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 Page22021/04/18 عدد النشر بالجريدة الرستاريخ النشر بموقع الجهاز 

دولة الكويت
 الجهاز المركزي للمناقصات العامة

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

2021/27
23-شعبان-1442 هـ 

الثالثاء
- الموافق 2021/04/06 م

عقد الجهاز المركزي للمناقصات العامة  جلسته رقم (

بقاعة االجتماع بمقر الجهاز المركزي للمناقصات العامة و بحضور كل من السادة :  الموافق 2021/04/06 م

الثالثاء2021/27 )( الساعه التاسعة من صباح يوم)

    أعضاء مجلس ادارة الجهاز المركزي للمناقصات العامة :

    األمين العام:

    وقد حضر جانب من اإلجتماع السادة:

    وقد اعتذر عن حضور اإلجتماع كل من :

التوقيع

التوقيع

التوقيع

التوقيع

م. شعاع عبد الرحيم أكبر

م. حسام بدر الطاحوس
م. مبارك عبدالله البنوان

د.فالح سعد الطامي
مشعل منديل القحص

 مساعد المطيري
محمد نجيب الفريح

 ايمان حسين المطيري

 م. اسامة ابراهيم الدعيج

د.مرسال سعد الماجدي

بدر عبداللطيف الدويسان

رئيس الجهاز المركزي للمناقصات العامة 
باإلنابة

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

ممثل الصندوق الوطني لرعاية 
وتنميةالمشروعات الصغيرة والمتوسطة

عضو / ممثل األمانة العامة للمجلس األعلى 
للتخطيط و التنمية

األمين العام للجهاز المركزي للمناقصات 
العامة باالنابة

عضو / ممثل ادارة الفتوى والتشريع

عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة

1

2
3
4
5
6
7

8

1

1

1

تم توقيع هذا المحضر واعتماده من الرئيس و اعضاء مجلس الجهاز  بتاريخ  07-04-2021 وفقا للمادة (8 )من الالئحة
التنفيذية 



 Page32021/04/18 عدد النشر بالجريدة الرستاريخ النشر بموقع الجهاز 

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

التوقيع

 العضو / ممثل وزارة األشغال العامة

 العضو / ممثل قوة اإلطفاء العام

 العضو / ممثل وزارة الكهرباء و الماء

 العضو / ممثل األمانة العامة لمجلس 
الوزراء

 العضو / ممثل وزارة األعالم

السيدة/مريم الكندري     مدير إدارة الوثائق 
العقود

المقدم  / ابراهيم الهاجري     مقدم اطفاء 
ممثل الجهة

السيد/ خالد الخباز     مراقب العقود 
والمناقصات

السيدة/ بدور بهبهاني     ممثل/ األمانة 
العامة لمجلس الوزراء

السيد/ فهد الغيالني     مدير ادارة التنسيق 
والتنفيذ

1

2

3

4

5



2021/27

  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

تاريخ النشر بموقع الجهاز Page42021/04/18 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

وزارة األعالم

تعاقد باألمر المباشر

 رقم الكتاب :65
 تاريخ الكتاب :2021/04/01

 
 
 

طلب التعاقد المباشر رقم 2021/2020/125مع / مركز فروغي لالنتاج الفني لشراء حق عرض 
أول للمسلسل الدرامي (غريب) لعدد (30) حلقة على شاشات تلفزيون دولة الكويت  بمبلغ اجمالي 

قدره (-/99,000د.ك) وفقا للمادة رقم (18) من قانون المناقصات العامة رقم 49 لسنة 2016

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ فهد الغيالني     مدير ادارة التنسيق والتنفيذ

الموضوع
1
م

قرار رقم   ( 1 )  إلجتماع رقم ( 2021/27 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز بأغلبية ثلثي أعضاؤه الموافقة 

وعم موافقة:
عضو / ممثل األمانة العامة للمجلس األعلى للتخطيط و التنمية السيدة / ايمان المطيري

البيـــــــــــــــــــان



2021/27

  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

تاريخ النشر بموقع الجهاز Page52021/04/18 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

األمانة العامة لمجلس الوزراء

تعاقد باألمر المباشر

 رقم الكتاب :4917
 تاريخ الكتاب :2021/04/05

 
 
 

طلب التعاقد المباشر للعقد رقم 1-2022/2021 مع/ شركة االتصاالت المتنقله (زين) لتوفير خدمة 
تطبيق (شلونك) المرحلة الثالثه لوزارة الصحة لتداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد اعتبارا 
من 2021/4/1 حتى 2021/12/31 بمبلغ اجمالى قدره (-/200,250د.ك) وذلك لالسباب المذكورة 

بكتاب االمانة استنادا للمادة رقم (19) من قانون المناقصات العامه رقم 49 لسنة 2016

- سيتم الصرف من حساب الصندوق

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ بدور بهبهاني     ممثل/ األمانة العامة لمجلس الوزراء

الموضوع
1
م

قرار رقم   ( 2 )  إلجتماع رقم ( 2021/27 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز بأغلبية ثلثي أعضاؤه الموافقة على أن يتم طرحها بمناقصه بين الشركات 

المتخصصة في حال الحاجة إلستمرار الخدمة

وعدم الموافقة كل من:
عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة الدكتور/ فالح الطامي

ممثل الصندوق الوطني لرعاية وتنميةالمشروعات الصغيرة والمتوسطة السيد/ محمد الفريح
عضو / ممثل األمانة العامة للمجلس األعلى للتخطيط و التنمية السيدة/ إيمان المطيري

البيـــــــــــــــــــان



2021/27

  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

تاريخ النشر بموقع الجهاز Page62021/04/18 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

قوة اإلطفاء العام

رسائل واردة

 رقم الكتاب :16
 تاريخ الكتاب :2021/04/04

شركة الميثاق العالي للتجارةالعامة والمقاوالت  ذ م م
 
 

طلب شركة / الميثاق العالي للتجارة العامة والمقاوالت ترسية المناقصة رقم 2018/16 /2019 
إنشاء وانجاز وصيانة مبنى مواقف متعددة األدوار لقطاع الوقاية ضاحية مبارك العبدالله الجابر 

(غرب مشرف) عليها وتعهدها بتنفيذ جميع بنود المناقصة كونهم اقل االسعار

اطلع الجهاز على كتاب الشركة رقم (2021/12) بتاريخ 2021/3/31 المتضمن تحديد موعد 
الحضور الجتماع الجهاز

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

المقدم  / ابراهيم الهاجري     مقدم اطفاء ممثل الجهة

الموضوع
1
م

قرار رقم   ( 3 )  إلجتماع رقم ( 2021/27 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز احالة الكتاب للجهة لالطالع واالفادة خالل 5 أيام عمل

البيـــــــــــــــــــان



2021/27

  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

تاريخ النشر بموقع الجهاز Page72021/04/18 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

أوراق عامة الرعاية السكنية

تعثر في التنفيذ

 رقم الكتاب :17045
 تاريخ الكتاب :2019/08/08

 
 
 

 رقم الكتاب :2212
 تاريخ الكتاب :2021/01/31

 
 
 

(اعيد بحث ) إفادة المؤسسة العامة للرعاية السكنية بتعثر المكتب االستشاري العالمي هيل 
انترناشيونال في تنفيذ أعمال العقد 1278 الخدمات االستشارية الخاصة بإدارة برنامج تطوير 

مشروع جنوب المطالع اإلسكاني وتم توقيع عليها جزاءات وفقا للوائح والضوابط المعمول بها 
بالمؤسسة

-اطلع الجهاز على كتاب الرعاية السكنية رقم (8-4664) المؤرخ في 2021/3/9 المتضمن 
المخالفات والوقائع التي سبقت طلب تطبيق المادة (85)

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ رضا جاسم فالحية     مدير ادارة العقود والوثائق

افادة المؤسسة بتعثر شركة / الهندسة الميكانيكية و المقاوالت  في تنفيذ أعمال العقد رقم 1354 
انشاء وانجاز وصيانة طبقة االسفلت السطحية والبنود المرتبطة بها لقسائم شمال غرب الصليبيخات

واتخاذ الالزم نحوها 

*اطلع الجهاز على كتاب المؤسسة رقم (5071) المؤرخ في 2020/4/12 المتضمن افادة المؤسسة
بتحديث بيانات المشروع والعقوبة الموقعة على متعهد العقد/ شركة الهندسة الميكانيكية والمقاوالت

 

الموضوع
1

2

م

قرار رقم   ( 4 )  إلجتماع رقم ( 2021/27 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز تأجيل البت بالقرار وتوجيه دعوه لحضور ممثل عن شركة هيل 

انترناشيونال الجتماع قادم

قرار رقم   ( 5 )  إلجتماع رقم ( 2021/27 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه رد الموضوع للجهة بناءا على افادة ممثل الجهة باالستالم

االبتدائي ألعمال العقد بتاريخ 2021/3/17 

وعدم موافقة كل من:
عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة المهندس/ مبارك البنوان

عضو / ممثل ادارة الفتوى والتشريع الدكتور/ مرسال الماجدي

البيـــــــــــــــــــان



2021/27

  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

تاريخ النشر بموقع الجهاز Page82021/04/18 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

وزارة األشغال العامة

نشر

التأمين األولي

 رقم الكتاب :3097
 تاريخ الكتاب :2021/03/22

 
 
 

 رقم الكتاب :
 تاريخ الكتاب :

 
 
 

طلب نشر محضر االجتماع التمهيدي للمناقصة رقم ق ص /ط /436 أعمال الصيانة العاجلة 
والطارئة والمتفرقات للطرق بدولة الكويت

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/مريم الكندري     مدير إدارة الوثائق العقود

افادة الجهاز بقرب انتهاء التأمين االولي للشركات المشاركة بالمناقصة رقم هـ ص/208 انشاء 
وتشغيل وصيانه محطة تنقية مدنية جنوب المطالع واالعمال المكملة لها

 

الموضوع

الموضوع

1

2

م

م

قرار رقم   ( 6 )  إلجتماع رقم ( 2021/27 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز التالي 

اوال: الموافقة على النشر
ثانيا: تمديد موعد اقفال المناقصة لمدة اسبوعين

قرار رقم   ( 7 )  إلجتماع رقم ( 2021/27 ) 
  قرر مجلس ادارة الجهاز الطلب من المناقصين تمديد التأمين االولي لجميع الشركات المشاركة 

بالمناقصة استنادا للمادة رقم (46) من قانون المناقصات العامة رقم 49 لسنة 2016

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان

محضر اجتماع تمهيدي

تمديد



2021/27

  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

تاريخ النشر بموقع الجهاز Page92021/04/18 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

وزارة األشغال العامة

تطبيق جزاءات

 رقم الكتاب :6552
 تاريخ الكتاب :2019/12/29

 
 
 

 رقم الكتاب :174
 تاريخ الكتاب :2021/01/19

 
 
 

(اعيد بحث) طلب الوزارة تطبيق المادة (85) البند رقم (4) من قانون المناقصات العامة رقم 49 
لسنة 2016 على / شركة صحراء الرولة للتجارة العامة والمقاوالت وذلك لتعثرها في تنفيذ اعمال 

العقد رقم ق ص/ط/356 صيانة عامة للطرق والساحات في محافظة حولي ( حطين - الشهداء )

 

طلب الوزارة تطبيق المادة رقم (85) البند (4) من قانون المناقصات رقم (49) لسنة (2016) 
على/شركة مجموعة بوخمسين العالمية وذلك لتنازلة عن جميع اعمال عقد المناقصة رقم هـ م 
خ/218 انشاء وانجاز وتاثيث وصيانة دور رعاية االحداث لمقاول اخر شركة / بيج العالمية 

للمقاوالت غير معتمد بالوزارة دون علم الوزارة او موافقتها

- اطلع الجهاز على تقرير القطاع الفني

 

الموضوع
3

4

م

قرار رقم   ( 8 )  إلجتماع رقم ( 2021/27 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز رد الطلب للجهة لعدم االلتزام بالرد على كتب الجهاز الصادرة بتاريخ 

2020/3/4 و 2020/6/30 و 2020/9/15

قرار رقم   ( 9 )  إلجتماع رقم ( 2021/27 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز تأجيل البت بالقرار وتوجيه دعوه لحضور ممثل عن  شركة مجموعة 

بوخمسين العالمية للمقاوالت الجتماع قادم

البيـــــــــــــــــــان



2021/27

  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

تاريخ النشر بموقع الجهاز Page102021/04/18 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

وزارة الكهرباء و الماء

طرح مناقصة

 رقم الكتاب :23466
 تاريخ الكتاب :2020/12/22

 
 
 

(اعيد بحث ) طلب طرح المناقصة رقم و ك م /2017/2016/79 تزويد وتركيب معدات المراقبة 
والتحكم لعدد (3) محطات تحويل رئيسية 11/132 ك.ف في مناطق مختلفة في دولة الكويت 

(J الجامعة , H الجامعة ,  A مستشفى الفروانية)

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ خالد الخباز     مراقب العقود والمناقصات

الموضوع
1
م

قرار رقم   ( 10 )  إلجتماع رقم ( 2021/27 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز عدم الموافقة لعدم الرد على صادر الجهاز بتاريخ 2021/1/27

البيـــــــــــــــــــان

عامة



2021/27

  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

تاريخ النشر بموقع الجهاز Page112021/04/18 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

وزارة الكهرباء و الماء

تعاقد باألمر المباشر

 رقم الكتاب :9580
 تاريخ الكتاب :2020/06/06

 
 
 

 رقم الكتاب :6536
 تاريخ الكتاب :2021/03/25

 
 
 

(اعيد بحث) طلب التعاقد باألمر المباشر رقم (و ك م /2019/13-71) بشأن تحديث وتطوير القواطع
الكهربائية المعزولة بالزيت جهد (11 ك.ف) بأخرى مفرغة من الهواء وصيانة جذرية لسكاكين 
القضبان في عدد (13) محطة تحويل رئيسية صناعة شركة (SCHNEIDER) مع / شركة 

شنايدر إلكتريك سيرفيز كويت لبيع وتصليح األدوات الكهربائية ومقاوالتها (الوكيل المحلي) لشركة 
Schneider Electric Industries Sas France لمدة (36) شهر بمبلغ اجمالي قدره(-

/2,500,000 د.ك) استنادا للمادة (18) من قانون المناقصات العامة

-اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم(20213441000006)بتاريخ 2021/3/23 المتضمن توافر 
اإلعتماد المالي

 

(اعيد بحث) طلب التعاقد باألمر المباشر رقم (و ك م /97/2019/13) استبدال (VT) جهد 132 
ك.ف من المعزول بالزيت الى (VT) جهد 132 ط.ف المعزول بغاز ال(6SF) في محطة الدائري 
السادس مع / شركة GRID SAS SOLUTION (والوكيل المحلي) شركة أوالد عبدالعزيز 

عبدالمحسن الراشد للمدة (36) شهرا بمبلغ اجمالي قدره (-/399,990 د.ك)  استنادا للمادة (18) 
من قانون المناقصات العامة

* اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم (2778) المؤرخ في 2021/2/4 المتضمن طلب التعاقد 
المباشر

 

الموضوع
2

3

م

قرار رقم   ( 11 )  إلجتماع رقم ( 2021/27 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز بأغلبية ثلثي أعضاؤه الموافقة 

وعدم موافقة كل من:
عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة الدكتور / فالح الطامي

عضو / ممثل األمانة العامة للمجلس األعلى للتخطيط و التنمية السيدة/ ايمان المطيري

قرار رقم   ( 12 )  إلجتماع رقم ( 2021/27 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز بأغلبية ثلثي أعضاؤه الموافقة 

وعدم موافقة كل من:
عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة الدكتور / فالح الطامي

عضو / ممثل األمانة العامة للمجلس األعلى للتخطيط و التنمية السيدة/ ايمان المطيري

البيـــــــــــــــــــان



2021/27

  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

تاريخ النشر بموقع الجهاز Page122021/04/18 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

وزارة الكهرباء و الماء

تعاقد باألمر المباشر

نشر

 رقم الكتاب :4507
 تاريخ الكتاب :2021/03/04

 
 
 

 رقم الكتاب :6401
 تاريخ الكتاب :2021/03/24

 
 
 

(اعيد بحث) طلب التعاقد باألمر المباشر للعقد رقم (و ك م / 2021/7309) تزويد قطع الغيار 
الرئيسية للوحدات الغازية بمحطة الشعيبة الشمالية الغازية لتوليد القوى الكهربائية وتقطير المياه 
مع / شركة أوالد عبدالعزيز عبدالمحسن الراشد (الوكيل المحلي) لشركة جنرال اليكتريك المصنع 

األصلي) لمدة سنة بمبلغ اجمال قدره (-/12,602,000 د.ك) 

 

طلب نشر محضر االجتماع التمهيدي للمناقصة رقم و ك م /87 /2021/2020 أعمال صيانة محطات
التحويل الثانوية 11/0.433 ك.ف بمحافظة األحمدي

 

الموضوع

الموضوع

4

5

م

م

قرار رقم   ( 13 )  إلجتماع رقم ( 2021/27 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز عدم الموافقة لعدم توافق الطلب مع مواد قانون المناقصات العامة 49 لسنة

2016

مع تحفظ ممثل الجهة

قرار رقم   ( 14 )  إلجتماع رقم ( 2021/27 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز التالي 

اوال: الموافقة على النشر
ثانيا: تمديد موعد اقفال المناقصة لمدة اسبوعين

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان

محضر اجتماع تمهيدي
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  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو   

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

 عضو/ ممثل            عضو/ ممثل           عضو/ ممثل                 األمين العام

تاريخ النشر بموقع الجهاز Page132021/04/18 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

وزارة الكهرباء و الماء

نشر

التأمين األولي

 رقم الكتاب :6721
 تاريخ الكتاب :2021/03/28

 
 
 

 رقم الكتاب :
 تاريخ الكتاب :

 
 
 

طلب نشر الملحق التعديلي رقم (1) للمناقصة رقم و ك م / 7300 / 2020 توريد كيبالت قيادية (1. 
ك.ف - 16 قلب) 

 

افادة الجهاز بقرب انتهاء التأمين االولي للشركات المشاركة بالمناقصة رقم و ك م/75-
2018/2017 توريد وتركيب عدد (52)محول قدرة 300KV مع الغرف والقواعد الخرسانية في 

حقل الشقايا D&E للمياه الجوفية

 

الموضوع

الموضوع

6

7

م

م

قرار رقم   ( 15 )  إلجتماع رقم ( 2021/27 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة على النشر

قرار رقم   ( 16 )  إلجتماع رقم ( 2021/27 ) 
  قرر مجلس ادارة الجهاز الطلب من المناقصين تمديد التأمين االولي لجميع الشركات المشاركة 

بالمناقصة استنادا للمادة رقم (46) من قانون المناقصات العامة رقم 49 لسنة 2016

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان

ملحق



2021/27

  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

تاريخ النشر بموقع الجهاز Page142021/04/18 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

وزارة الكهرباء و الماء

التأمين األولي

 رقم الكتاب :2021/1427$
 تاريخ الكتاب :2021/03/28
شركة العرفج الهندسية  ذ م م

 
 

 رقم الكتاب :2021/1290$
 تاريخ الكتاب :2021/03/22

شركة ماجيك الند للتجارة العامة و المقاوالت ذ م م
 
 

اعتذار شركة العرفج الهندسية عن تمديد التأمين األولي الخاص بالمناقصة رقم و ك م / 12 
/2020/2019 توريد وتركيب محول قدرة 132ك.ف / 6.6 ك . ف في محطة الشويخ لتوليد القوى 

الكهربائية وتقطير المياه

- مرفق تقرير قسم التأمين األولي

 

اعتذار شركة/ ماجيك الند للتجارة العامة و المقاوالت عن تمديد التأمين االولي للمناقصة رقم و ك م
/2019/2018/92 اعمال تنظيف مبنى الوزارة الرئيسي

 

الموضوع
8

9

م

قرار رقم   ( 17 )  إلجتماع رقم ( 2021/27 ) 
احيط مجلس إدارة الجهاز علما وتخطر الجهة

قرار رقم   ( 18 )  إلجتماع رقم ( 2021/27 ) 
احيط مجلس إدارة الجهاز علما وتخطر الجهة

البيـــــــــــــــــــان

االعتذار عن تمديد
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  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو   

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

 عضو/ ممثل            عضو/ ممثل           عضو/ ممثل                 األمين العام

تاريخ النشر بموقع الجهاز Page152021/04/18 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

وزارة الكهرباء و الماء

التأمين األولي

أمر تمديد/ أمر تغييري

 رقم الكتاب :20213434000002
 تاريخ الكتاب :2021/03/30

 
 
 

 رقم الكتاب :20211592000001
 تاريخ الكتاب :2021/03/29

 
 
 

 رقم الكتاب :7114
 تاريخ الكتاب :2021/03/30

 
 
 

طلب تمديد التأمين األولي للشركات المشاركة بالمناقصة رقم و ك م /2018/2017/58 أعمال 
الحراسة و األمن في قطاع محطات توليد القوى الكهربائية و تقطير المياه لمدة ثالثة أشهر من 

تاريخ انتهائها

 

طلب تمديد التأمين األولي للشركات المشاركة بالمناقصة رقم و ك م /2019/2018/88 تزوريد 
وتركيب محطة تحويل رئيسية في مستشفى الصباح (W) جهد 300 ك.ف لمدة ثالثة أشهر من 

تاريخ انتهائها

 

طلب التمديد الثالث للعقد رقم و ك م/ع ص/ 2016/5181-2017 من المناقصة رقم و ك 
م/2016/2015/51 اعمال الصيانة السنوية لمعدات التكييف والتهوية والتدفئة في محطة الدوحة 

الشرقية لتوليد القوى الكهربائية وتقطير المياة المبرم مع / شركو فواز للتبريد وتكييف الهواء لمدة 
ستة أشهر اعتبارا من 2021/4/6 حتى 2021/10/5 بقيمة تقديرية (-/55,400 د.ك) بنسبة 

(10%) من إجمالي قيمة العقد وذلك لحين اإلنتهاء من إجراءات طرح المناقصة رقم 
2020/2019/55 اقفالها بتاريخ  2021/5/9

 

الموضوع

الموضوع

10

11

12

م

م

قرار رقم   ( 19 )  إلجتماع رقم ( 2021/27 ) 
  قرر مجلس ادارة الجهاز الطلب من المناقصين تمديد التأمين االولي لجميع الشركات المشاركة 

بالمناقصة استنادا للمادة رقم (46) من قانون المناقصات العامة رقم 49 لسنة 2016

قرار رقم   ( 20 )  إلجتماع رقم ( 2021/27 ) 
  قرر مجلس ادارة الجهاز الطلب من المناقصين تمديد التأمين االولي لجميع الشركات المشاركة 

بالمناقصة استنادا للمادة رقم (46) من قانون المناقصات العامة رقم 49 لسنة 2016

قرار رقم   ( 21 )  إلجتماع رقم ( 2021/27 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان

تمديد
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  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو   

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

 عضو/ ممثل            عضو/ ممثل           عضو/ ممثل                 األمين العام

تاريخ النشر بموقع الجهاز Page162021/04/18 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

وزارة الكهرباء و الماء

تعثر في التنفيذ

 رقم الكتاب :33493
 تاريخ الكتاب :2019/10/24

 
 
 

(اعيد بحث) افاده الوزارة بتعثر الشركة/ كي سي سي للهندسة و المقاوالت في تنفيذ أعمال عقد 
المناقصة رقم و ك م /2015/2014/97 تصميم وتوريد و تركيب و اختبار و تشغيل نظام المراقبة 
باستخدام كاميرات الفيديو من خالل شبكة االنترنت البار المياه المالحة في الوفره وخزانات المياه 

بالصليبيه 

 

الموضوع
13
م

قرار رقم   ( 22 )  إلجتماع رقم ( 2021/27 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز رد الموضوع للجهة لعدم االلتزام بالرد على كتب الجهاز الصادرة بتاريخ 

2019/12/22 و 2020/8/24

البيـــــــــــــــــــان
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  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو   

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

 عضو/ ممثل            عضو/ ممثل           عضو/ ممثل                 األمين العام

تاريخ النشر بموقع الجهاز Page172021/04/18 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

وزارة الكهرباء و الماء

رسائل واردة

 رقم الكتاب :210013
 تاريخ الكتاب :2021/02/15

شركة العامر الكهربائية المحدودة   ذ م م
 
 

 رقم الكتاب :2021/692$
 تاريخ الكتاب :2021/02/10

شركة رانك للتجارة العامة والمقاوالت ذ م م
 
 

 رقم الكتاب :27000/20/289
 تاريخ الكتاب :2020/11/26

شركة الدار للهندسة واالنشاءات  ش م ك م
 
 

(اعيد بحث) طلب شركة العامر الكهربائية المحدودة تعديل شروط المناقصة رقم و ك م 
 XLPE2015/2014/094 توريد وتمديد كيبالت أرضية جهد 132 ك.ف معزولة بمادة ال/

وكيبالت اتصاالت مع ملحقاتها في مناطق متفرقة من دولة الكويت (المرحلة الثامنة)، وذلك بإزالة 
شرط أن يكون المناقص لديه مصنع للكيبالت المطلوب توصيلها

 

(اعيد بحث) طلب شركة رانك للتجارة العامة والمقاوالت تعديل شروط المناقصة رقم و ك م 
 XLPE2015/2014/094 توريد وتمديد كيبالت أرضية جهد 132 ك.ف معزولة بمادة ال/

وكيبالت اتصاالت مع ملحقاتها في مناطق متفرقة من دولة الكويت (المرحلة الثامنة)، وذلك بإزالة 
شرط أن يكون المناقص لديه مصنع للكيبالت المطلوب توصيلها

 

تظلم شركة/الدار للهندسة واالنشاءات من عدم ادراج اسم شركتهم ضمن الشركات المؤهلة 
المناقصة رقم و ك م 2018/2017/64 إنشاء عدد (9) أبراج للمياه العذبة بمدينة المطالع السكينة 

واألعمال الملحقة (موقع رقم 2)

 

الموضوع
14

15

16

م

قرار رقم   ( 23 )  إلجتماع رقم ( 2021/27 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز استعجال الجهة بالرد على صادر الجهاز بتاريخ 2021/3/16

قرار رقم   ( 24 )  إلجتماع رقم ( 2021/27 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز استعجال الجهة بالرد على صادر الجهاز بتاريخ 2021/3/16

قرار رقم   ( 25 )  إلجتماع رقم ( 2021/27 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز استعجال الجهة بالرد على صادر الجهاز بتاريخ 2020/12/9

البيـــــــــــــــــــان



2021/27

  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

تاريخ النشر بموقع الجهاز Page182021/04/18 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

وزارة الكهرباء و الماء

رسائل واردة

 رقم الكتاب :141/20
 تاريخ الكتاب :2020/11/26

الشركة الكويتية لبناء المعامل والمقاوالت ش م ك ع
 
 

 رقم الكتاب :2020/274
 تاريخ الكتاب :2020/12/13

شركة االنشاء والتصنيع العقاري ش م ك م
 
 

 رقم الكتاب :2604
 تاريخ الكتاب :2020/12/01

شركة المجموعة المشتركة للمقاوالت / مساهمة عامة
 
 

 رقم الكتاب :6936
 تاريخ الكتاب :2020/11/22

الشركة االحمدية للمقاوالت والتجارة ش م ك م
 
 

تظلم الشركة الكويتية لبناء المعامل و المقاوالت من عدم ادراج اسم شركتهم ضمن الشركات 
المؤهلة المناقصة رقم و ك م 2018/2017/64 إنشاء عدد (9) أبراج للمياه العذبة بمدينة المطالع 

السكينة واألعمال الملحقة (موقع رقم 2)

 

تظلم شركة االنشاء والتصنيع العقاري من عدم ادراج اسم شركتهم ضمن الشركات المؤهلة 
المناقصة رقم و ك م 2018/2017/64 إنشاء عدد (9) أبراج للمياه العذبة بمدينة المطالع السكينة 

واألعمال الملحقة (موقع رقم 2)

 

تظلم شركة/المجموعة المشتركة للمقاوالت من عدم ادراج اسم شركتهم ضمن الشركات المؤهلة 
المناقصة رقم و ك م 2018/2017/64 إنشاء عدد (9) أبراج للمياه العذبة بمدينة المطالع السكينة 

واألعمال الملحقة (موقع رقم 2)

 

تظلم شركة/االحمدية للمقاوالت و التجارة من عدم ادراج اسم شركتهم ضمن الشركات المؤهلة 
المناقصة رقم و ك م 2018/2017/64 إنشاء عدد (9) أبراج للمياه العذبة بمدينة المطالع السكينة 

واألعمال الملحقة (موقع رقم 2)

- اطلع الجهاز على تقرير قسم التأهيل

 

الموضوع
17

18

19

20

م

قرار رقم   ( 26 )  إلجتماع رقم ( 2021/27 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز استعجال الجهة بالرد على صادر الجهاو بتاريخ 2020/12/6

قرار رقم   ( 27 )  إلجتماع رقم ( 2021/27 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز استعجال الجهة بالرد على صادر الجهاز بتاريخ 2020/12/31

قرار رقم   ( 28 )  إلجتماع رقم ( 2021/27 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز استعجال الجهة بالرد على صادر الجهاز بتاريخ 2021/1/26

قرار رقم   ( 29 )  إلجتماع رقم ( 2021/27 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز استعجال الجهة بالرد على صادر الجهاز بتاريخ 2020/12/8

البيـــــــــــــــــــان
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  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو   

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

 عضو/ ممثل            عضو/ ممثل           عضو/ ممثل                 األمين العام

تاريخ النشر بموقع الجهاز Page192021/04/18 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

وزارة الكهرباء و الماء

رسائل واردة

 رقم الكتاب :36
 تاريخ الكتاب :2020/12/03

شركة كولين الخليج لمقاوالت الطرق و المجاري و 
الجسور ش ش و

 
 

تظلم شركة/كولين الخليج لمقاوالت الطرق من عدم ادراج اسم شركتهم ضمن الشركات المؤهلة  
المناقصة رقم و ك م 2018/2017/64 إنشاء عدد (9) أبراج للمياه العذبة بمدينة المطالع السكينة 

واألعمال الملحقة (موقع رقم 2)

 

الموضوع
21
م

قرار رقم   ( 30 )  إلجتماع رقم ( 2021/27 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز استعجال الجهة بالرد على صادر الجهاز بتاريخ 2020/12/14

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

البيـــــــــــــــــــان


