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دولة الكويت
 الجهاز المركزي للمناقصات العامة

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

2018/27
19-رجب-1439 هـ 

   االربعاء
2018-04-04 -الموافق

عقد الجهاز المركزي للمناقصات العامة  جلسته رقم (

بقاعة االجتماع بمقر الجهاز المركزي للمناقصات العامة و بحضور كل من السادة :الموافق  2018-04-04

)(   االربعاء2018/27 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

عبدالله سعود العبدالرزاق
عادل إبراهيم خريبط

د. محمد عبدالله العيسى
عبد الله مبارك الشريف
د.مبارك فهاد العازمي

هيا أحمد الودعاني

سالم ذياب العنزي
هيفاء عبدالعزيز المضف

بدر عبداللطيف الدويسان

محمد ناصر الخرافي
د. رنا عبدالله الفارس

حامد أحمد العلبان

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

 عضو ممثل/ ادارة الفتوى والتشريع
عضو/ ممثل الهيئة العامة للقوى العاملة

األمين العام للجهاز المركزي للمناقصات 
العامة

عضو / ممثل وزارة المالية
عضو/ ممثل األمانة العامة للمجلس األعلى 

للتخطيط والتنمية
عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة

عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة
نائب رئيس الجهاز المركزي للمناقصات 

العامة
عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة

1
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1
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1
2

3

تم توقيع هذا المحضر واعتماده من رئيس و اعضاء مجلس الجهاز  بتاريخ  09-04-2018 وفقا للمادة (8 )من الالئحة 
التنفيذية 
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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 وزارة التجارة والصناعة

 العضو / ممثل وزارة الداخلية

 العضو / ممثل وزارة التربية

 العضو / ممثل وزارة الكهرباء و الماء

 العضو / ممثل وزارة األشغال العامة

 العضو / ممثل اإلدارة العامة للطيران 
المدني

 العضو / ممثل الرئاسة العامة للحرس 
الوطنى

 العضو / ممثل بنك االئتمان الكويتي

 العضو / ممثل الهيئة العامة لإلستثمار

 العضو / ممثل وزارة الصحة
 العضو / ممثل وزارة األوقاف والشئون 

اإلسالمية
 العضو / ممثل اإلدارة العامة لإلطفاء

 العضو / ممثل شركة البترول الوطنية 
الكويتية

 العضو / ممثل وزارة العدل

السيد/ جزاء المطيري     وكيل مساعد لقطاع
نظم المعلومات

السيد/ سليمان العربيد     مراقب إدارة 
الخدمات العامة

النقيب/ فيصل السبيعي     رئيس قسم دعم 
المشاريع

السيد/ فهد الحيان     مدير الخدمات

المهندسة/ غدير القويضي     مدير مكتب 
الوكيل

المهندس/ احمد الحصان     وكيل مساعد 
لقطاع هندسة الطرق

السيدة/ زينب النعمة     مدير ادارة الوثائق 
والعقود

السيد/ داوود الحزامي     محاسب أول

العقيد/ عبدالله الهيلم     مدير إدارة المشاريع

السيده/ رقية الشالل     أمين سر لجنة 
المناقصات

السيد/ نسيم حسين الزعابي     نائب مدير 
االدارة للخدمات العامة

السيد/ الفي العصيمي     مراقب التوريدات

النقيب/ عبدالعزيز البنيان     مهندس قسم 
الدراسات والمواصفات

السيد/ علي حاتم الصايغ     ممثل/القطاع 
النفطي

السيدة/ إيمان الحبيشي     مراقب المشتريات
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    كما حضر حانب من االجتماع العضو / ممثل الجهات الحكومية التي أشرفت على تنفيذ 
المناقصة وهم كالتالي :

التوقيع

 العضو / ممثل وزارة العدل
 العضو / ممثل وزارة الدفاع

 العضو / ممثل وزارة الخارجية

 العضو / ممثل بلدية الكويت

 العضو / ممثل الهيئة العامة للصناعة

والمخازن بالتكليف إدارة الشئون المالية

السيدة/ نضال الماجد     مساعد مدير إدارة 
قسم التجهيز المحلي

المهندسة / حنان العوضي     مدير المشروع

السيد/ جراح المطيران     مراقب العقود 
والمناقصات والمزايدات

السيدة/ سهير إبراهيم     رئيس قسم العقود 
والمناقصات
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وزارة الخارجية

االستدعاءات

 رقم الكتاب :13678/14
 تاريخ الكتاب :2018/03/22

 
 
 

(اعيد بحث ) طلب الوزارة تطبيق المادة (85) من قانون المناقصات رقن (49) لسنة 2016 
على / شركة النهضة الدولية للتجارة العامة والمقاوالت وذلك لتأخر الشركة بتقديم مقاولين 
الباطن لعقد أعمال  المناقصة رقم 2015/2014/5 مشروع انشاء سور امني ومبنى الدارة 

حماية السفارات في منطقة غرب مشرف لمدة تعدت 150 يوم 

اطلع الجهاز على كتب الوزارة أرقام :
- (4544) المؤرخ في 2018/1/28

- (57405) المؤرخ في 2017/12/26 
-(59599) المؤرخ في 2017/12/12 المتضمن:  نسبة األنجاز , قيمة األعمال المنجزة,نسخة 

عن كفالة اإلنجاز 

- بعد االستماع الى ممثل الوزارة
- المهندسة / حنان العوضي ( مدير المشروع )

- بعد االستماع الى ممثل شركة النهضة الدولية للتجارة العامة والمقاوالت:
- السيد / حسين كاظم االستاذ   ( نائب مدير الشركة و ممثل متعهد )

- السيد /طالل فهد الجري      ( المدير العام )
- المهندس / عصام الزيني       ( مدير قطاع المقاوالت )

-المهندس /  محيي الدين جوابي  ( مدير المشروع )
- المهندس / رائد احمد عبدالوهاب ( نائب مدير المشروع )

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

المهندسة / حنان العوضي     مدير المشروع

الموضوع
1
م

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

البيـــــــــــــــــــان
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وزارة الصحة

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :1545302
 تاريخ الكتاب :2018/02/15

 
 
 

(اعيد بحث) طلب ترسية المناقصة رقم ص/م خ ع/2018/2017/16 تقديم خدمات التأمين 
الصحي للمواطنين المتقاعدين على / شركة وربة للتأمين (اقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-
/98،687،500 د.ك)  فقط ثمانية وتسعون مليون وستمائة وسبعة وثمانون الف وخمسمائة 

دينار الغير المطابق للشروط والمواصفات.

-- اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم 1868 المؤرخ في 2018/4/2  المتضمن توافر االعتماد
المالى

 

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة مع تمديد الكفالة البنكية

البيـــــــــــــــــــان



2018/27  عدد كويت اليوم 1388تاريخ النشر بموقع الجهاز Page72018/04/16 اجتماع رقم :

وزارة التربية

االستدعاءات

 رقم الكتاب :201806536
 تاريخ الكتاب :2018/03/12

 
 
 

(اعيد بحث) طلب االطالع وابداء الرأي للمناقصة رقم م ع / 2016/2015/36 تنفيذ وتجهيز 
اعمال التنظيف والخدمات لمدارس ومباني الوزارة في المناطق التعليمية المرساة على النحو 

التالي:
-منطقة العاصمة التعليمية والمدارس التابعة لها على/ شركة ترست التخصصية بمبلغ 

(7,977,486/636 د.ك)
-منطقة حولي التعليمية والمدارس التابعة لها على/ شركة الكويتية االولى للنظافة بمبلغ (-

/7,417,836 د.ك)
-منطقة مبارك الكبير التعليمية والمدارس التابعة لها على/ مركز الشاهين الذهبي بمبلغ (-

/5,694,543 د.ك)
-منطقة االحمدي التعليمية والمدارس التابعة لها على/ شركة الكويتية لنقل النفايات ومعالجتها 

بمبلغ (6,856,611/120 د.ك)
-منطقة الجهراء التعليمية والمدارس التابعة لها على/ شركة ساحل الخليج للخدمات البحرية 

بمبلغ (6,856,611/120 د.ك)

 وذلك لعدم توقيع العقود المناطق  لعدم تطبيق قرار وزارة الشؤون االجتماعية والعمل رقم (14) 
لسنة 2017 الذي ينص على زيادة الحد األدنى ألجر عامل النظافة الى (75 د.ك) بدال من (60 

د.ك)

*إطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم (34201) المؤرخ في 2017/12/24

* بعد االستماع الى ممثلي الوزارة: :
- السيد / فهد الحيان - مدير اإلدارة

- السيدة / خلود الربيعان - رئيس قسم متابعة أنشطة الشركات
- السيد / أحمد بشير - الموظف المختص

* بعد االستماع الى ممثل شركة ساحل الخليج :
- السيد/ محمد الكندري - المفوض بالتوقيع

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ فهد الحيان     مدير الخدمات

الموضوع
1
م

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

البيـــــــــــــــــــان
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الهيئة العامة لإلستثمار

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :1117606
 تاريخ الكتاب :2018/03/21

 
 
 

(اعيد بحث) طلب إصدار األمر التغييري األول بزيادة مبلغ إجمالي قدره (-/7,000 د.ك)  فقط 
سبعة آالف  دينار  الغير على قيمة عقد المناقصة رقم 11م-2014/2013/11 تزويد سيارات 
االنتقال باالجر للهيئة المبرم مع/الشركة الكويتية إلستيراد السيارات وذلك لزيادة عدد (10) 

سيارات إعتبارا من 2018/4/1 حتى 2018/7/31 

- اطلع الجهاز على كتاب الهيئة رقم 1109727 المؤرخ في 2018/2/21

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ نسيم حسين الزعابي     نائب مدير االدارة للخدمات العامة

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان
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بلدية الكويت

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :5546
 تاريخ الكتاب :2018/03/26

 
 
 

طلب ترسية المناقصة رقم ب ك /أأ/2016/2015/9(ع) تجميل واعمال انشائية وصيانة 
للشواطئ العامة بدولة الكويت على/شركة المد األخضر للتجارة العامة والمقاوالت (ثاني أقل 
األسعار) بنسبة خصم قدرها (-46,1%) وبمبلغ إجمالي قدره (-/1,617,000 د.ك)   مليون  

وستمائة وسبعةعشر الف  دينار المطابق للشروط والمواصفات

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ جراح المطيران     مراقب العقود والمناقصات والمزايدات

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة على ترسية على ثاني أقل االسعار شركة المد األخضر للتجارة 
العامة والمقاوالت بعد إستبعاد أقل االسعارشركة درر الجهراء للتجارة العامة والمقاوالت لعدم 

وجود المواصفات الخاصة وجداول األسعار

البيـــــــــــــــــــان
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بنك االئتمان الكويتي

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :6711
 تاريخ الكتاب :2018/03/27

 
 
 

طلب إلغاء المناقصة رقم 2017/2016/17 المرحلة الثانية لتجديد البنية التحتية للمركز 
الرئيسي ومركز الطوارئ والكوارث وذلك لعدم تعلية المبلغ الخاص بحساب المصروفات 

المستحقة عن السنة المالية 2017/2016 وعدم توافر االعتماد المالي.

- اطلع الجهاز على كتابي البنك رقمي 2131 و 5207 المؤرخة في 1/29/ 2018 و 
2018/3/8 المتضمنة سيتم الغاء المناقصة .

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيده/ رقية الشالل     أمين سر لجنة المناقصات

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز التالي أوال: إلغاء القرار السابق باجتماع رقم 2017/26 المنعقد في 
2017/4/5 المتضمن الموافقة على طرح المناقصة

ثانيا: الموافقة على إلغاء المناقصة

البيـــــــــــــــــــان
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شركة البترول الوطنية الكويتية

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :1926/18
 تاريخ الكتاب :2018/03/28

 
 
 

طلب اصدار االمر التغييري الثالث بزيادة مبلغ اجمالي قدره (-/190,000د.ك)  فقط مائة 
وتسعون الف  دينار  الغير مايعادل نسبة (10,84%) على قيمة عقد المناقصة رقم 

B/0218/HO/GSخدمات النظافة لمصافي الشركة و التسويق المحلي بشركة البترول الوطنية
الكويتية المبرم مع / شركة أبناء عبدالحميد سالم التجارية وذلك لتمديد العقد لمدة ستة اشهر 
اعتبارا من 2018/4/6حتى 2018/10/5 وذلك لحين االنتهاء من اجراءات طرح المناقصة 

الجديدة.

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ علي حاتم الصايغ     ممثل/القطاع النفطي

الموضوع
1
م

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

البيـــــــــــــــــــان
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وزارة العدل

توصيــــــات الجهــــات

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :2018005466
 تاريخ الكتاب :2018/03/19

 
 
 

 رقم الكتاب :2018006059
 تاريخ الكتاب :2018/03/25

 
 
 

طلب ترسية المناقصة رقم و ع/2017/2016/11 استئجار سيارات مع سائق لخدمات ادارة 
الخبراء بالوزارة على / شركة الخليج لتاجير السيارات (ثاني اقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-

/194,025د.ك) فقط مائة واربعة وتسعون الف  وخمسة وعشرون دينار  الغير  لمدة ثالث 
سنوات المطابق للشروط والمواصفات

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ إيمان الحبيشي     مراقب المشتريات والمخازن بالتكليف إدارة الشئون المالية

طلب اصدار االمر التغييري السابع بزيادة مبلغ (-/11,028 د.ك) ما يعادل نسبة (0.3%) على 
قيمة عقد المناقصة رقم و ع/2015/2014/3 تقديم طباعين للوزارة المبرم مع/ شركة الشركة 
العربية لخدمات الكمبيوترو ذلك لتوفير عدد (8) طباع لقسمي (األمن والسالمة - السكرتارية) 

بإدارة خدمات المحاكم و قسم القضايا الخاصة بإدارة األفالم الجزائية و قسمي (التظلمات 
والغرامات) و مكتب وكيل الوزارة للشئون اإلدارية والمالية و جهاز المراقبيين الماليين لمدة 

خمسة أشهر إعتبارا من 2018/4/1 حتى نهاية العقد 2018/8/31

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ إيمان الحبيشي     مراقب المشتريات والمخازن بالتكليف إدارة الشئون المالية

الموضوع

الموضوع

1

2

م

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة على ثاني أقل االسعار شركة الخليج لتاجير السيارات بعد 
إستبعاد شركة/ دايموند هاوس العالمية للتجارة (أقل األسعار) وذلك لمخالفة لعدد (4) بنود من 

شروط المناقصة

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان
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وزارة التجارة والصناعة

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :8147
 تاريخ الكتاب :2018/03/25

 
 
 

 رقم الكتاب :28739
 تاريخ الكتاب :2017/12/21

 
 
 

طلب التجديد الثاني لعقد المناقصة رقم2013/2-2014 نظام الخدمة االدارية وتوفير المراسلين 
للوزارة ومراكزها الخارجية المبرم مع / شركة دلما العالمية التجارية لمدة سنة إعتبارا من 
2018/4/1 حتى 2019/3/31 بمبلغ اجمالي قدره (-/222,876 د.ك) فقط مائتين واثنى 
وعشرون الف  وثمانمائة وستة وسبعون دينار  الغير  لحين االنتهاء من اجراءات طرح 

المناقصة الجديدة

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ سليمان العربيد     مراقب إدارة الخدمات العامة

(اعيد بحث) طلب طرح الممارسة العامة رقم (2017/9-2018) الخاصة بمراقبة حركة االسعار 
الكترونيا  استنادا الحكام المادة رقم (11) من المرسوم رقم (30)  لسنة 2017 باصدار الئحة 

تنفيذية  للقانون رقم (49) لسنة 2016 بشان المناقصات العامة 

-غير قابلة للتجزئة

*اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم 7602 المؤرخ في 2018/3/20 المتضمن موافقة إدارة 
الفتوى والتشريع

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 لحين ورود كتاب الحق من الجهة

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم لعدم حضور الممثل المختص 
بالموضوع

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان
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الهيئة العامة للصناعة

توصيــــــات الجهــــات

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :381
 تاريخ الكتاب :2018/03/08

 
 
 

 رقم الكتاب :456
 تاريخ الكتاب :2018/03/18

 
 
 

طلب تمديد كفاالت المناقصين المشاركين بالمناقصة رقم ( هـ ع ص/خ ك/14 /2016 /2019 ) 
اعمال صيانة وتشغيل معدات التكييف ( تبريد ــ تدفئة ) للمبانى التابعة للهيئة لمدة ثالثة اشهر 

لحين اإلنتهاء من إجراءات توقيع عقد المناقصة

 

طلب إصدار االمر التغييري االول بزيادة مبلغ إجمالي قدره  (-/168.586د.ك) فقط مائة وثمانية 
وستون الف  وخمسمائة وستة وثمانون دينار  الغير ما يعادل نسبة (25%)على قيمة عقد 

المناقصة رقم هـ ع ص / 15 / 2016 - 2019 أعمال الحراسة لمنشآت ومباني الهيئة وبعض 
المناطق الصناعية التابعة لها المبرم مع / شركة الدروازة للخدمات اللوجستية وذلك إلضافة 

مواقع جديدة

 

الموضوع

الموضوع

1

2

م

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان
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اإلدارة العامة للطيران المدني

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :4784
 تاريخ الكتاب :2018/03/27

 
 
 

 رقم الكتاب :3816
 تاريخ الكتاب :2018/03/12

 
 
 

طلب التمديد األول لعقد صيانة عدد(23) مصعد وعدد(10)ساللم كهربائية في مبني مطار الكويت 
الدولي المبرم مع/ الشركة الكويتية لبناء المعامل لمدة ستة أشهر اعتبارا من 2018/4/6 

حتى2018/10/5 بمبلغ إجمالي قدره (-/15,000 د.ك)  فقط خمسةعشر الف  دينار  الغير وذلك
لحين اإلنتهاء من طرح الممارسة الجديدة رقم 2018/2017-10

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ داوود الحزامي     محاسب أول

طلب ترسية الممارسة رقم 18-2017/2016 صيانة اجهزة مواقف السيارات واالبواب 
االوتوماتيكية باالدارة على / شركة زامكو لالجهزة واالنظمة االمنية وتركيبها وصيانتها (أقل 
االسعار) لمدة ثالث سنوات بمبلغ اجمالي قدره (-/34,900 د.ك) فقط اربعة وثالثون الف  

وتسعمائة دينار  الغير المطابق للشروط والمواصفات

 

الموضوع

الموضوع

1

2

م

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة بنفس الشروط واالسعار

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان
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وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية

توصيــــــات الجهــــات

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :5883
 تاريخ الكتاب :2018/04/02

 
 
 

 رقم الكتاب :5161
 تاريخ الكتاب :2018/03/25

 
 
 

طلب ترسية المناقصة رقم أ ف /2016/2015/24 اعمال هدم واعادة انشاء وانجاز وصيانة 
مسجد / ابو سفيان بن الحارث بمنطقة السالمية - قطعة ( 108 ) على/ شركة ديجل االنشائية 

للتجاره العامة والمقاوالت (ثاني اقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-/839,839 د.ك) ثمانمائة 
وتسعة وثالثون الف  وثمانمائة وتسعة وثالثون دينار المطابق للشروط والمواصفات

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

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ الفي العصيمي     مراقب التوريدات

طلب التمديد االول لعقد المناقصة رقم 2015/2014/11 توفير احتياجات المياة العذبة لمساجد 
الوزارة المبرم مع / المؤسسة الملكية لمقاوالت تنظيف المباني والمدن ومقاوالت نقل النفايات 
واالنقاض لمدة ستة اشهر اعتبارا من 2018/7/7 بمبلغ إجمالي قدره (33,253/560 د.ك )  
فقط ثالثة وثالثون الف  ومائتين وثالثة وخمسون دينار  وخمسمائة وستون فلس  الغير لحين 

االنتهاء من اجراءات طرح المناقصة الجديدة  .

 

الموضوع

الموضوع

1

2

م

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

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

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان
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وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :4404
 تاريخ الكتاب :2018/03/12

 
 
 

طلب طرح المناقصة العامة رقم أ.ف 23-2018/2017 استئجار عدد ( 290 ) سيارة صالون 
بدون سائق وبدون وقود لخدمات الوزارة لمدة سنتين بين الشركات والمؤسسات المتخصصة 

والمسجلة لدى الجهاز المركزي للمناقصات العامة

* بيانات المناقصة :
- ال تقبل عروض بديلة

- ال تقبل التجزئة
- االوامر التغييرية %25

* شروط المناقصة :
- خبرة 10 سنوات مع الوزارات و الهيئات الحكومية في مجال تأجير السيارات

- أن تكون الشركة قامت بعقود مشابهة
- أن تمتلك الشركة مراكز تصليح و صيانة السيارات الحديثة 

- أن ال يقل راس مال الشركة عن مليون دينار

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ الفي العصيمي     مراقب التوريدات

الموضوع
3
م

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

البيـــــــــــــــــــان



2018/27  عدد كويت اليوم 1388تاريخ النشر بموقع الجهاز Page182018/04/16 اجتماع رقم :

وزارة الداخلية

االستدعاءات

 رقم الكتاب :3597
 تاريخ الكتاب :2018/02/28

 
 
 

( اعيد بحث ) طلب إلغاء المناقصة رقم 2017/2016/40 مشروع النظام اآللى للتعرف على 
مالمح الوجه لإلدارة العامة لنظم المعلومات - وإعادة طرحها وذلك لقدم المواصفات والتطور في

التكنولوجيا ولتحديث كراسة المواصفات الفنية لتواكب التطور ات الحالية

-  بعد االستماع الى ممثل الوزارة:
-السيد /عادل عطية الجالش  ( مدير ادارة )

- الرائد/ عبدالله عبدالعزيز العثمان
- المستشار/سعيد صقر المطيري

- المستشار/شاكر محمود سناسيري
- المستشار/منير العبدالرزاق

 

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان
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وزارة الداخلية

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :4838
 تاريخ الكتاب :2018/03/29

 
 
 

 رقم الكتاب :4826
 تاريخ الكتاب :2018/03/28

 
 
 

طلب التعاقد المباشر رقم 2018/2017/5 مع/ شركة الخرافي للحاسبات االلية إليجار برامج 
أجهزة الحاسبات الرئيسية IBM- لإلدارة العامة لنظم المعلومات- بالوزاره بمبلغ اجمالي 

قدره(5,445,494/78 $) مايعادل (-/1,632,000 د.ك) فقط  مليون  وستمائة واثنى وثالثون 
الف  دينار  الغير وذلك لالسباب المذكورة بكتاب الوزارة وذلك وفقا للمادة (18) من قانون 

المناقصات رقم (49) لسنة 2016.

 

طلب التعاقد المباشر رقم (2-2018/2017) مع شركة / ايبال لالستشارات الكمبيوتر لصيانة 
انظمة االرشيف االلكتروني ( برنامج الحفظ واالسترجاع والبرامج التطبيقية التراسل االلي) 

لإلدارة العامة لنظم المعلومات بالوزارة  لمده ثالث سنوات بمبلغ اجمالي قدره (-/348,552د.ك)
فقط ثالثمائة وثمانية واربعون الف  وخمسمائة واثنى وخمسون دينار  الغير استنادا ألحكام 

المادة (18) من قانون المناقصات رقم (49) لسنة 2016

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

النقيب/ فيصل السبيعي     رئيس قسم دعم المشاريع

الموضوع
2

3

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان
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وزارة المواصالت

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :894
 تاريخ الكتاب :2018/03/21

 
 
 

طلب ترسية المناقصة رقم ب ب هـ/2017/2016/1 (ع) مشروع تطوير النظم االلية والخدمات 
المتكاملة على / شركة الشبكة الماسية للتجارة العامة ( ثالث اقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره 
(2,895,354/961د.ك)  فقط  مليونين  وثمانمائة وخمسة وتسعون الف  وثالثمائة واربعة 

وخمسون دينار  وتسعمائة واحدى وستون فلس  الغير المطابق للشروط والمواصفات

اطلع الجهاز على الكتب 
1- نيو فرونتيرز (اقل االسعار) رقم (2018/40) و (39) المؤرخين في 2018/3/29 و 
2018/3/20 المتضمن تشكيل لجنة فنية محايدة إلعادة تقييم العروض وتزويدها بأسباب 

االستبعاد

2-الخدمات العامة (ثاني أقل األسعار) رقم (659) المؤرخ في 2018/3/27 المتضمن طلب 
حضور إجتماع مع إعضاء الجهاز والوزارة لتقديم عرض فني

3- بيانات المتحدة ألنظمة الكمبيوتر(سادس أقل األسعار) رقم (653) المؤرخ في 2018/3/27 
المتضمن النظر في الشروط الخاصة والفنية التي تم تجاوزها والنظر بالتقييم الكامل لكل 

العروض من قبل الوزارة

4-الشركة العربية لخدمات الكمبيوتر (ثامن اقل االسعار) رقم 2018/679 المؤرخ في 
2018/3/29 المتضمن إعادة النظر بترسية المناقصة

5- زاك سيلوشنز ( تاسع اقل االسعار) رقم (227) المؤرخ في 2018/3/29 المتضمن طلب 
تطبيق القانون بما يحفظ تكافئ الفرص والعدالة

6- اطلع الجهاز على كتاب شركة بشارة (ثاني أقل األسعار) رقم 2018/706 المؤرخ في 
2018/4/4

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ جزاء المطيري     وكيل مساعد لقطاع نظم المعلومات

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم وتحال جميع كتب الشركات للوزارة 
لإلطالع واإلفادة

البيـــــــــــــــــــان
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وزارة المواصالت

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :
 تاريخ الكتاب :

 
 
 

 رقم الكتاب :
 تاريخ الكتاب :

 
 
 

إفادة الجهاز بقرب انتهاء الكفاالت البنكية للمناقصين المشاركين المناقصة رقم ب ب 
هـ/2017/2016/1 (ع) مشروع تطوير النظم االلية والخدمات المتكاملة

 

إفادة الجهاز بقرب انتهاء الكفاالت البنكية للمناقصين المشاركين بالمناقصة رقم ب ب هـ 
2016/2015/7 تنظيف وخدمة مرافق ومكاتب الوزارة

 

الموضوع
2

3

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة على تمديد الكفاالت

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة على تمديد الكفاالت

البيـــــــــــــــــــان
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الرئاسة العامة للحرس الوطنى

توصيــــــات الجهــــات

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

 
 
 

 رقم الكتاب :2046
 تاريخ الكتاب :2018/03/12

 
 
 

(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 كتب الرئاسة أرقام
- (7195) المؤرخ في 2017/8/13 المتضمن الرد على بعض المالحظات 

-(1749) المؤرخ في 2018/2/28 المتضمن موافقة وزارة المالية

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

العقيد/ عبدالله الهيلم     مدير إدارة المشاريع

طلب تمديد الكفاالت االولية للمناقصين المشاركين المناقصة رقم 2014/2013/12 انشاء 
وانجاز مشروع معسكر سالم العلي السالم الصباح لمدة ثالثة أشهر وذلك لحين االنتهاء من 

اجراءات توقيع العقد

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

 

الموضوع
1

2

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة طبقا لحكم المادة (22) من قانون 37 لسنة 1974 من قانون 
المناقصات العامة 

مع االلتزام بالسعر المقدم بصيغة العطاء

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان
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الرئاسة العامة للحرس الوطنى

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :2045
 تاريخ الكتاب :2018/03/12

 
 
 

طلب تمديد الكفاالت االولية للشركات المشاركة بالمناقصة رقم 2016/2015/4 انشاء وانجاز 
وصيانة مبنى العيادة بمعسكر التحرير لمدة ثالثة اشهر وذلك لعدم االنتهاء من اجراءات التعاقد.

 

الموضوع
3
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان
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اإلدارة العامة لإلطفاء

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :3574
 تاريخ الكتاب :2018/03/26

 
 
 

 رقم الكتاب :
 تاريخ الكتاب :

 
 
 

 رقم الكتاب :
 تاريخ الكتاب :

 
 
 

طلب الوزارة اعادة عرض ترسية بنود المناقصة رقم 2016/2015/2 توريد اليات واجهزة 
ووسائل نقل برية لالدارة المرساه على الشركات التالية  :

- شركة محمد عبدالمحسن الخرافي واوالده للتجارة العامة والمقاوالت والمنشآت العامة 
- شركة مجموعة بيت االصيل للتجارة العامة والمقاوالت 

- شركة محمد عبدالرحمن البحر
بمبلغ إجمالي قدره (-/22,750,636 د.ك) وذلك بناءا على مالحظات ديوان المحاسبة

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

- اطلع الجهاز على كتاب اإلدارة رقم (3977) المؤرخ في 2018/4/1 المتضمن مبالغ البنود 
المرساة على كل شركة

 

إفادة الجهاز بانتهاء  الكفاالت البنكية للمناقصين المشاركين بالمناقصة رقم 2018/2017/4 
استئجار عدد (136) سيارة صالون (4) سلندر لإلدارة

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

النقيب/ عبدالعزيز البنيان     مهندس قسم الدراسات والمواصفات

إفادة الجهاز بقرب انتهاء  الكفاالت البنكية للمناقصبن المشاركين بالمناقصة رقم 
2018/2017/8 اصالح وتشغيل وصيانة مولدات كهرباء احتياط التابعة لالدارة

 

الموضوع
1

2

3

م

  قرر مجلس إدارة الجهاز يعاد للجهة للدراسة وذلك طبقا الحكام الترسية المقرر بالمادة رقم 
(43) من قانون المناقصات العامة رقم  (37) لسنة 1964 بناءا على مالحظات ديوان المحاسبة

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة على تمديد الكفاالت البنكية

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة على تمديد الكفاالت البنكية

البيـــــــــــــــــــان
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وزارة األشغال العامة

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :861
 تاريخ الكتاب :2018/03/21

 
 
 

 رقم الكتاب :675
 تاريخ الكتاب :2018/03/06

 
 
 

طلب تمديد الكفاالت االولية للشركات المشاركة بالمناقصة رقم إ م م/2017/2016/4/1 تزويد 
الوزارة بعمالة فنية متخصصة لمدة ثالثة اشهر وذلك لحين اإلنتهاء من إجراءات الحصول على 

قرار الترسية األولى ليتسنى طلب موافقة ديوان المحاسبة على التعاقد 

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ زينب النعمة     مدير ادارة الوثائق والعقود

طلب ترسية بنود المناقصة رقم إ م م/2017/2016/12/1 تأجير سيارات متنوعة لعقود الخدمات
لمدة عامين على النحو التالي:

1- البنود (6,2,1) على شركة المال الستئجار وتأجير المركبات بمبلغ إجمالي قدره (-/471,144
د.ك )  فقط اربعمائة واحدى وسبعون الف  ومائة واربعة واربعون دينار  الغير المطابق للشروط 

والمواصفات

2- البنود (4,3) على الشركة الكويتية الستيراد السيارات بمبلغ إجمالي قدره (109,583/950 
د.ك ) فقط مائة وتسعة الف  وخمسمائة وثالثة وثمانون دينار  وتسعمائة وخمسون فلس  الغير  

المطابق للشروط والمواصفات

البند (1) أقل األسعار
البنود (6،3،2) ثاني أقل األسعار

البند (4) ثالث أقل األسعار
والغاء البند 5 وإعادة طرحه بمواصفات جديدة لعدم توفر المواصفات المطلوبة بسبب ايقاف 

خطوط االنتاج في المصانع لهذه المواصفات .

-اطلع الجهاز على كتاب الوزارة 895 المؤرخ في 2018/3/25 المتضمن تصحيح خطأ في 
ترتيب االسعار .

 

الموضوع
1

2

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة على التوصية بعد استبعاد الشركات وذلك على النحو الوارد 
بكتاب الوزارة أعاله

البيـــــــــــــــــــان
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وزارة األشغال العامة

توصيــــــات الجهــــات

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :894
 تاريخ الكتاب :2018/03/25

 
 
 

 رقم الكتاب :2870-1
 تاريخ الكتاب :2018/03/26

 
 
 

طلب ترسية المناقصة رقم ا م م/2017/2016/11/1 تقديم خدمات الصيانة والدعم الفني الجهزة
الحاسب االلي والطابعات واجهزة الماسح الضوئي والراسمات الهندسية والخوادم على /شركة 
زاك سلوشنز ألنظمة الكمبيوتر ( ثاني أقل االسعار ) بمبلغ إجمالي قدره (-/142,992 د.ك )  فقط
مائة واثنى واربعون الف  وتسعمائة واثنى وتسعون دينار  الغير مطابقة للشروط والمواصفات .

 

الهيئة العامة للطرق والنقل البري
طلب اعادة النظر بقرار الجهاز والموافقة على 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 

- اطلع الجهاز على كتاب الوزترة رقم (3125) المؤرخ في 2018/4/3 المتضمن ضرورة األمر 
التغييري

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

المهندس/ احمد الحصان     وكيل مساعد لقطاع هندسة الطرق

الموضوع

الموضوع

3

4

م

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة على ترسية على ثاني أقل االسعار شركة زاك سلوشنز ألنظمة 
الكمبيوتر بعد إستبعاد أقل االسعار فيوتشر تك للتجارة العامة والمقاوالت  لعدم مطابقتها 

للمواصفات الفنية

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة على تعديل طريقة تنفيذ االساسات وفقا للطلب المقدم لألمر 
التغييري وذلك على النحو الوارد في كتاب ادارة الفتوى والتشريع بتاريخ 2018/2/21 المرفق 

بالطلب

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان
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وزارة األشغال العامة

طرح التأهيل - طرح المناقصات

الرسائل الواردة

 رقم الكتاب :771
 تاريخ الكتاب :2018/03/14

 
 
 

 رقم الكتاب :943
 تاريخ الكتاب :2018/03/28

 
 
 

 رقم الكتاب :2018/591$
 تاريخ الكتاب :2018/03/12

شركة الرسن وتيبرو الكويت كونستركشن للمقاوالت 
العامة ذ م م

 
 

طلب تمديد الكفاالت البنكية للشركات المشاركة في المناقصة رقم إ م م/2017/2016/12/1 
تأجير سيارات متنوعة لعقود الخدمات لمدة ثالثة أشهر وذلك لحين االنتهاء من اجراءات ترسية 

المناقصة

 

طلب تمديد الكفاالت البنكية للشركات المشاركة في المناقصة رقم ا م م/2017/2016/11/1 تقديم
خدمات الصيانة والدعم الفني الجهزة الحاسب االلي والطابعات واجهزة الماسح الضوئي 

والراسمات الهندسية والخوادم اعتبارا من التاريخ المتوقع النتهائها 2018/2/6

 

الهيئة العامة للطرق والنقل البري
افادة الشركة بأن ال مانع لديها من تمديد الكفالة البنكية للمناقصة رقم هـ ط/246 انشاء وانجاز 
وصيانة الطريق االقليمي الشمالي من التقاطع المستقبلي مع الطريق السالمي الى تقاطع مع 

الطريق العبدلي السريع شريطة الموافقة على تعديل سعر المناقصة وذلك الرتفاع أسعار المواد 
األساسية

 

الموضوع

الموضوع

5

6

7

م

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز عدم الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان
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وزارة الكهرباء و الماء

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :
 تاريخ الكتاب :

 
 
 

 رقم الكتاب :8400
 تاريخ الكتاب :2018/03/15

 
 
 

 رقم الكتاب :9002
 تاريخ الكتاب :2018/03/21

 
 
 

إفادة الجهاز بانتهاء الكفاالت البنكية للمناقصين المشاركين بالمناقصة رقم و ك م 
/2017/2016/83 استئجار سيارات متنوعة (مع سائق / بدون سائق)

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

المهندسة/ غدير القويضي     مدير مكتب الوكيل

طلب تمديد الكفاالت االولية للمناقصين المشتركين بالمناقصة رقم و ك م /2016/2015/15 
اعمال صيانة واصالح محوالت القدرة للجهد العالي والفائق (المرحلة االولى ) لمدة ثالثة أشهر 

حيث ال يزال لدى ديوان المحاسبة

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

 

طلب تمديد الكفاالت االولية للمناقصة رقم و ك م/2017/2016/22 نظافة محطات التحويل 
الثانوية في جميع انحاء دولة الكويت لمدة ثالثة اشهر

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

 

الموضوع
1

2

3

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة على تمديد الكفاالت البنكية

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان
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وزارة الكهرباء و الماء

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :
 تاريخ الكتاب :

 
 
 

 رقم الكتاب :8994
 تاريخ الكتاب :2018/03/21

 
 
 

إفادة الجهاز بقرب إنتهاء الكفاالت البنكية للمناقصة رقم و ك م /2017/2016/74 اعمال 
الزراعة لقطاع تشغيل وصيانة المياة في مناطق متفرقة بدولة  

 

طلب تمديد الكفاالت االولية للمناقصين المشاركين بالمناقصة رقم و ك م/2016/2015/52 تقديم
خدمات االنترنت للوزارة  لمدة ثالثة اشهر وذلك لحين االنتهاء من اجراءات توقيع العقد.

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

 

الموضوع
4

5

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة على تمديد الكفاالت البنكية

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان
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وزارة الكهرباء و الماء

طرح التأهيل - طرح المناقصات

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

 
 
 

 رقم الكتاب :2777
 تاريخ الكتاب :2018/01/25

 
 
 

(اعيد بحث) 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

- اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم 9192 المؤرخ ف 2018/3/22 المتضمن تعديل الشروط

*بيانات المناقصة
-ال تقبل عروض بديلة

- تقبل التجزئة 
- نسبة االوامر التغييرية (%15)

 

طلب طرح المناقصة العامة رقم وك م / 2018/2017/3 إستئجار آليات مع سائقيها لخدمة 
حقول إنتاج المياه الجوفية لمدة ثالث سنوات

-بيانات المناقصة : 
-ال تقبل عروض بديلة 

-ال تقبل التجزئة 
-نسبة األوامر التغييرية (%30) 

شروط المناقصة:
-يشترط في المتقدم للعطاء أن يكون ذو خبرة سابقة في مجال تأجير المعدات واآلليات 

والسيارات وأن يذكر أسماء الجهات التي سبق لة التعامل معها وعدد اآلليات التي اجرها لكل 
جهة في كل مرة ونوعها

 

الموضوع
6

7

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

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

البيـــــــــــــــــــان
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وزارة الكهرباء و الماء

طرح التأهيل - طرح المناقصات

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :7349
 تاريخ الكتاب :2018/03/06

 
 
 

 رقم الكتاب :8019
 تاريخ الكتاب :2018/03/13

 
 
 

 نتيجة تاهيل مواد كيميائية مانعة للتسرب تأهيل مواد كيميائية مانعة للتسرب في المقطرات بنظام
MSF  في محطات توليد القوى الكهربائية وتقطير المياه.

 

إفادة الوزارة بتغيير اسم وكيل /شركة مجموعة علي الغانم وأوالده للتجارة العامة والمقاوالت 
للتعاقد المباشر رقم و ك م /29/2017/13 أعمال الصيانة السنوية للمعدات الميكانيكية في 

محطة الصبية لتوليد القوى الكهربائية وتقطير المياه ليصبح شركة بابكوك بورسيج شتاينولر بدال
من شركة بابكوك بورسيج سيرفس

 

الموضوع

الموضوع

8

9

م

م

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم 

احيط مجلس ادارة الجهاز علما 

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان
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وزارة الدفاع

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :272722008237
 تاريخ الكتاب :2018/03/22

 
 
 

 رقم الكتاب :2724117023
 تاريخ الكتاب :2018/03/20

 
 
 

 رقم الكتاب :272722007022
 تاريخ الكتاب :2018/03/11

 
 
 

طلب تمديد الكفاالت االولية للمناقصين المشاركين بالمناقصة رقم 1072814 تحديث و ترميم و 
صيانة لمباني كراجات كتيبة (7,8) بلواء الشهيد المدرع/35 بالمنطقة الشمالية حتى تاريخ 

2018/5/28 وذلك لحين اإلنتهاء من إجراءات توقيع العقد

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

 

طلب ترسية المناقصة رقم 2417724173 توريد مياه شرب معبأة للقوات االمريكيةعلى/ شركة 
المتحدة للمرطبات (ثاني اقل االسعار) بمبلغ إجمال قدره (-/1.478.250د.ك)  فقط  مليون  

واربعمائة وثمانية وسبعون الف  ومائتين وخمسون دينار  الغير لمدة ثالث سنوات

 المناسبة للمواصفات المطلوبة من قبل القوات األمريكية

 

طلب اعادة النظر بقرار الجهاز السابق واالذن بتمديد الكفاالت االولية للمناقصة رقم 
1222914(ع) اعمال صيانة شاملة لواجهات ودورات المياه لجميع مهاجع االفراد بمعسكر لواء

الدفاع الجوي بمراقبة عبدالله المبارك الجوية حتى 2018/7/19 وذلك لحين اإلنتهاء من 
إجراءات توقيع العقد

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

 

الموضوع
1

2

3

م

قرر مجلس ادارة الجهاز عدم الموافقة إلنتهاء الكفالة البنكية

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

قرر مجلس ادارة الجهاز عدم الموافقة إلنتهاء الكفالة البنكية

البيـــــــــــــــــــان
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وزارة الدفاع

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :272722004727
 تاريخ الكتاب :2018/02/14

 
 
 

 رقم الكتاب :272762407690
 تاريخ الكتاب :2018/03/18

 
 
 

 رقم الكتاب :272722006760
 تاريخ الكتاب :2018/03/07

 
 
 

طلب تمديد الكفاالت االولية للمناقصين المشاركين بالمناقصة رقم 2272813 ( ع ) خدمات 
النظافة بقاعدة علي السالم الجوية حتى 2018/6/1 وذلك لحين االنتهاء من اجراءات توقيع 

العقد

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

 

طلب الغاء المناقصة رقم 1932814 اعمال صيانة الطرق والساحات معسكر لواء التحرير االلي
السادس المرساة على/ شركة االركان االربعة الدولية للمقاوالت العامة وذلك لعدم توافر االعتماد 

المالي.

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

 

طلب تمديد الكفاالت االولية للمناقصين لمشاركين بالمناقصة رقم 2022815 تشغيل وصيانة 
واصالح االجهزة والمعدات الكهربائية بلواء الشهيد /35 حتى 2018/7/23 وذلك لحين االنتهاء

من اجراءات توقيع العقد

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

 

الموضوع
4

5

6

م

قرر مجلس ادارة الجهاز عدم الموافقة إلنتهاء الكفالة البنكية

قرر مجلس ادارة الجهاز التالي اوال: إلغاء القرار السابق بإجتماع رقم (2015/73) المنعقد 
في2015/9/21 المتضمن: الموافقة على الترسية

ثانيا: الموافقة على إلغاء المناقصة

قرر مجلس ادارة الجهاز عدم الموافقة إلنتهاء الكفالة البنكية

البيـــــــــــــــــــان
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وزارة الدفاع

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :2724118067
 تاريخ الكتاب :2018/03/05

 
 
 

طلب الغاء المناقصة رقم 28143-13-2414 توريد و تثبيت و تشغيل تراخيص برامج اوراكل ( 
لمدة 3سنوات) لزوم/وحدات الجيش المرساة على/ شركة التراسل تليكوم لالتصاالت و ذلك لعدم 

موافقة ديوان المحاسبة.

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

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ نضال الماجد     مساعد مدير إدارة قسم التجهيز المحلي

الموضوع
7
م

قرر مجلس ادارة الجهاز التالي أوال: إلغاء القرار السابق اجتماع رقم (2015/25) المنعقد في 
2015/3/25 المتضمن الموافقة  على الترسية

ثانيا: الموافقة على اإللغاء المناقصة

البيـــــــــــــــــــان
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وزارة الدفاع

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :272722008235
 تاريخ الكتاب :2018/03/22

 
 
 

 رقم الكتاب :272722008142
 تاريخ الكتاب :2018/03/21

 
 
 

 رقم الكتاب :272722007024
 تاريخ الكتاب :2018/03/11

 
 
 

طلب التمديد الثاني لعقد المناقصة رقم 2292813 خدمات النظافة بالمجمع الطبي بالجهراء 
المبرم مع / شركة البحر االزرق لمده ستة اشهر حتى 2019/2/28 بمبلغ اجمالي قدره ( -

/70,122د.ك)  فقط سبعون الف  ومائة واثنى وعشرون دينار  الغير بنفس الشروط واالسعار 
وذلك لحين االنتهاء من اجراءات طرح المناقصة الجديدة

 

طلب اعادة النظر بقرار الجهاز والموافقة على طلب التمديد االول للمناقصة رقم 1062914 
صيانة وتشغيل االجهزة والمعدات الميكانيكية بقاعدة احمد الجابر الجوية المبرم مع / شركة 

جوهرة بوبيان للتجارة العامة والمقاوالت لمده ستة اشهر اعتبارا من 2018/9/1 حتى 
2019/3/1 بمبلغ اجمالي قدره (-/40,500د.ك) فقط اربعون الف  وخمسمائة دينار  الغير وذلك

لحين االنتهاء من اجراءات طرح المناقصة الجديدة رقم (1342917)

 

طلب تمديد الكفاالت االولية للمناقصة رقم 1762916 خدمات الغسيل والكي لمعسكر عريفجان 
بمراقبة لواء مبارك المدرع /15 حتى 2018/7/9 لحين االنتهاء من توقيع العقد 

 

الموضوع

الموضوع

8

9

10

م

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة بنفس الشروط واالسعار

قرر مجلس ادارة الجهاز التالي أوال : إلغاء القرار السابق الصادر باجتماع رقم (2018/7) 
المنعقد في 2018/1/24 المتضمن : عدم الموافقة 

ثانيا: الموافقة

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان
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وزارة الدفاع

الرسائل الواردة

 رقم الكتاب :2018/627$
 تاريخ الكتاب :2018/03/20

شركة الصفاة لنظم الكمبيوتر ولتكنولوجيا 
المعلومات ذ م م

 
 

طلب الشركة الموافقة على ترسية المناقصة رقم 2414137120(ع) تحديث و تطوير نظام 
تساهيل( او توفير نظام بديل ) وذلك لتكبد الشركة أعباء مالية ضخمة نظرا لتأخر البدء 

بالمشروع

 

الموضوع
11
م

قرر مجلس ادارة الجهاز احالة الكتاب للجهة لالطالع واالفادة 

البيـــــــــــــــــــان
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 عقود الخدمات اإلستشارية

الهيئة العامة للصناعة

 رقم الكتاب :2018/465
 تاريخ الكتاب :2018/03/19

 
 
 

طلب التمديد األول (للمرحلة األولى) من عقد االتفاقية رقم (هـ ع ص / 11) بشأن اإلدارة 
واإلشراف والمراجعة والتدقيق والتحقق من صحة وسالمة التصاميم الهندسية للبنية التحتية 

بمنطقة الشدادية الصناعية وتقديم الدعم الفني في مجال اإلدارة واإلشراف على التنفيذ والصيانة
والتدريب المبرم مع دار اس كيو سي انترناشيونال لالستشارات الهندسية (سابقا مكتب دار صالح
القالف لالستشارات الهندسية) لمدة (15) شهر اعتبارا من 2017/7/29 لغاية 2018/10/15 

بمبلغ إجمالي قدره (-/460،000 د.ك).

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ سهير إبراهيم     رئيس قسم العقود والمناقصات

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قبل الختام وجه رئيس مجلس الجهاز المركزي للمناقصات العامة دعوة السادة أعضاء المجلس لحضور اإلجتماع القادم يوم  
االثنين  الموافق 09-04-2018 الدعوة الساعة التاسعة صباحا. 

البيـــــــــــــــــــان


