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دولة الكويت
 الجهاز المركزي للمناقصات العامة

))  المنعقد صباح يوم (محضر االجتماع رقم (
مهـ

2017/59
16-ذو القعدة-1438 هـ 

   االربعاء
2017-08-09 -الموافق

عقد الجهاز المركزي للمناقصات العامة  جلسته رقم (

بقاعة االجتماع بمقر الجهاز المركزي للمناقصات العامة و بحضور كل من السادة :الموافق  2017-08-09

)(   االربعاء2017/59 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
عبدالعزيز محمد السمحان

محمد ناصر الخرافي
هيفاء عبدالعزيز المضف

غسان بدر العثمان
 طالل فيصل الغريب
أروى محمد الجودر

هيا أحمد الودعاني

فيصل حمد المزين
مشاري محمد البليهيس
د/جنان محسن بوشهري
اللواء / فهد عيد بن فهد

 العضو / ممثل وزارة الخارجية

 العضو / ممثل األمانة العامة للمجلس األعلى 
للتخطيط و التنمية

 العضو / ممثل وزارة التجارة والصناعة

 العضو / ممثل وزارة المواصالت

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

عضو/ ممثل األمانة العامة للمجلس األعلى 
للتخطيط والتنمية

عضو/ ممثل وزارة المالية
عضو/ ممثل الهيئة العامة للقوى العاملة

ممثل/ ادارة الفتوى والتشريع

األمين العام للجهاز المركزي للمناقصات العامة

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

السيدة/ نادية السالحي     رئيس قسم األثاث

السيدة/ شريفة السعيدي     ممثل/ وزارة 
التجارة والصناعة

1
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7

1
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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 المواصالت
 العضو / ممثل الهيئة العامة لشئون القصر

 العضو / ممثل بلدية الكويت

 العضو / ممثل الهيئة العامة البيئة

 العضو / ممثل وزارة المالية
 العضو / ممثل وزارة الدفاع

 العضو / ممثل وزارة الداخلية

 العضو / ممثل الهيئة العامة لإلستثمار

 العضو / ممثل اإلدارة العامة للطيران المدني

 العضو / ممثل وزارة األوقاف والشئون 
اإلسالمية

 العضو / ممثل اإلدارة العامة لإلطفاء

السيد/ سالم صرخوه     مراقب الوصالت

السيدة/ سميرة بولبقة     مراقب المناقصات

السيد/ عبدالعزيز الرشيدي     مراقب 
للمناقصات والمزايدات

السيدة/ عبير قيس     مدير ادارة الشئون 
المالية

السيد/ احمد اشكناني     رئيس قسم الخدمات

السيد/ فهد الفيلكاوي     مساعد مدير العقود 
بالتكليف

السيد/ حمد الشمري     مستشار االدارة المالية
المهندس/ جابر اشكناني     االدارة العامة لنظم 

المعلومات

السيد/ نسيم حسين الزعابي     نائب مدير 
االدارة للخدمات العامة

المهندس/ خالد بوناشي     اختصاصي خدمات

السيد/ حبيب كرم     رئيس قسم المناقصات
السيد/أحمد حسين     مدير إدارات التخطيط 

والمتابعه

السيد/ الفي العصيمي     مراقب التوريدات
السيد/ عبد الله العنزي     رئيس قسم 

المناقصات

السيد/ أحمد ناصر     مدير محافظة مبارك 
الكبير

الرائد/ خالد العوضي     رئيس قسم المناقصات 
والعقود

النقيب/ سليمان ابوالبنات     رئيس قسم 
التصميم والعقود

السيد/ عادل الكندري     مراقب التوريدات 
والمخازن

السيد/جاسم النجار     رئيس قسم االجهزة 
السلكية و الالسلكة
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    كما حضر حانب من االجتماع العضو / ممثل الجهات الحكومية التي أشرفت على تنفيذ المناقصة وهم
كالتالي :

التوقيع

 العضو / ممثل وزارة الكهرباء و الماء

 العضو / ممثل وزارة األشغال العامة

المهندسة/ غدير القويضي     مدير مكتب 
الوكيل

المهندس/اسماعيل بهبهاني     مهندس 
اختصاص مدني

السيدة/ هدى الخضاري     مدير إدارة التصميم
السيد/ عيسى العنزي     رئيس قسم العقود

السيدة/ ابتسام الغنام     مدير إدارة 
المستشارين

السيدة/ منال بدر الضبيب     رئيس قسم 
الوثائق والعقود

السيد/ عادل دشتي     رئيس قسم االشراف
المهندس/أحمد العتيبي     مهندس اختصاص

المهندسة/ فاطمة فتح الله     مهندسة

15

16



2017/59

  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

الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروه السمكية

فض عطاء مناقصة/ممارسة  صيانة الجهاز الرئيسي بالهيئةالرقم :- هـ ز/م م/2017/2016/16

 

الموضوع
1
م

فتحت مظاريف المناقصة 

البيـــــــــــــــــــان



2017/59

  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 :

األمانة العامة للمجلس األعلى للتخطيط و التنمية

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :3385
 تاريخ الكتاب :2017/07/16

 
 
 

طلب طرح المناقصة رقم 2018/2017/1 امن وحراسة مبنى االمانة لمدة ثالث سنوات.

- ال تقبل عروض بديلة
- المناقصة عامة

- غير قابلة للتجزئة
- نسبة االوامر التغييرية (%25)

- شرط الخبرة (5) سنوات وعقود مبرمة مع جهات حكومية مع تقديم شهادة حسن سير وسلوك 
داخل هذه الجهات

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

 

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2017/59

  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 المواصالت

توصيــــــات الجهــــات

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

 
 
 

(اعيد  بحث) 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

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

إطلع الجهاز على  كتاب الوزارة رقم 2044 بتاريخ 2017/8/2 المتضمن التقرير الفني

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ سالم صرخوه     مراقب الوصالت

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة على تقديم أوراق شركة اتكو للتجارة العامة والمقاوالت 
إستنادا لحكم المادة  رقم (22) من قانون المناقصات العامة

البيـــــــــــــــــــان



2017/59

  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 التجارة والصناعة

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :16188
 تاريخ الكتاب :2017/07/19

 
 
 

 طلب التمديد الخامس عشر لعقد المناقصة رقم و ت ص 2011/2010/6 حراسة مباني المراكز 
الخارجية التابعة لمراكز الوزارة المبرم مع / شركة الرائد للحراسة لمدة ثالثة أشهر اعتبارا من 
2017/6/2 لغاية 2017/9/3  بمبلغ إجمالي قدره (-/8,280 د.ك )  فقط ثمانية آالف  ومائتين 

وثمانون دينار  الغير

- كما اطلع الجهاز عللى كتابي الوزارة رقم 11640 المؤرخ في 2017/5/15 المتضمن ذات 
الطلب ورقم 20777 المؤرخ في 2017/8/8

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ شريفة السعيدي     ممثل/ وزارة التجارة والصناعة

الموضوع
1
م

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

البيـــــــــــــــــــان



2017/59

  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 :

الهيئة العامة البيئة

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :3834
 تاريخ الكتاب :2017/07/19

 
 
 

طلب التجديد االول لعقد المناقصة رقم ه ع ب /2014/7-2015 توفير خدمات األمن والحراسة 
ومراسلين المبرم مع / شركة النسور الذهبية لحراسة المنشآت لمده سنة اعتبارا من 

2017/8/18 حتى 2018/8/17 بمبلغ اجمالي قدره (-/80,010 د.ك) فقط ثمانون الف وعشر 
دينار الغير.

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ عبير قيس     مدير ادارة الشئون المالية
السيد/ احمد اشكناني     رئيس قسم الخدمات

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة بنفس الشروط واألسعار مع االلتزام بأحكام قانون المناقصات 
العامة رقم 49 لسنة 2016 على تطرح بمناقصة خالل هذه الفترة

البيـــــــــــــــــــان



2017/59

  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 :

الهيئة العامة لإلستثمار

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :1052178
 تاريخ الكتاب :2017/08/01

 
 
 

طلب التمديد االول لعقد المناقصة رقم 11م - 2014/2013/11 تزويد سيارات االنتقال باالجر 
للهيئة المبرم مع / الشركة الكويتية الستيراد السيارات لمدة ثالث شهور اعتبارا من 

2017/10/23 وحتى 2018/1/22 بمبلغ إجمالي قدره (-/31,860 د.ك) فقط ثالثون الف  
وثمانمائة وستون دينار الغير .

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ نسيم حسين الزعابي     نائب مدير االدارة للخدمات العامة
المهندس/ خالد بوناشي     اختصاصي خدمات

الموضوع
1
م

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

البيـــــــــــــــــــان



2017/59

  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 :

الهيئة العامة لشئون القصر

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :9109
 تاريخ الكتاب :2017/07/26

 
 
 

طلب التمديد الرابع لعقد المناقصة رقم 2013/2012/2 تقديم خدمات المراسلة الداخلية والفندقة
المبرم مع شركة / المجموعة االمنية الفنية للخدمات لمدة شهر اعتبارا من 2017/8/9 بمبلغ 

إجمالي قدره (-/9,911 د.ك ) تسعة آالف وتسعمائة واحدى عشر دينار ال غير وذلك لحين 
االنتهاء من اجراءات المناقصة رقم 2017-2016/7 .

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ سميرة بولبقة     مراقب المناقصات

الموضوع
1
م

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

البيـــــــــــــــــــان



2017/59

  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 :

بلدية الكويت

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :20440
 تاريخ الكتاب :2017/08/02

 
 
 

طلب التمديد الثالث لعقد المناقصة رقم 2014/2013/6(ع) تشغيل وصيانة واصالح الخدمات 
الفنية لمباني البلدية والمراكز التابعة لها في محافظتي حولي والفروانية المبرم مع / شركة فدان
للتجارة العامة والمقاوالت لمده ثالثة اشهر اعتبارا من 2017/9/18 حتى 2017/12/17 بمبلغ 
اجمالي قدره (-/47,004 د.ك) فقط سبعة واربعون الف واربعة دينار الغير وذلك لحين االنتهاء 

من اجراءات طرح المناقصة رقم 2017/2016/11

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ عبدالعزيز الرشيدي     مراقب للمناقصات والمزايدات

الموضوع
1
م

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

البيـــــــــــــــــــان



2017/59

  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       

Page13 اجتماع رقم :

وزارة المالية

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :34750
 تاريخ الكتاب :2017/07/30

 
 
 

 رقم الكتاب :34740
 تاريخ الكتاب :2017/07/30

 
 
 

طلب التجديد االول لعقد المناقصة رقم 2014/2013/8 اعمال التشغيل واالصالح والصيانة 
لخدمات مبنى مجمع الوزارات المبرم مع / شركة بدر المال وإخوانه لمدة سنة اعتبارا من 

2017/9/1 حتى 2018/8/31 بمبلغ إجمالي قدره (-/1,108,566 د.ك) فقط مليون ومائة 
وثمانية الف وخمسمائة وستة وستون دينار الغير

كما اطلع الجهاز على:
- كتاب الوزارة 34967 المؤرخ في 2017/8/1 المتضمن تعديل عنوان المناقصة لتصبح أعمال

التشغيل والصيانة الشاملة لخدمات مبنى مجمع الوزارات .
- كتاب الوزارة رقم 18639 المؤرخ في 2017/8/1 المتضمن ذات طلب الكتاب

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

 

طلب تمديد فترة دراسة عطاءات المناقصة رقم 2016/15-2017 مشروع المفتاح العام للتوقيع 
االلكتروني لوزارة المالية (PKI) لغاية 2017/8/19 الستدعاء الشركات لعمل عرض مرئي 

تجريبي ومناقشة اسئلة واستفسارات الوزارة.

 

الموضوع

الموضوع

1

2

م

م

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

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة مع تمديد الكفاالت االولية

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان



2017/59

  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       

Page14 اجتماع رقم :

وزارة الخارجية

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :14
 تاريخ الكتاب :2017/07/26

 
 
 

 رقم الكتاب :35929/14
 تاريخ الكتاب :2017/07/19

 
 
 

طلب التعاقد المباشر رقم و.خ.ط 8-2018/2017 مع / شركة كوهر األسبانية لألثاث (مصدر 
وحيد) لتجهيز وتأثيث قاعة اإلستقبال الجديدة في ديوان عام الوزارة بمبلغ إجمالي قدره (-

/554,400 يورو) ما يعادل (-/196,000 د.ك) فقط مائة وستة وتسعون الف دينار الغير وذلك 
لألسباب المذكورة بكتاب الوزارة.

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ نادية السالحي     رئيس قسم األثاث

طلب التعاقد مع / شركة المجموعة الخماسية لتوريد وتركيب أجهزة امنية وكاميرات مراقبة لدى 
مقر البعثة في بيروت بمبلغ اجمالي قدره (-/87,700 د.ك) فقط سبعة وثمانون الف وسبعمائة 

دينار الغير لألسباب المذكورة بكتاب الوزارة.

كما اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم (36582) المؤرخ في 2017/7/23 المتضمن المبلغ 
باألحرف

 

الموضوع
1

2

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2017/59

  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       

Page15 اجتماع رقم :

اإلدارة العامة للطيران المدني

توصيــــــات الجهــــات

االستدعاءات

 رقم الكتاب :9960
 تاريخ الكتاب :2017/07/23

 
 
 

 رقم الكتاب :9093
 تاريخ الكتاب :2017/07/04

 
 
 

طلب االدارة استكمال عقد المناقصة رقم 2010/2009/3 انشاء ساحات وقوف طائرات مدنية 
الشحن الجوي الجديدة في مطار الكويت الدولي المبرم مع / الشركة الكويتية االولى للتجارة 

العامة والمقاوالت لمده ثمانية اشهر  بمبلغ اجمالي قدره (5,359,995/492 د.ك) فقط خمسة 
ماليين وثالثمائة وتسعة وخمسون الف وتسعمائة وخمسة وتسعون دينار واربعمائة واثنى 

وتسعون فلس الغير

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ حبيب كرم     رئيس قسم المناقصات
السيد/أحمد حسين     مدير إدارات التخطيط والمتابعه

طلب التمديد الثاني لعقد المناقصة رقم 2012/2011/3 مشروع تصميم وتصنيع وتوريد وتركيب 
وتشغيل وتقديم خدمات التدريب والصيانة والدعم الفني والضمان لنظام المساعدات المالحية 
بمطار الكويت الدولي المبرم مع/ شركة Intelcan Techosystems Inc. Co و وكيلها / 

شركة المنتهى للعقارات والمقاوالت اإلنشائية لمده (90)يوما اعتبارا من 2017/1/1 دون تكلفة 
مالية

بعد االستماع الى افادة ممثلي االدارة:
- احمد حسين احمد       (مدير  إدارة التخطيط والمتابعة )
- حبيب كرم                 (رئيس قسم العقود والمناقصات) 

 

الموضوع

الموضوع

1

2

م

م

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان



2017/59

  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       

Page16 اجتماع رقم :

وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :12863
 تاريخ الكتاب :2017/07/27

 
 
 

طلب التالي:
أوال : إلغاء ترسية البندي رقمي (3.2) من المناقصة رقم 2017/2016/1 استشاريين نظم آلية 

الدارة مركز نظم المعلومات بالوزارة المرسيين على شركة / ايبال الستشارات الكمبيوتر (اقل 
االسعار) وذلك لالسباب المذكوره بكتاب الوزارة

ثانيا: إعادة طرح مناقصة جديدة تشمل كافة البنود بعد إجراء بعض التعديالت بالشروط 
والمواصفات.

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ الفي العصيمي     مراقب التوريدات
السيد/ عبد الله العنزي     رئيس قسم المناقصات

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز التالي 
اوال:

الغاء قراره  السابق الصادر  باجتماع رقم (2017/14) المنعقد بتاريخ 2017/2/20 المتضمن: 
" الموافقة للبنود(3.2)  "

ثانيا: تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم لحين ورود كتاب الحق من الوزارة بشأن إعادة الطرح

البيـــــــــــــــــــان
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 عضو/ ممثل الفتوى و التشريع       عضو/ ممثل  المالية        عضو/ ممثل التخطيط     عضو/ ممثل الهيئة العامة للقوى العاملة 
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Page17 اجتماع رقم :

وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :13230
 تاريخ الكتاب :2017/08/01

 
 
 

 رقم الكتاب :12720
 تاريخ الكتاب :2017/07/26

 
 
 

طلب التمديد الخامس لعقد المناقصة رقم 2014/2013/20 تهيئة بيئة مالئمة لتصميم الهواتف 
الذكية المبرم مع / شركة ايبال الستشارات الكمبيوتر لمدة ستة أشهر اعتبارا من 2017/10/28 
وحتى 2018/4/27 بمبلغ إجمالي قدره (-/ 34,932 د.ك) فقط اربعة وثالثون الف وتسعمائة 

واثنى وثالثون دينار الغير لحين اإلنتهاء من إجراءات المناقصة رقم 2017-2016/1.

 

طلب التمديد الرابع لعقد المناقصة رقم أ.ف 2013/2012/29 اعمال حراسة وامن وسالمة 
المباني والمنشات التابعة للوزارة للبنود (2,1) المبرم مع / مركز الغاية للخدمات االمنية لمدة 

ستة شهور اعتبارا من 2017/9/1 حتى 2018/2/28 بمبلغ إجمالي قدره (78,009/600 د.ك )
 فقط سبعة وثمانون الف وتسعة دينار وستمائة فلس الغير وذلك لحين االنتهاء من اجراءات 

المناقصة رقم أ.ف 2016/2015/47 .

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ الفي العصيمي     مراقب التوريدات
السيد/ عبد الله العنزي     رئيس قسم المناقصات

الموضوع
2

3

م

  تخطر الوزارة االلتزام بأحكام المادة 19 من قانون المناقصات العامة رقم 49 لسنة 2016

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

البيـــــــــــــــــــان
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 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       

Page18 اجتماع رقم :

اإلدارة العامة لإلطفاء

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :2432
 تاريخ الكتاب :2017/07/17

 
 
 

طلب تعديل القيمة اإلجمالية لترسية المناقصة رقم 2017/2016/17 صيانة وترميم المنشأت 
والمرافق التابعة لالدارة لمدة ثالث سنوات على / الشركة المتحدة للخدمات الهندسية (اقل 

االسعار) لتصبح بنسبة خصم قدرها (-9.5%) بدال من (-8.6%) وذلك بعد إلغاء البنود ارقام 
(9-10) بناءا على موافقة ديوان المحاسبة.

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

النقيب/ سليمان ابوالبنات     رئيس قسم التصميم والعقود
الرائد/ خالد العوضي     رئيس قسم المناقصات والعقود

السيد/ عادل الكندري     مراقب التوريدات والمخازن
السيد/ أحمد ناصر     مدير محافظة مبارك الكبير

السيد/جاسم النجار     رئيس قسم االجهزة السلكية و الالسلكة

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة بناءا على مالحظات ديوان المحاسبة في 2017/7/12

البيـــــــــــــــــــان
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Page19 اجتماع رقم :

اإلدارة العامة لإلطفاء

طرح التأهيل - طرح المناقصات

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :6545
 تاريخ الكتاب :2017/08/02

 
 
 

 رقم الكتاب :6542
 تاريخ الكتاب :2017/08/02

 
 
 

 طلب طرح المناقصة رقم 2018/2017/5 توريد مالبس ولوازم لالدارة لمدة ثالث سنوات

* اطلع الجهاز على كتاب االدارة رقم (5261) المؤرخ في 2017/6/6 وكتاب اإلدراة رقم 
(3991) المؤرخ في 2017/4/23

-اطلع الجهاز على كتاب االدارة رقم (6004) المؤرخ في 2017/7/17 المتضمن الوثيقة 
الجديدة للمناقصة بعد إجراءات والتعديالت المطلوبة  

- تقبل التجزئة
- تقبل عروض بديلة

-مناقصة عامه
-نسبة االوامر التغييرية%30

- يجب توافر خبرة لدى المناقص في مجال توريد المالبس العسكرية
- يجب ان تكون حياكة القماش والخياطة عن مصنع له خبره في خياط المالبس ال تقل عن عشرة 

سنوات
- سابقة أعمال ال تقل عن سنتان للشركات المحلية مع إرفاق ما يثبت ذلك من عقود تم ابرامها 

واالسيتم استبعاد العطاء
- تقديم العينات  مع العطاء

تحديد بلد المنشأ لألقمشة مصدر الصوف (استراليا / صوف مارينوس )

 

طلب التعاقد المباشر رقم (2018/2017/2) مع / شركة جلوبال بروجاكتس للتجارة العامة 
(وكيل) إلستكمال منظومة الكشف عن المواد الخطره لتغطية المواقع البحرية المرتبطة بأنظمة 
اإلتصاالت الالسلكية تترا باإلدارة بمبلغ إجمالي قدره (-/989,834 د.ك) فقط تسعمائة وتسعة 

وثمانون الف وثمانمائة واربعة وثالثون دينار الغير

 

الموضوع

الموضوع

2

3

م

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة مع تعديل نسبة االوامر التغييرية الى %25

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان
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Page20 اجتماع رقم :

وزارة الدفاع

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :272762414937
 تاريخ الكتاب :2017/06/18

 
 
 

(إعيد بحث) طلب ترسية المناقصة رقم 1762916 خدمات الغسيل والكي لمعسكر عريفجان 
بمراقبة لواء مبارك المدرع /15 على / شركة األبرق التجارية (أقل األسعار) بمبلغ إجمالي قدره 

(-/313,200 د.ك) فقط ثالثمائة وثالثةعشر الف ومائتى دينار الغير

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

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ فهد الفيلكاوي     مساعد مدير العقود بالتكليف

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز عدم الموافقة لعدم توافر االعتماد المالي

البيـــــــــــــــــــان
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Page21 اجتماع رقم :

وزارة الدفاع

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :272722016897
 تاريخ الكتاب :2017/07/09

 
 
 

 رقم الكتاب :272722018792
 تاريخ الكتاب :2017/07/31

 
 
 

طلب التالي:
أوال : إفادة الوزارة بسحب اعمال المناقصة رقم 1762813 اعمال تشغيل وصيانة واصالح 

واستبدال االجهزة الكهربائية ومعدات ميكانيكية واجهزة التكييف بمعسكر ام الروس من / شركة 
جي اف اس للتجارة العامة والمقاوالت وذلك إلخالله بشروط العقد

ثانيا : تطبيق العقوبات المنصوص عليها بقانون المناقصات على الشركة.
ثالثا : عدم السماح للشركة باألشتراك بمناقصات الوزارة القادمة

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ فهد الفيلكاوي     مساعد مدير العقود بالتكليف

طلب التمديد األول لعقد المناقصة رقم 1052813أعمال تشغيل وصيانة وإصالح األجهزة 
والمعدات الكهربائية والميكانيكية بمعسكر لواء المغاوير المبرم مع / شركة العثمان والزامل 

للتجارة العامة والمقاوالت لمدة ستة شهور حتى 2018/2/28 بمبلغ إجمالي قدره (-/57,963 
د.ك) فقط سبعة وخمسون الف وتسعمائة وثالثة وستون دينار الغير لحين اإلنتهاء من إجراءات 

طرح المناقصة رقم 1022816.

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ فهد الفيلكاوي     مساعد مدير العقود بالتكليف

الموضوع
2

3

م

قرر مجلس ادارة الجهاز التالي 
اوال:احيط الجهاز علما

ثانيا:تاجيل البت بالقرار الجتماع قادم مع توجية دعوة لحضور ممثل عن  للوزارة والشركة 
لحضور إلجتماع قادم

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

البيـــــــــــــــــــان
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Page22 اجتماع رقم :

وزارة الدفاع

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :272722018487
 تاريخ الكتاب :0207/07/27

 
 
 

طلب التمديد األول لعقد المناقصة رقم 2302813خدمات غسيل وكي المالبس باألديرع وقاعدة 
علي السالم والكلية العسكرية ومبنى اإلستخبارات المبرم مع / شركة األبرق التجارية لمدة ستة 

شهور حتى 2018/9/30 بمبلغ إجمالي قدره (-/55,440 د.ك) فقط خمسة وخمسون الف 
واربعمائة واربعون دينار الغير

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ فهد الفيلكاوي     مساعد مدير العقود بالتكليف

الموضوع
4
م

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

البيـــــــــــــــــــان
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Page23 اجتماع رقم :

وزارة األشغال العامة

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :1817
 تاريخ الكتاب :2017/07/11

 
 
 

(اعيد بحث) طلب ترسية المناقصة رقم هـ ص / ص/200(ع) ادارة وتشغيل وصيانة محطات 
الضخ والتقنية لمدنية صباح االحمد البحرية ومحطات تقنية الوفرة والخيران الجديدة على / 

الشركة الثالثية العربية للمقاوالت العامة للمباني (أقل األسعار) بمبلغ إجمالي قدره (-/995,615
د.ك) فقط تسعمائة وخمسة وتسعون الف  وستمائة وخمسةعشر دينار  الغير

**** علما بان بعد تفريغ االسعار لوحظ أن CD المرفق غير مختوم

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

-كما اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم 1980 المؤرخ في 2017/7/27 والمتضمن طلب 
التوصيه

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ منال بدر الضبيب     رئيس قسم الوثائق والعقود
السيدة/ ابتسام الغنام     مدير إدارة المستشارين

السيد/ عيسى العنزي     رئيس قسم العقود
السيد/ عادل دشتي     رئيس قسم االشراف

المهندس/اسماعيل بهبهاني     مهندس اختصاص مدني
المهندس/أحمد العتيبي     مهندس اختصاص

المهندسة/ فاطمة فتح الله     مهندسة
السيدة/ هدى الخضاري     مدير إدارة التصميم

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة طبقا للمادة (40) من قانون المناقصات (49) لسنة 2016 
مع تجديد الكفالة االولية

البيـــــــــــــــــــان
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Page24 اجتماع رقم :

وزارة األشغال العامة

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :2029
 تاريخ الكتاب :2017/08/03

 
 
 

 رقم الكتاب :1992
 تاريخ الكتاب :2017/07/30

 
 
 

طلب تمديد عقد التغطية رقم إ.م.م/2014/8/1-2015 توريد احبار لطابعات الكمبيوتر مع شركة / 
مجموعة المسيل للتجارة العامة لمدة تسعون يوما اعتبارا من 2017/9/2 بمبلغ إجمالي قدره (-

/21,250 د.ك ) فقط احدى وعشرون الف ومائتين وخمسون دينار الغير بنفس الشروط 
واالسعار لحين اإلنتهاء من إجراءات طرح المناقصة رقم إ م م /2018-2017/7/1.

 

طلب اصدار االمر التغييري االول  بزيادة مبلغ (-/97,650 د.ك) ما يعادل نسبة (31%) على 
قيمة عقد المناقصة رقم ق ص / ط / 319 ازالة الرمال عن الطرق في محافظات العاصمة 
والفروانية والجهراء المبرم مع / شركة الرويشد الوطنية للتجارة العامة والمقاوالت وذلك 

لإلستمرارية بأعمال العقد.

 

الموضوع
2

3

م

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

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان
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Page25 اجتماع رقم :

وزارة األشغال العامة

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :826
 تاريخ الكتاب :2017/03/22

 
 
 

 رقم الكتاب :1845
 تاريخ الكتاب :2017/07/13

 
 
 

(اعيد بحث) طلب طرح المناقصة رقم هـ ص/ص/209 أعمال تطوير وتشغيل وصيانة مركز 
التحكم بالمياه المعالجة والمرافق التابعة لها لمدة ثالث سنوات على الشركات المذكورة في 

الكشف المرفق لكتاب الوزارة 

-نسبة االوامر التغييريه %30 .
-التقبل العروض البديلة 

-غير قابلة للتجزئة .

- إطلع الجهاز على  كتاب الوزارة رقم 1819 المؤرخ في 2017/7/11 المتضمن اإلفادة بتعديل 
الفئات

 

طلب طرح المناقصة رقم إ م م/2017/2016/4/1 تزويد الوزارة بعمالة فنية متخصصة لمدة 
عامين على الشركات والمؤسسات المتخصصة .

- مناقصة عامة .
- ال تقبل عروض بديلة .

- قابلة للتجزئة .
- نسبة االوامر التغييرية (%25)

 

الموضوع
4

5

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة على ان تطرح محدودة على الشركات وفقا للمادة (16) من 
قانون المناقصات (49) لسنة 2016

مع تعديل نسبة االوامر التغييريه %25

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان
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Page26 اجتماع رقم :

وزارة الداخلية

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :6434
 تاريخ الكتاب :2017/07/05

 
 
 

 رقم الكتاب :6645
 تاريخ الكتاب :2017/07/11

 
 
 

 (إعيد بحث) طلب ترسية المناقصة رقم 2017/2016/24 تقديم خدمات نقل االموال المحصلة 
نقدا على الرسوم وااليرادات الخاصة بالوزارة لالدارة العامة للشئون المالية (ادارة االيرادات) 

بالوزارة على / شركة الرائد للحراسة (عرض وحيد) بمبلغ إجمالي قدره (-/109.824 د.ك) فقط 
مائة وتسعة الف وثمانمائة واربعة وعشرون دينار الغير

كما اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم 784 بتاريخ 2017/8/8
*علما بأن المناقصة أعاله تحت نطاق عمل مواد قانون رقم 49 لسنة 2016 في شأن 

المناقصات العامة

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ حمد الشمري     مستشار االدارة المالية
المهندس/ جابر اشكناني     االدارة العامة لنظم المعلومات

(إعيد بحث) طلب ترسية المناقصة رقم 2016/2015/58 مشروع ميكنة طلبات الصرف 
(المرحلة االولى) لالدارة العامة لنظم المعلومات بالوزارة على/شركة أبسكو للتجارة العامة 
والمقاوالت (ثاني أقل األسعار) بمبلغ إجمالي قدره (125,753/630 د.ك)  مائة وخمسة 

وعشرون الف  وسبعمائة وثالثة وخمسون دينار  وستمائة وثالثون فلس

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

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ حمد الشمري     مستشار االدارة المالية
المهندس/ جابر اشكناني     االدارة العامة لنظم المعلومات

الموضوع
1

2

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة مع تمديد الكفالة االولية

البيـــــــــــــــــــان
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Page27 اجتماع رقم :

وزارة الداخلية

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :7368
 تاريخ الكتاب :2017/07/25

 
 
 

 رقم الكتاب :06025
 تاريخ الكتاب :2017/06/15

 
 
 

 رقم الكتاب :7246
 تاريخ الكتاب :2017/07/23

 
 
 

طلب ترسية الممارسة رقم 2017/2016/3توريد عدد (2000000) إجازة تسيير مركبات لإلدارة
العامة للمرور بالوزارة على/ شركة دانة جلوبال سكيورتي جروب (اقل االسعار) بمبلغ إجمالي 

قدره (-/37,800د.ك) فقط سبعة وثالثون الف وثمانمائة دينار الغير

-كما اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم (7333) المؤرخ في 2017/7/24 المتضمن طلب 
إلغاء الممارسة.

 

طلب ترسية الممارسة رقم 2016/133-2017 توريد عدد (1000000) مليون رخصة قيادة 
بأنواعها لإلدارة العامة للمرور بالوزارة على / شركة األلفين للطباعة والنشر والتوزيع (أقل 

األسعار) بمبلغ إجمالي قدره (-/99.000 د.ك) فقط تسعة وتسعون الف دينار الغير

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ حمد الشمري     مستشار االدارة المالية
المهندس/ جابر اشكناني     االدارة العامة لنظم المعلومات

طلب ترسية الممارسة رقم (2015/75-2016) توريد جهاز ناسخ أفالم ديزاو رول لإلدارة العامة
لنظم المعلومات بالوزارة على/شركة أشرف وشركاه (عرض وحيد) بمبلغ إجمالي قدره (-

/20,900 د.ك) فقط عشرون الف وتسعمائة دينار الغير

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ حمد الشمري     مستشار االدارة المالية
المهندس/ جابر اشكناني     االدارة العامة لنظم المعلومات

الموضوع
3

4

5

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة مع تعزيز االعتماد المالي و امتناع رئيس مجلس إدارة الجهاز 
السيد/ عبد الله العبد الرزاق بناءا للمادة رقم 82 من قانون المناقصات العامة رقم49 لسنة 

2016 وبناءا للمادة رقم 45 من الالئحة التنفيذية

البيـــــــــــــــــــان
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Page28 اجتماع رقم :

وزارة الكهرباء و الماء

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :21646
 تاريخ الكتاب :2017/08/02

 
 
 

 رقم الكتاب :21220
 تاريخ الكتاب :2017/07/30

 
 
 

طلب إعادة النظر بقرار الجهاز السابق والموافقة على ترسية المناقصة رقم و ك م / 
2016/2015/28 تصنيع وتوريد محوالت توزيع كهربائية جافة جهد (0.433/11 ك ف) على / 
الشركة االهلية للوحات الكهرباء (ثالث اقل االسعار) بمبلغ إجمالى قدره (-/4,395,000 د.ك) 

فقط اربعة ماليين وثالثمائة وخمسة وتسعون الف  دينار الغير.
علما بأنة لن يتم التعاقد إال بعد صدور قانون ربط ميزانية السنة المالية 2019/2018 

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

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

المهندسة/ غدير القويضي     مدير مكتب الوكيل

طلب إعادة النظر بقرار الجهاز السابق والموافقة على ترسية المناقصة رقم و ك 
م/2017/2016/28 اعمال صيانة انظمة االنذار ومكافحة الحريق في محطة الصبية لتوليد 

القوى الكهربائية وتقطير المياه على / شركة كي سي سي للهندسة والمقاوالت (اقل االسعار) 
بمبلغ اجمالي قدره (-/928,500 د.ك) فقط تسعمائة وثمانية وعشرون الف وخمسمائة دينار 

الغير.

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

 

الموضوع
1

2

م

قرر مجلس ادارة الجهاز التالي اوال:
الغاء قراره السابق الصادر باجتماع رقم  (2016/65) المنعقد بتاريخ 2016/9/21 المتضمن :

 عدم الموافقة لعدم توافر اإلعتماد المالي وتحفظ التظلمات.
ثانيا:الموافقة

قرر مجلس ادارة الجهاز التالي اوال:
الغاء قرار الجهاز السابق الصادر باجتماع رقم   (2017/18) بتاريخ 2017/3/8 المتضمن : 

عدم الموافقة لعدم توافر اإلعتماد المالي وموافقة العضو / عبدالعزيز السمحان.
ثانيا:الموافقة

البيـــــــــــــــــــان
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Page29 اجتماع رقم :

وزارة الكهرباء و الماء

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :20260
 تاريخ الكتاب :2017/07/23

 
 
 

(إعيد بحث) طلب تعديل مبلغ ترسية المناقصة رقم و ك م/2017/2016/54 اصالح وتحديث 
الكيبالت االرضية للضغط المنخفض وتمديد ولحيم كيبالت ضغط منخفض لمستهلكين جدد في 
محافظة مبارك الكبير المرساه على / شركة االمراء للتجارة العامة والمقاوالت (اقل االسعار) 
بنسبة خصم (-34%) لتصبح بمبلغ إجمالى قدره (-/1.320.000 د.ك) فقط مليون وثالثمائة 
وعشرون الف دينار الغير بدال من (-/2.000.000 د.ك) فقط مليونين دينار الغير بناء على 

مالحظات ديوان المحاسبة.

*كما اطلع الجهاز على  كتاب شركة األمراء رقم (1656/2017) بتاريخ 2017/8/2 المتضمن 
اإلستعجال بتوقيع العقد

 

الموضوع
3
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة بناءا على مالحظات ديوان المحاسبة
مع تمديد الكفالة االولية

ويحفظ كتاب الشركة
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Page30 اجتماع رقم :

وزارة الكهرباء و الماء

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :20474
 تاريخ الكتاب :2017/07/24

 
 
 

 رقم الكتاب :20523
 تاريخ الكتاب :2017/07/24

 
 
 

 رقم الكتاب :19571
 تاريخ الكتاب :2017/07/17

 
 
 

إفادة الوزارة بسحب أعمال الممارسة رقم/و ك م/2014/2013/10 صيانة محطات التحويل 
الثانوية 0.433/11 ك ف في محافظة الجهراء من / شركة الخرافي ناشيونال وذلك لعدم إلتزام 

المناقص بتنفيذ االعمال طبقا للشروط الممارسة والشروط التعاقدية

 

إفادة الوزارة بسحب أعمال المناقصة رقم و ك م / 83 / 2013/2012 اعمال صيانة محطات 
التحويل الثانية ( 0.433/11 ك ف ) في محطات مبارك الكبير من / شركة الخرافي ناشيونال 

وذلك لعدم إلتزام المناقص بتنفيذ االعمال طبقا للشروط الممارسة والشروط التعاقدية

 

طلب االطالع والعلم بسحب اعمال عقد المناقصة رقم و ك م/2015/2014/50 اعمال انشاء و 
ازالة خطوط هوائية ضغط متوسط 11 ك.ف وضغط منخفض و االعمال المدنية المتعلقة بهما في 

جنوب الكويت المبرم مع/ شركة الخرافي ناشيونال لعدم التزامه بتنفيذ االعمال طبقا للشروط 
والمواصفات الفنية

 

الموضوع
4

5

6

م

احيط الجهاز علما 

احيط الجهاز علما 

احيط الجهاز علما 
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Page31 اجتماع رقم :

وزارة الكهرباء و الماء

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :20947
 تاريخ الكتاب :2017/07/26

 
 
 

 رقم الكتاب :20832
 تاريخ الكتاب :2017/07/26

 
 
 

 رقم الكتاب :21219
 تاريخ الكتاب :2017/07/30

 
 
 

طلب ترسية الممارسة رقم و ك م /1136/2017/13 محلل مع مجسمات لقياس الرطوبة لنظام 
المقطرات إلدارة محطة الصبية على / الشركة الكويتية البحرية والتجارية (خامس أقل األسعار) 

بمبلغ إجمالي قدره (-/58,775 د.ك) فقط ثمانية وخمسون الف  وسبعمائة وخمسة وسبعون 
دينار  الغير

 

طلب ترسية البندي رقمي (2.1) من الممارسة رقم و ك م /528/2016/13 قطع غيار المطلوبة 
للمقطرات لوحدة إعادة الكربنة -المرحلة األولى صمام الفراشة إلدارة محطة الزور الجنوبية على
/ مؤسسة الصالل إنترناشيونال (أقل األسعار) بمبلغ إجمالي قدره (-/11,440 د.ك) فقط احدىعشر

الف واربعمائة واربعون دينار الغير

 

طلب ترسية بنود الممارسة رقم و ك م /381/2016/13 أجهزة إرسال وإستبدال خاليا قياس 
الضغط لنظام المقطرات إلدارة محطة الصبية على / شركة الرؤيا العالمية للتجارة العامة (أقل 

األسعار) بمبلغ إجمالي قدره (14,386/284 د.ك) فقط اربعةعشر الف  وثالثمائة وستة وثمانون
دينار  وثالثمائة واربعة وثمانون فلس  الغير

 

الموضوع
7

8

9

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة مع تعزيز االعتماد المالي 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 
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Page32 اجتماع رقم :

تسجيل شركات اول مرة

تسجيل شركات أول مرة

 رقم الكتاب :2017/1178$
 تاريخ الكتاب :2017/08/07

 
 
 

    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 الالئحة التنفيذية للقانون رقم  49لسنة 2016 .

عدد الشركات (8)

 

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 
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Page33 اجتماع رقم :

 عقود الخدمات اإلستشارية

وزارة األشغال العامة

 رقم الكتاب :1994
 تاريخ الكتاب :2017/07/30

 
 
 

 رقم الكتاب :1993
 تاريخ الكتاب :2017/07/30

 
 
 

طلب التعاقد مع/ لويس برجر بالمشاركة مع/ دار الدويلة لالستشارات الهندسية لتفعيل (مرحلة 
اإلشراف) اتفاقية رقم أ/هـ ط/245 اإلشراف على مشروع إنشاء وإنجاز وتطوير وصيانة طرق 

وتقاطعات لخدمة مدينة المطالع المستقبلية لمدة (99) شهر بمبلغ إجمالي قدره 
(5،409،549/669 د.ك)

 

طلب التعاقد مع مكتب االستشاري العالمي/ BARSONS BRINCKERHOFF بالتعاون 
مع المكتب المحلي/ دار مستشارو الخليج لتفعيل (مرحلة اإلشراف) اتفاقية رقم أ/هـ ط/257 
اإلشراف على مشروع إنشاء وإنجاز وصيانة طرق وجسور وصرف أمطار وصحية وخدمات 

أخرى في جنوب السرة شاملة شارع دمشق والدائري الخامس وطريق الملك فيصل بن عبدالعزيز
لمدة (99) شهر بمبلغ إجمالي قدره (4،715،918/300 د.ك)

 

الموضوع
1

2

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قبل الختام رحب رئيس مجلس الجهاز المركزي للمناقصات العامة دعوة السادة أعضاء المجلس لحضور اإلجتماع القادم يوم  
االثنين  الموافق 14-08-2017 الساعة التاسعة صباحا. 

البيـــــــــــــــــــان


