالدارة المبرم مع / شركة شمال الخليج لمده شهرين اعتبارا من 
2018/4/13 بمبلغ اجمالي قدره(-/32,096د.ك) فقط اثنى وثالثون الف  وستة وتسعون دينار  

الغير وذلك لحين اإلنتهاء من إجراءات ترسية المناقصة 2018/2017/4

 

الموضوع

الموضوع

3

4

5

م

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة بنفس الشروط واالسعار

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان
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اإلدارة العامة لإلطفاء

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :2188
 تاريخ الكتاب :2018/02/21

 
 
 

طلب التعاقد المباشر رقم ( 2018/2017/3) اصالح وصيانة سلم انقاذ ( 90) متر نوع برونتو 
سكاي لفت التابع لالداره مع / شركة محمد عبدالرحمن البحر (وكيل محلي) بمبلغ اجمالي قدره (-
/110,000د.ك) فقط مائة وعشر الف  دينار  الغير وفقا للمادة (18) من قانون المناقصات رقم 

(49) لسنة 2016

- اطلع الجهاز على كتاب االدارة رقم (1657) المؤرخ في 2018/2/12 المتضمن النواقص ردا
على كتاب الجهاز رقم (1426) المؤرخ تاريخ 2018/2/6

 

الموضوع
6
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2018/21  عدد كويت اليوم 1385تاريخ النشر بموقع الجهاز Page342018/03/25 اجتماع رقم :

وزارة الدفاع

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :272722005591
 تاريخ الكتاب :2018/02/22

 
 
 

 رقم الكتاب :272722006538
 تاريخ الكتاب :2018/03/06

 
 
 

طلب اعادة النظر بقرار الجهاز والموافقة على ترسية المناقصة رقم 1762916 أعمال خدمات 
غسيل والكي لمعسكر عريفجان بمراقبة لواء مبارك المدرع (15) على / شركة األبرق 

التجارية(أقل األسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-/313,200د.ك) فقط مائة واحدى وثالثون الف  
ومائتى دينار  الغير وذلك بعد توافر االعتماد المالي

- اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم (272722004177) المؤرخ في 2018/2/8 والمتضمن
اعادة النظر والموافقه على الترسية

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

المهندس/ أنور الشطي     ممثل/ وزارة الدفاع

طلب الوزارة تمديد الكفاالت البنكية للمناقصين المشاركين بالمناقصة رقم 1852914 صيانة و 
اصالح الطرق و الساحات الداخلية و مواقف السيارات الخارجية لمعسكر معهد التدريب 
التخصصي و مواقف السيارات الخارجية لمعسكرات منطقة صبحان العسكرية حتى تاريخ 

2018/6/19 لحين اإلنتهاء من إجراءات توقيع العقد.

 

الموضوع
1

2

م

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم لمدة أسبوعين لحين التجديد الكفالة 
البنكية

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم 

البيـــــــــــــــــــان
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وزارة الدفاع

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :272722005399
 تاريخ الكتاب :2018/02/21

 
 
 

 رقم الكتاب :272722005588
 تاريخ الكتاب :2018/02/22

 
 
 

طلب التمديد الرابع لعقد المناقصه رقم 1402712 أعمال خدمات النظافة بمعسكر الدوحه المبرم
مع / شركة الرواد للخدمات البيئية لمدة ستة أشهر اعتبارا من 2018/4/20 حتى 2018/10/19
بمبلغ اجمالي قدره (-/87,840د.ك) فقط سبعة وثمانون الف  وثمانمائة واربعون دينار  الغير 

وذك لحين االنتهاء من اجراءات ترسية المناقصة رقم (1412715)

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

المهندس/ أنور الشطي     ممثل/ وزارة الدفاع

طلب تمديد الكفاالت االولية للشركات المشاركة بالمناقصة رقم 1562916 تشغيل وصيانة 
واصالح اجهزة التكييف و التهوية و التبريد بمعسكر لواء صالح المحمد االلي/94 حتى تاريخ 

2018/6/11 لحين االنتهاء من اجراءات التعاقد

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

*اطلع الجهاز على كتاب شركة البريق رقم 235 المؤرخ في 2018/3/5

 

الموضوع

الموضوع

3

4

م

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة بنفس الشروط واالسعار

قرر مجلس ادارة الجهاز عدم الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان
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وزارة الدفاع

الرسائل الواردة

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :180
 تاريخ الكتاب :2018/02/07

شركة بريق المانع للتجارة العامة والمقاوالت ذ م م
 
 

 رقم الكتاب :2724118059
 تاريخ الكتاب :2018/02/20

 
 
 

 رقم الكتاب :2724114084
 تاريخ الكتاب :2018/02/18

 
 
 

طلب الشركة االطالع والعلم بعدم استالم نسخة من عقد المناقصة رقم 1852914 صيانة 
واصالح الطرق والساحات الداخلية ومواقف السيارات الخارجية لمعسكر معهد التدريب 

التخصصي ومواقف السيارات الخارجية لمعسكرات منطقة صبحان العسكرية ومازالت تجدد 
كفالة االنجاز

 

طلب تعديل القيمة االجمالية للتعاقد المباشر رقم 170-215-10-2418 شراء تراخيص برامج 
مايكروسوفت المبرم مع / شركة ايبال الستشارات الكمبيوتر ليصبح بمبلغ (-/198,641 د.ك) فقط
مائه وثمانية وتسعون الف  وستمائة واحدى واربعون دينار  الغير بدال من (-/200,726 د.ك) 

وذلك بناءا على موافقة ديوان المحاسبة

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

المهندس/ أنور الشطي     ممثل/ وزارة الدفاع

طلب تعديل شراء البند رقم (1) ورق تصوير 4A شد 500 من أمر الشراء المباشر رقم 72170-
8-2414 لتوريد مواد قرطاسية وادوات مكتبية عن طريق دليل الشراء الجماعي الصادر من 

وزارة المالية ليصبح على النحو التالي :
- على / شركة هاشم الشخص وشركاه للتجاره العامة و المقاوالت بمبلغ (-/71,900 د.ك)

- على / شركة مجموعة الجزيرة العالمية لاللكترونيات بمبلغ (110,794/434 د.ك) 
وذلك لعدم كفاية الكمية المتوفره لدى شركة هاشم الشخص للكمية المطلوبة

 

الموضوع

الموضوع

5

6

7

م

م

قرر مجلس ادارة الجهاز احالة الكتاب للجهة لالطالع واالفادة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة بناءا على موافقة ديوان المحاسبة

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان
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تسجيل شركات اول مرة

تسجيل شركات أول مرة

 رقم الكتاب :2018/589$
 تاريخ الكتاب :2018/03/13

 
 
 

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

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

2- شركة ملقا الدولية للتجارة العامة 
3- شركة داير لالنتاج الفني

4- شركة فرش بوت لتقديم الخدمات اللوجستية
5- مؤسسة االحتكار الدولية للتجارة العامة والمقاوالت

6- شركة خالد المناع لتجهيزات وإدارة األفراح وتأجير معداتها
7- شركة بالتينيوم كير الطبية

8- شركة جلف الكتريك للمقاوالت العامة للمباني

 

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة على اعتماد تسجيل الشركات أعاله 

البيـــــــــــــــــــان
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 عقود الخدمات اإلستشارية

وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية

 رقم الكتاب :3939
 تاريخ الكتاب :2018/03/06

 
 
 

طلب التعاقد مع/ مكتب عوهه لالستشارات الهندسية (ثالث أقل االسعار) للقيام بأعمال اتفاقية 
االشراف على مشروع هدم وإعادة انشاء وإنجاز وصيانة مسجد عمرو بن العاصبمبلغ إجمالي 
قدره (-/90,340 د.ك) فقط تسعون الف  وثالثمائة واربعون دينار  الغير لمدة عشرون شهرا 

موزعة كتالي:
-مبلغ إجمالي قدره (-/5,500 د.ك) لمدة شهرين

-مبلغ إجمالي قدره (-/84,840 د.ك) لمدة 18 شهرا

 

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم 

قبل الختام وجه رئيس مجلس الجهاز المركزي للمناقصات العامة دعوة السادة أعضاء المجلس لحضور اإلجتماع القادم يوم  
االثنين  الموافق 19-03-2018 الدعوة الساعة التاسعة صباحا. 

البيـــــــــــــــــــان


