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دولة الكويت
 الجهاز المركزي للمناقصات العامة

))  المنعقد صباح يوم (محضر االجتماع رقم (
مهـ

2017/50
15-شوال-1438 هـ 

   االثنين 
2017-07-10 -الموافق

عقد الجهاز المركزي للمناقصات العامة  جلسته رقم (

بقاعة االجتماع بمقر الجهاز المركزي للمناقصات العامة و بحضور كل من السادة :الموافق  2017-07-10

)(   االثنين 2017/50 الساعه التاسعة من صباح يوم)

    أعضاء مجلس ادارة الجهاز المركزي للمناقصات العامة :

    األمين العام:

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

التوقيع

التوقيع

التوقيع

عبدالله سعود العبدالرزاق
فيصل حمد المزين

اللواء / فهد عيد بن فهد
مشاري محمد البليهيس

عبدالعزيز محمد السمحان
د/جنان محسن بوشهري

محمد ناصر الخرافي
د/مرسال سعد الماجدي

سالم ذياب العنزي
هيفاء عبدالعزيز المضف

د/مبارك فهاد العازمي

هيا أحمد الودعاني

 العضو / ممثل ديوان الخدمة المدنية

 العضو / ممثل الهيئة العامة للرياضة

 العضو / ممثل مؤسسة البترول الكويتية

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

 عضو ممثل/ ادارة الفتوى والتشريع
عضو / ممثل وزارة المالية

عضو/ ممثل األمانة العامة للمجلس األعلى 
للتخطيط والتنمية

عضو/ ممثل الهيئة العامة للقوى العاملة

األمين العام للجهاز المركزي للمناقصات العامة

المهندسة/ اماني الدوب     مدير ادارة التخطيط 
والمتابعة

السيد/ ابراهيم الفيلكاوي     مراقب
السيد/ حامد النصار     مراقب الدعم الفني

السيد/ محمد محسن     باحث قانوني
السيد/ أحمد فتحي     محاسب

السيد/ مجيد طالل     باحث قانوني

السيد/ رياض الشطي     إداري أول الشراء و 
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    كما حضر حانب من االجتماع العضو / ممثل الجهات الحكومية التي أشرفت على تنفيذ المناقصة وهم
كالتالي :

التوقيع

 العضو / ممثل مؤسسة البترول الكويتية
 العضو / ممثل الهيئة العامة للقوى العاملة

 العضو / ممثل األمانة العامة لمجلس الوزراء
 العضو / ممثل وزارة الصحة

 العضو / ممثل معهد الكويت لألبحاث العلمية
 العضو / ممثل الهيئة العامة لشئون الزراعة 

والثروه السمكية

 العضو / ممثل وزارة األعالم

 العضو / ممثل وزارة الشئون اإلجتماعية 
والعمل

 العضو / ممثل شركة نفط الكويت

 العضو / ممثل الديوان األميري

عقود الخدمات

السيد/عبد الرحمن العتيبي     مشرف ثالث 
سالمة

السيد/نايف رحيم الشمري     رئيس قسم 
الخدمات

السيدة/ أديبة الطاهر     مراقب ادارة المختبرات
السيدة/ زينب عثمان     مراقب المناقصات
السيد/ حسن عيدان     مراقب تشغيال آلي
الدكتور/ عدنان الرشيد     مراقب التامين 

الصحي
السيد/ محمد عماري     اختصاصي محاسبة

السيد/ فهد القطان     رئيس قسم المستحضرات
المهندسة/ نجاة الغضبان     رئيس قسم 

المحاليل المواد المخبرية

السيد/ عبدالرحمن المشعل     مهندس اول
السيد/ اسعد محمد الرميح     مدير ادارة

السيد/ يونس أحمد     مراقب التوريدات 
والمناقصات

السيد/ احمد العتيبي     رئيس قسم مشاريع 
االرسال -ندب

السيد/ احمد مفيد حجازي     باحث قانوني
السيد/ سعد خلف الفجي     رئيس قسم محطة 

جبد
السيد/ بدر المعيوف     مدير ادارة االتصاالت 

الهندسية

المهندس/ منصور غريب     مراقب إدارة 
الخدمات العامة

السيد/ صالح الخياط     محاسب الخدمات العامة

السيدة/ مها الفضلي     ممثل/ شركة نفط 
الكويت

السيد/ خالد العربيد     رئيس فريق

السيد/ عذبي الحمدان     مراقب المناقصات

3
4

5
6

7
8

9

10

11

12



 Page4

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

تم اعتماد محضر الجهاز السابق رقم  (2017/49) والذي عقد بتاريخ  (2017/07/05)

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

التوقيع

 العضو / ممثل اإلدارة المركزية لإلحصاء

 العضو / ممثل شركة البترول الوطنية الكويتية

 العضو / ممثل جامعة الكويت

 العضو / ممثل الهيئة العامة للتعليم التطبيقي 
والتدريب

 العضو / ممثل وزارة التربية

السيد/ خالد الظفيري     ممثل/ اإلدارة المركزية
لإلحصاء

السيد/ نايف محمد     اختصاصي شبكات ونظم 
مالية

السيد/ خالد على  الشويب     رئيس فريق 
التنسيق الخارجي

السيد/ أسامة شهاب     مدير المشتريات
السيد/ علي الحساوي     محاسب

المهندس/أحمد الفيلكاوي     مراقب الدعم الفني
والمالي

المهندس/محمد حامد     رئيس قسم الدعم 
والهندسة
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2017/50

  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

الرئاسة العامة للحرس الوطنى

فض عطاء مناقصة/ممارسة  انشاء وانجاز وصيانة مبنى العيادة بمعسكر التحريرالرقم :- 2016/2015/4

 

الموضوع
1
م

فتحت مظاريف المناقصة 

البيـــــــــــــــــــان



2017/50

  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 :

مؤسسة البترول الكويتية

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :2017/958$
 تاريخ الكتاب :2017/06/08

 
 
 

طلب ترسية بنود ممارسة م ب ك/ خ/2016/334 توريد هدايا لقطاعات المؤسسة لمدة ثالثة 
اشهر للسنة المالية 2017/2016 على الشركات المذكورة بكتاب المؤسسة بمبلغ إجمالي قدره 
(52,109/500 د.ك)  فقط اثنى وخمسون الف  ومائة وتسعة دينار  وخمسمائة فلس  الغير بعد 

إلغاء البنود أرقام (57-53-46-44-43-39-37-36-35-34-31-26-25-20-16-12-7) 
لالسباب المذكورة بكتاب المؤسسة

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ رياض الشطي     إداري أول الشراء و عقود الخدمات

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2017/50

  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 :

الهيئة العامة للرياضة

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :2841
 تاريخ الكتاب :2017/01/30

 
 
 

طلب طرح المناقصة رقم هـ ع ر 2017/2016/12 اعمال تشغيل وصيانة واصالح احواض 
السباحة باالندية واالتحادات الرياضية (المنطقة الثالثة) على الشركات والمؤسسات المتخصصه

-مدة العقد ثالث سنوات
- ال تقبل عروض بديلة

- المناقصة عامة
- غير قابلة للتجزئة 

- نسبة االوامر التغييرية (%25)
*** مالحظات قسم اصدار العطاءات: ان يكون لدى الشركة امكانات وايدي عاملة فنية مدربة 

وخبره سابقة في هذا المجال التقل عن 5 سنوات

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ مجيد طالل     باحث قانوني

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2017/50

  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 :

الديوان األميري

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :5380
 تاريخ الكتاب :2017/06/29

 
 
 

طلب طرح الممارسة رقم دأ/هـ/77 خدمات ادارة النادي الصحي وقاعة المؤتمرات - قصر بيان 
بين الفنادق المذكورة بكتاب الديوان

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ عذبي الحمدان     مراقب المناقصات

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة وعلي الجهة صاحبة الشأن القيام باجراءات عملية الشراء 
بطريقة الممارسة المحدودة وفقا بنص المادة (18)  من قانون المناقصات العامة رقم 49 لسنة 

2016

البيـــــــــــــــــــان



2017/50

  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 :

األمانة العامة لمجلس الوزراء

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :910111
 تاريخ الكتاب :2017/05/28

 
 
 

طلب االحاطة والعلم بأنه تم تغيير اسم الشركة في التعاقد المباشر رقم (1) تغطية اعمال انشائية 
(التعديالت واالضافات) لمباني الجهات التابعة لديوان سمو رئيس مجلس الوزراء والمباني 
المخصصة لالمانة بقصر السيف العامر من/ شركة الخرافي ناشيونال الى/ الشركة الوطنية 

لتطوير مشروعات البنية التحتية

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

 

الموضوع
1
م

احيط مجلس ادارة الجهاز علما 

البيـــــــــــــــــــان



2017/50

  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 :

اإلدارة المركزية لإلحصاء

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :1376
 تاريخ الكتاب :2017/06/21

 
 
 

طلب ترسية الممارسة رقم 5-2017/2016 تحديث و تطوير البنية التحتية لإلدارة على/شركة 
كمبيوتر داتا نتووركس (رابع اقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-/58,120 د.ك) فقط ثمانية 

وخمسون الف  ومائة وعشرون دينار  الغير

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ نايف محمد     اختصاصي شبكات ونظم مالية
السيد/ خالد الظفيري     ممثل/ اإلدارة المركزية لإلحصاء

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2017/50

  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 للقوى العاملة

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :5613
 تاريخ الكتاب :2017/06/11

 
 
 

طلب ترسية المناقصة رقم رقم 2017/2016/7 أعمال اصالح وتشغيل وصيانة معدات التكييف 
والتبريد والتهوية لكافة منشآت الهيئة على/الشركة المتحده إلدارة المرافق (اقل االسعار) بمبلغ 
اجمالي قدره (-/279,990 د.ك) فقط مائتين وتسعة وسبعون الف  وتسعمائة وتسعون دينار  

الغير

*علما بأن المناقصة أعاله تحت نطاق عمل مواد قانون رقم49 لسنة 2016في شأن المناقصات 
العامة*

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/عبد الرحمن العتيبي     مشرف ثالث سالمة
السيد/نايف رحيم الشمري     رئيس قسم الخدمات

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2017/50

  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 :

وزارة التربية

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :15680
 تاريخ الكتاب :2017/06/12

 
 
 

(أعيد بحث) طلب التمديد الثالث لعقد المناقصة رقم م ع / 2012/2011/36 اصالح وتشغيل 
وصيانة معدات التكييف والتبريد والتدفئة والتهوية بمباني الوزارة التابعة لديوان عام الوزارة ( 

الشويخ / الجابرية ) المبرم مع/ شركة االنجاز للتجارة العامة والمقاوالت لمدة ثالثة اشهر 
اعتبارا من 2017/3/17 حتى 2017/9/16 ليصبح اجمالي (التمديد الثالث والرابع)  مبلغ قدره 

(-/40,000 د.ك)  فقط اربعون الف  دينار  الغير

أطلع الجهاز  كتاب الوزارة رقم (12577) المؤرخ في 2017/5/9 المتضمن تعديل فترة التمديد

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

المهندس/أحمد الفيلكاوي     مراقب الدعم الفني والمالي
المهندس/محمد حامد     رئيس قسم الدعم والهندسة

الموضوع
1
م

  قرر مجلس ادارة الجهاز التالي :
اوال : الغاء قرار السابق باجتماع رقم (2017/17) المنعقد بتاريخ 2017/3/6 المتضمن: 
الموافقة بنفس الشروط واالسعار وتخطر الوزارة االلتزام باحكام قانون المناقصات رقم 

2016/49
ثانيا : الموافقة بنفس الشروط واالسعار وتخطر الوزارة االلتزام باحكام قانون المناقصات رقم 

2016/49

البيـــــــــــــــــــان



2017/50

  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 التربية

االستدعاءات

 رقم الكتاب :795654
 تاريخ الكتاب :2016/11/02

 
 
 

(اعيد بحث) إفادة الوزارة بإخالالت شركة العهد الجديد للمواد اإلنشائية والمقاوالت بإلتزاماتها 
التعاقدية إلعمال المناقصة رقم م ع / 2010/2009/5 لتصميم وترخيص وتنفيذ وانشاء وانجاز 

مجموعة مباني و المنشات تشمل فصول دراسية و مرافقها و صيانتها بنظام تسليم المفتاح 
بمنطقة األحمدي التعليمية

اطلع الجهاز على التالي:
- كتاب الوزارة رقم (7372) المؤرخ بتاريخ 2017/3/23 المتضمن الرأي النهائي من الوزارة

- كتاب الوزارة رقم (12937) المؤرخ بتاريخ 2017/5/15 المتضمن اسباب األستبعاد و 
وتطبيق العقوبة برفع الشركة من مناقصات الوزارة

- كما إطلع الجهاز باجتماع (2017/7) بتاريخ 2017/1/25 على كتاب شركة/ العهد الجديد 
للمواد اإلنشائية والمقاوالت رقم 2017/8 المؤرخ في 2017/1/4

*كتاب الوزارة رقم (15227) المؤرخ بتاريخ 2017/6/7 المتضمن رد الجهة بشأن تطبيق 
العقوبة

*سيحضر من جانب الوزارة:
-السيد/محمد حامد  رئيس قسم الدعم الفني
-السيد/احمد الفيلكاوي مراقب الدعم المالي

*سيحضر من جانب شركة العهد الجديد للمواد اإلنشائية والمقاوالت :
-السيد/رجب على مراد ملكي - المدير العام

-المهندس/معتز عبدالحميد مصطفى - مدير المشاريع
-السيد/سامي محمد عبد الوهاب - المدير المالي

-السيد/محمود محمد عوض زايد - المستشار القانوني
-المهندس/رضوان حربي محمد احمد-مهندس المشروع

 

الموضوع
2
م

قرر مجلس ادارة الجهاز عدم الموافقة ويحفظ كتاب الشركة

البيـــــــــــــــــــان



2017/50

  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 :

الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :4674
 تاريخ الكتاب :2017/05/01

 
 
 

 رقم الكتاب :6937
 تاريخ الكتاب :2017/06/18

 
 
 

إفادة الهيئة
أوال: بإن تم التمديد الزمني االول لعقد المناقصة رقم هـ ع / ش أ م / 2014/2013/108 اعمال 

الصيانة المدنية والصحية الشاملة لكافة الكليات والمعاهد التابعة للهيئة( المنطقة الثانية ) 
المبرم مع/ شركة جلوبل الوطنية للتجارة العامة اعتبارا من 2017/4/10 حتى 2017/7/10 

بدون تكلفة مالية و اعتباره االمر التغييري الرابع

ثانيا: في حالة الموافقة ان يكون االمر التغييري الرابع تعديل رقم األمر التغييري الرابع ليصبح 
الخامس على ان ينتهي بإنتهاء اجراءات ترسية المناقصة الجديدة رقم 2017/2016-31 

اقفالها في 2017/4/2

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

 

طلب التعاقد المباشر عن طريق دليل الشراء الجماعي لشراء أجهزة الحاسب اآللي  بمبلغ 
اجمالي قدره (99,928/700 د.ك)  فقط تسعة وتسعون الف  وتسعمائة وثمانية وعشرون دينار  

وسبعمائة فلس  الغير

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 وتوجيه دعوه لحضور ممثل عن الهيئة الجتماع قادم

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان



2017/50

  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 :

ديوان الخدمة المدنية

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :63191
 تاريخ الكتاب :2017/06/20

 
 
 

 رقم الكتاب :63757
 تاريخ الكتاب :2017/06/21

 
 
 

طلب التمديد الثاني لعقد الممارسة 2-2015/2014 الدعم الفني والتحديث لتراخيص اوراكل 
المبرم مع / شركة الدار لالنظمة للتجارة العامة والمقاوالت اعتبارا من2017/6/21  حتى 

2017/12/20 مبلغ اجمالي قدره (45,592/300د.ك) فقط خمسة واربعون الف وخمسمائة 
واثنى وتسعون دينار  وثالثمائة فلس الغير وذلك لحين طرح مناقصة جديدة

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ حامد النصار     مراقب الدعم الفني
السيد/ ابراهيم الفيلكاوي     مراقب
السيد/ محمد محسن     باحث قانوني

السيد/ أحمد فتحي     محاسب
المهندسة/ اماني الدوب     مدير ادارة التخطيط والمتابعة

طلب تعديل القيمة اإلجمالية لترسية الممارسة رقم 2017/2016/10 تنفيذ أعمال إنشائية بمكاتب
بعض القياديين وما يتبعها من تعديالت على مكاتب الوظائف اإلشرافية وموظفي الديوان على / 
شركة الدانة العالمية للتجارة العامة والمقاوالت (أقل االسعار) لتصبح (-/138,039 د.)  فقط 

مائة وثمانية وثالثون الف  وتسعة وثالثون دينار  الغير  بدال من (-/162,044 د.ك) وذلك إللغاء
بعض بنود الممارسة وتخفيض بند

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ حامد النصار     مراقب الدعم الفني
المهندسة/ اماني الدوب     مدير ادارة التخطيط والمتابعة

السيد/ ابراهيم الفيلكاوي     مراقب
السيد/ أحمد فتحي     محاسب

السيد/ محمد محسن     باحث قانوني

الموضوع

الموضوع

1

2

م

م

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

قرر الجهاز بأغلبية أعضاؤه عدم الموافقة
وموافقة ممثل ادارة الفتوى والتشريع د. مرسال الماجدي

وموافقة العضو ممثل جهتكم في مجلس الجهاز المركزي للمناقصات العامة

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان
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Page16 اجتماع رقم :

شركة البترول الوطنية الكويتية

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :715
 تاريخ الكتاب :2017/06/18

 
 
 

 رقم الكتاب :716
 تاريخ الكتاب :2017/06/18

 
 
 

 طلب ترسية المناقصة رقم CA/4078 صيانة اجهزة و انظمة التحكم داخل مناطق التشغيل في 
مصفاة ميناء االحمدي على/ شركة فنيسكو العالمية للتجارة العامة والمقاوالت (اقل االسعار) 

بمبلغ اجمالي قدره (-/21,880,860 د.ك)  فقط احدى وعشرون مليون  وثمانمائة وثمانون الف
 وثمانمائة وستون دينار  الغير بموجب عقد مدته (63) شهرا

إطلع الجهاز على كتاب الشركة رقم 750 المؤرخ في 2017/7/3المتضمن توضيح الخطأ 
المطبعي في المبلغ االجمالي للتعاقد (حرفيا) 

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

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ خالد على  الشويب     رئيس فريق التنسيق الخارجي

 طلب ترسية المناقصة رقم CB/1395 اعمال الصيانة الميكانيكية لمصفاة ميناء عبدالله على/  
شركة  الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن (ثاني اقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-

/38,760,000 د.ك)  فقط ثمانية وثالثون مليون  وسبعمائة وستون الف  دينار  الغير بموجب 
عقد مدته (63) شهرا

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

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ خالد على  الشويب     رئيس فريق التنسيق الخارجي

الموضوع
1

2

م

قرر الجهاز الموافقة مع تعزيز االعتماد المالي 

قرر الجهاز الموافقة مع تعزيز االعتماد المالي 

البيـــــــــــــــــــان
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Page17 اجتماع رقم :

وزارة األعالم

توصيــــــات الجهــــات

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :193
 تاريخ الكتاب :2017/06/22

 
 
 

 رقم الكتاب :187
 تاريخ الكتاب :2017/06/18

 
 
 

طلب ترسية المناقصة رقم و ا /2017/2016/250 مشروع االعمال المدنية وتوريد وتمديد 
وصيانة كوابل الياف ضوئية لربط مبنى وزارة االعالم ومحطات االرسال وبعض المواقع الخاصة
VIP بالدولة بشبكة الياف ضوئية عالية السرعة وتركيب اجهزة الربط والتراسل الالزمة على / 
شركة الشرق االوسط ألجهزة االتصاالت السلكية والالسلكية (ثاني أقل االسعار) بمبلغ اجمالي 

قدره (-/4,650,893 د.ك)  فقط اربعة ماليين  وستمائة وخمسون الف  وثمانمائة وثالثة 
وتسعون دينار  الغير بعد احتساب الخطأ الحسابي بنسبة (%0.79)

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

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ يونس أحمد     مراقب التوريدات والمناقصات

طلب التجديد األول لعقد استئجار حيز فضائي بسعة MHZ18 في النطاق الترددي العالي 
(MHZ-13.750 MHZ 14.500 ) من الـ(KU-BAND ) المبرم مع/ المؤسسة العربية 
لألتصاالت الفضائية (عرب سات) لمدة سنة اعتبارا من 2017/10/24 بمبلغ اجمالي قدره (-
/540,000 دوالر امريكي) وذلك لحاجة الوزارة الستمرار اعمال العقد الستخدامه بشكل يومي 

وعلى مدار السنة لنقل الفعاليات وبرامج الهواء

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ يونس أحمد     مراقب التوريدات والمناقصات

الموضوع

الموضوع

1

2

م

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

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

البيـــــــــــــــــــان

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 :

وزارة األعالم

طرح التأهيل - طرح المناقصات

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :191
 تاريخ الكتاب :2017/06/18

 
 
 

 رقم الكتاب :192
 تاريخ الكتاب :2017/06/21

 
 
 

طلب إلغاء واعادة طرح المناقصة رقم و أ/2017/2016/244 مشروع استكمال وفحص وتجهيز
وضمان وتشغيل وصيانة محطة ارسال كبد  FM للوزارة وذلك لألسباب المذكورة بكتاب الوزارة

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ يونس أحمد     مراقب التوريدات والمناقصات
السيد/ احمد مفيد حجازي     باحث قانوني

السيد/ سعد خلف الفجي     رئيس قسم محطة جبد
السيد/ بدر المعيوف     مدير ادارة االتصاالت الهندسية

السيد/ احمد العتيبي     رئيس قسم مشاريع االرسال -ندب

طلب التعاقد المباشر رقم و أ/21415 صيانة دورية ووقائية و طارئة لعدد (7) ماكينة و معدات 
طباعه في مطبعه الحكومة بالوزارة مع/شركة محمد عبدالمحسن الخرافي و اوالده و المنشات 
الصناعية (الوكيل المحلي) لمده سنة بمبلغ اجمالي قدره (-/125,000 د.ك) فقط مائة وخمسة 

وعشرون الف  دينار  الغير

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ يونس أحمد     مراقب التوريدات والمناقصات
السيد/ احمد مفيد حجازي     باحث قانوني

السيد/ سعد خلف الفجي     رئيس قسم محطة جبد
السيد/ بدر المعيوف     مدير ادارة االتصاالت الهندسية

السيد/ احمد العتيبي     رئيس قسم مشاريع االرسال -ندب

الموضوع

الموضوع

3

4

م

م

  قرر الجهاز التالي:
اوال: الغاء قرار اللجنة السابق الصادر  باجتماع (2016/77) المنعقد بتاريخ 2016/11/2 

المتضمن:
الموافقة مع تعديل الشرط (بلد المنشأ في جدول األعمال المدنية بند رقم (18) مع ذكر او ما 

يشابه ) او ما يماثله
ثانيا : عدم الموافقة لعدم توافر االعتماد المالي

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان

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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Page19 اجتماع رقم :

وزارة الشئون اإلجتماعية والعمل

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :18224
 تاريخ الكتاب :2017/06/22

 
 
 

 رقم الكتاب :18228
 تاريخ الكتاب :2017/06/22

 
 
 

طلب التمديد الرابع لعقد رقم 2013/6-2014 للمناقصة رقم و ش ج ع / 2013/2012/2 
استئجار مركبات متنوعة للوزارة المبرم مع/محمد الشهري للسيارات اعتبارا من 2017/6/1 

حتى 2017/6/30 بمبلغ اجمالي قدره (-/8,400 د.ك)  فقط ثمانية آالف  واربعمائة دينار  الغير
علما بأن المبلغ المالي ينقسم الى:

1-وزارة الشئون االجتماعية و العمل بمبلغ (-/2,100 د.ك)
2-الهيئة العامه لشئون ذوي االعاقة بمبلغ (-/6,300د.ك)

*مرفق كتاب وزارة الشئون رقم 18359بتاريخ 2017/6/28 المتضمن الطلب المعدل

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ صالح الخياط     محاسب الخدمات العامة
المهندس/ منصور غريب     مراقب إدارة الخدمات العامة

طلب الوزارة اعتماد باصات نسيان (سيلفان 2017) تكييف هواء (بارد فقط) بدال من باصات 
نيسان (سيلفيان 2016) تكييف الهواء (بارد/حار) للمناقصة رقم و ش ج/2016-2015/12 
استئجار مركبات متنوعة للوزارة المرساه على/شركة ايكورنت لتأجير السيارات لمده ثالث 

سنوات

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

المهندس/ منصور غريب     مراقب إدارة الخدمات العامة
السيد/ صالح الخياط     محاسب الخدمات العامة

الموضوع
1

2

م

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

عدم إختصاص مجلس ادارة الجهاز حيث تم توقيع العقد

البيـــــــــــــــــــان
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وزارة الشئون اإلجتماعية والعمل

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :18226
 تاريخ الكتاب :2017/06/22

 
 
 

 رقم الكتاب :18219
 تاريخ الكتاب :2017/06/22

 
 
 

طلب التمديد الخامس لعقد رقم 2013/6-2014 للمناقصة رقم و ش ج ع / 2013/2012/2 
استئجار مركبات متنوعة للوزارة المبرم مع/شركة محمد الشهري للسيارات اعتبارا من 

2017/7/1 حتى 2017/12/31 بمبلغ اجمالي قدره (-/51,520 د.ك) فقط احدى وخمسون الف
 وخمسمائة وعشرون دينار  الغير وذلك لمواصله تقديم الخدمات

علما بأن المبلغ االجمالي ينقسم الى:
1-وزارة الشئون االجتماعية و العمل بمبلغ (-/12.880د.ك)
2-الهيئة العامه لشئون ذوي االعاقة بمبلغ (-/38,640د.ك)

كما اطلع الجهاز على  كتاب وزارة الشئون رقم 18358بتاريخ  2017/6/28 المتضمن الطلب 
المعدل

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ صالح الخياط     محاسب الخدمات العامة
المهندس/ منصور غريب     مراقب إدارة الخدمات العامة

طلب التمديد الرابع لعقد رقم 2013/5-2014من المناقصة رقم وش ج ع /2/ 2012 /2013 
استئجار مركبات متنوعة للوزارة المبرم مع/ شركة اتوماك للسيارات اعتبارا من 2017/6/1 

حتى 2017/6/30 بمبلغ اجمالي قدره (-/16,200 د.ك) فقط ستةعشر الف  ومائتى دينار  الغير
علما بأن المبلغ المالي ينقسم الى:

1-وزارة الشئون االجتماعية و العمل بمبلغ (-/12,960 د.ك)
2-الهيئة العامه لشئون ذوي االعاقة بمبلغ (-/3,240 د.ك)

*مرفق كتاب وزارة الشئون رقم 18357 بتاريخ 2017/6/28 المتضمن الطلب المعدل

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

المهندس/ منصور غريب     مراقب إدارة الخدمات العامة
السيد/ صالح الخياط     محاسب الخدمات العامة

الموضوع
3

4

م

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

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

البيـــــــــــــــــــان
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جامعة الكويت

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :9829
 تاريخ الكتاب :2017/06/15

 
 
 

 رقم الكتاب :7332
 تاريخ الكتاب :2017/07/02

 
 
 

طلب التالي
اوال:  اصدار االمر التغييري الثاني بزيادة مبلغ اجمالي قدره (10,850/110 د.ك)  فقط عشر 

آالف  وثمانمائة وخمسون دينار  ومائة وعشر فلس  الغير ما يعادل نسبة (0,008%) على قيمة
عقد المناقصة رقم 10/09/0300c/ku/kucp تنفيذ وصيانة كلية الهندسة والبترول مدينة 

صباح السالم الجامعية المبرم مع/ شركة ميتالورجيكال كوربوريشن الصينية بالتضامن مع شركة 
خالد علي الخرافي واخوانه وذلك لتعديالت حسب متطلبات وزراة الكهرباء

ثانيا : النمديد الزمني الثالث للعقد لمدة (85 يوما)

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ أسامة شهاب     مدير المشتريات
السيد/ علي الحساوي     محاسب

طلب التمديد الثاني لعقد المناقصة رقم 2014/2013/2 اعمال النظافة العامة لكافة مواقع 
الجامعة المختلفة الدارة الخدمات العامة المبرم مع/ شركة تنظيفكو لمدة شهرين اعتبارا من 

2017/8/1 حتى 2017/9/30 بمبلغ اجمالي قدره (-/408,200 د.ك)  فقط اربعمائة وثمانية 
الف  ومائتى دينار  الغير وذلك لحين االنتهاء من اجراءات التجهز للمناقصة  رقم  4-

2018/2017

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ علي الحساوي     محاسب
السيد/ أسامة شهاب     مدير المشتريات

الموضوع
1

2

م

قرر مجلس ادارة الجهاز عدم الموافقة 

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

البيـــــــــــــــــــان
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جامعة الكويت

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :6934
 تاريخ الكتاب :2017/06/19

 
 
 

 رقم الكتاب :4916
 تاريخ الكتاب :2017/05/03

 
 
 

طلب التمديد االول لعقد المناقصة رقم 2015/44- 2016 سابقا  2015/2014/134 تشغيل 
وصيانة اجهزة الخدمات العامة - مركز العلوم الطبية - جامعة الكويت المبرم مع/شركة دنيا 
لالجهزة الطبية و التقنية لمده ثالث اشهر اعتبارا من 2017/7/1 حتى 2017/9/30 بمبلغ 

اجمالي قدره (6,868/500 د.ك) فقط ستة آالف  وثمانمائة وثمانية وستون دينار  وخمسمائة 
فلس  الغير وذلك لحين طرح ممارسه جديدة

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ أسامة شهاب     مدير المشتريات
السيد/ علي الحساوي     محاسب

طلب ترسية بنود الممارسة رقم 2014/15-2015 توريد مواد متنوعة لكلية طب االسنان لقسم 
علم الترميم بالجامعة على الشركات المذكورة بكتاب الجامعة بمبلغ اجمالي قدره (29,325/750 
د.ك)  فقط تسعة وعشرون الف  وثالثمائة وخمسة وعشرون دينار  وسبعمائة وخمسون فلس  

الغير والغاء البنود ارقام (71.69.62.61.57.45.37.35.28.27.2.1)

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ أسامة شهاب     مدير المشتريات
السيد/ علي الحساوي     محاسب

الموضوع

الموضوع

3

4

م

م

قرر مجلس ادارة الجهاز عدم الموافقة استنادا لحكم المادة رقم (19) من قانون المناقصات 
العامة رقم 49 لسنة 2016 وموافقة العضو ممثل جهتكم في مجلس الجهاز المركزي للمناقصات

العامة

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان
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Page23 اجتماع رقم :

الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروه السمكية

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :9557
 تاريخ الكتاب :2017/05/22

 
 
 

 رقم الكتاب :10878
 تاريخ الكتاب :2017/06/20

 
 
 

 طلب ترسية المناقصة رقم هـ ز/م م/2016/2015/21(ع) تقديم خدمات استشارية في مجال نظم
وتقنية المعلومات على/ شركة زاك سلوشنز النظمة الكمبيوتر (ثالث اقل االسعار) بمبلغ اجمالي 

قدره (-/377,100 د.ك)  فقط ثالثمائة وسبعة وسبعون الف  ومائة دينار الغير

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

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ اسعد محمد الرميح     مدير ادارة
السيد/ عبدالرحمن المشعل     مهندس اول

( اعادة بحث) طلب ترسية المناقصة رقم هـ ز/م م/2017/2016/14 استئجار اليات و معدات 
للعمل بمنطقة الوفرة الزراعية على/ شركة الربيع الدائم للمقاوالت الزراعية (اقل االسعار) بمبلغ 
اجمالي قدره (-/347,940 د.ك)  فقط ثالثمائة وسبعة واربعون الف  وتسعمائة واربعون دينار  
الغير شريطة ان يقوم المناقص بتقديم تعهد بتوريد واستكمال جميع اآلليات والملحقات التي لم 
يستدل عليها في الكتالوجات المقدمة في العطاء حسب الشروط والمواصفات المطلوبة بوثيقة 

المناقصة

*علما بأن المناقصة أعاله تحت نطاق عمل مواد قانون رقم49 لسنة 2016في شأن المناقصات 
العامة

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ اسعد محمد الرميح     مدير ادارة
السيد/ عبدالرحمن المشعل     مهندس اول

الموضوع
1

2

م

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم 

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم 

البيـــــــــــــــــــان
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الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروه السمكية

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :9117
 تاريخ الكتاب :2017/05/15

 
 
 

 رقم الكتاب :009169
 تاريخ الكتاب :2017/05/15

 
 
 

طلب التمديد االول لعقد المناقصة رقم هـ ز /م م /2014/2013/24 توريد وتركيب وتشغيل 
وصيانة شبكة ري بالتنقيط بمنطقة العبدلي الزراعية (احد المشاريع المتعلقة باعادة تاهيل البيئة 
الكويتية ) المبرم مع / الشركة المتحدة لإلنتاج الزراعي والحيواني لمدة ستة اشهر اعتبارا من 
2017/11/18 حتى 2018/5/17 بمبلغ اجمالي قدره (32,679/750د.ك)  فقط اربعة وثالثون 

الف  وستمائة وتسعة وسبعون دينار  وسبعمائة وخمسون فلس  الغير لحين االنتهاء من 
اجراءات طرح المناقصة الجديدة

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ اسعد محمد الرميح     مدير ادارة
السيد/ عبدالرحمن المشعل     مهندس اول

طلب تعديل مدة التمديد الثاني لعقد رقم هـ ز/م م/2012/29-2013صيانة مشروع تحريج الدوحة 
المبرم مع /الشركة الكويتية لتنسيق الحدائق ليصبح لمدة ثالثة اشهر بدال من ستة شهور اعتبارا 
من 2017/1/12 حتى2017/4/11 مبلغ إجمالي قدره (34,582/666د.ك)  فقط اربعة وثالثون 

الف  وخمسمائة واثنى وثمانون دينار وستمائة وستة وستون فلس الغير لتتمشى مع موافقة 
وزارة المالية

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ اسعد محمد الرميح     مدير ادارة
السيد/ عبدالرحمن المشعل     مهندس اول

الموضوع
3

4

م

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

  قرر الجهاز التالي :
اوال : الغاء قرار الجهاز السابق الصادر باجتماع رقم (2017/4) المنعقد بتاريخ 2017/1/16 

المتضمن:
الموافقة على التمديد الثاني  لمدة 6 شهور اعتبارا من 2017/1/12 حتى 2017/07/11 بمبلغ 

إجمالي قدره (64,735/608د.ك)
ثانيا: الموافقة بنفس الشروط واالسعار مع االلتزام باحكام القانون رقم 49 من قانون المناقصات

العامة

البيـــــــــــــــــــان
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شركة نفط الكويت

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :2017/1023$
 تاريخ الكتاب :2017/07/05

 
 
 

 رقم الكتاب :2017/1001$
 تاريخ الكتاب :2017/06/28

 
 
 

طلب الشركة التالي :
اوال: االسراع في البت بشأن االقراص الممغنطة التي التعمل لصاحب ثاني االسعار في المناقصة

رقم RFP-2030814(ع) خطوط انابيب شركة نفط الكويت لتغذية مشروع المصفاة الجديدة 
KOC FEED PIPELINES TO NEW REFINERY PROJECT
ثانيا: تمديد فترة دراسة العطاءات و التقييم لتصبح لمدة 60 يوم بدال من 30 يوم 

ثالثا: الموافقة على إعادة الموازنة مع صاحبي اقل االسعار وثالث اقل االسعار دون تغيير السعر 
االجمالي مع صيغة العطاء.

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ خالد العربيد     رئيس فريق
السيدة/ مها الفضلي     ممثل/ شركة نفط الكويت

طلب اصدار االمر التغييري الثالث بزيادة مبلغ اجمالي قدره (100,000/135 د.ك)  فقط مائة 
الف  دينار  ومائة وخمسة وثالثون فلس  الغير ما يعادل نسبة (2.04%) على قيمة عقد 

المناقصة رقم RFP-2008057 خدمات الصيانة لشبكة الطرق التابعة لشركة نفط الكويت في 
منطقة الحقول شمال وغرب الكويت المبرم مع/ شركة كويت سيستمز للتجارة العامة والمقاوالت 

وذلك لالسباب الموضحة بكتاب الشركة

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ خالد العربيد     رئيس فريق
السيدة/ مها الفضلي     ممثل/ شركة نفط الكويت

الموضوع
1

2

م

  قرر مجلس ادارة الجهاز :
اوال: الموافقة على تمديد فترة الدراسة وعلى اعادة الموازنة 
ثانيا: تزويد الجهاز بتقرير فني مفصل من شركة نفط الكويت

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان
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Page26 اجتماع رقم :

شركة نفط الكويت

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :2017/994$
 تاريخ الكتاب :2017/06/21

 
 
 

طلب الشركة التالي :
أوال. تمديد صالحية االسعار المقدمة للمناقصة رقم RFP-2043225 انشاء مشعب خلط جديد 

للنفط الجوارسى الخفيف من الشركات التالية :
شركة كي سي سي للهندسة والمقاوالت 

شركة فنيسكو العالمية للتجارة العامة والمقاوالت
شركة الهندسة الميكانيكية

لمدة شهر اعتبارا من 2017/6/30 حتى 2017/7/30 مع موافاة الشركة خطيا بأسماء الشركات
الموافقة والغير موافقة

ثانيا. حجز قيمة الضمان المالي االولي الخاص بشركة كي سي سي للهندسة والمقاوالت في حال
عدم تمديد الكفالة البنكية من قبلها وذلك لحين اخطار الجهاز بتسليم الكفالة النهائية وتوقيع 
العقد حيث انه حتى تاريخه لم يقم بتسليم الكفالة وتوقيع العقد بالرغم من المراسالت بالفاكس 

للشركة

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ خالد العربيد     رئيس فريق
السيدة/ مها الفضلي     ممثل/ شركة نفط الكويت

الموضوع
3
م

قرر الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم لحين تزويدنا بنسخة من توقيع العقد أو من عدمه 
قبل انتهاء مدة سريان التأمين األولي

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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Page27 اجتماع رقم :

شركة نفط الكويت

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :2017/999$
 تاريخ الكتاب :2017/06/28

 
 
 

طلب إعادة النظر بقرار الجهاز السابق واإلذن بطرح الممارسة رقم RFP-2017924 المعالجة 
البيولوجية لمناطق الكويت KERP BIO-REMEDIATION ESK (1)-1 على أن تقدم 
العطاءات بمقر الجهاز واالذن بتقديم العطاءات واقفال الممارسة بمقر الشركة وذلك للتسهيل 

واإلسراع في إجراءات الممارسة

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ خالد العربيد     رئيس فريق
السيدة/ مها الفضلي     ممثل/ شركة نفط الكويت

الموضوع
4
م

  قرر مجلس ادارة الجهاز :
اوال : الغاء قرار الجهاز السابق الصادر  بأجتماع رقم (2017/21) المنعقد بتاريخ 3-20-

2017 المتضمن:
الموافقة  على طلب طرح الممارسة على ان تقدم العطاءات بمقر الجهاز استنادا لقانون 

المناقصات العامة رقم 49/ للسنة 2016
ثانيا :الموافقة وعلي الجهة صاحبة الشأن القيام باجراءات عملية الشراء بطريقة الممارسة 

المحدودة وفقا بنص المادة (18)  من 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 
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Page28 اجتماع رقم :

شركة نفط الكويت

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :2017/1000$
 تاريخ الكتاب :2017/06/28

 
 
 

طلب الشركة اعادة النظر بقرار الجهاز السابق بشأن الممارسة RFP-2034280 تقديم خدمات 
استشارية الدارة المشاريع واالنشطة المرتبطة بها لبرنامج البيئة الخاص بلجنة االمم المتحدة 
واإلذن بتقديم العطاءات واقفال الممارسة بمقر الشركة وذلك للتسهيل واإلسراع بإجراءات 

الممارسة

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ خالد العربيد     رئيس فريق
السيدة/ مها الفضلي     ممثل/ شركة نفط الكويت

الموضوع
5
م

  قرر مجلس ادارة الجهاز :
اوال : الغاء قرار الجهاز السابق الصادر  بأجتماع رقم (2017/21) المنعقد بتاريخ 3-20-

2017 المتضمن:
الموافقة  على طلب طرح الممارسة على ان تقدم العطاءات بمقر الجهاز استنادا لقانون 

المناقصات العامة رقم 49/ للسنة 2016
ثانيا :الموافقة وعلي الجهة صاحبة الشأن القيام باجراءات عملية الشراء بطريقة الممارسة 

المحدودة وفقا بنص المادة (18)  من قانون المناقصات العامة رقم 49 لسنة 2016

البيـــــــــــــــــــان
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Page29 اجتماع رقم :

معهد الكويت لألبحاث العلمية

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :1386
 تاريخ الكتاب :2017/06/20

 
 
 

 رقم الكتاب :1364
 تاريخ الكتاب :2017/06/15

 
 
 

طلب التمديد االول لتأجير سيارات الصيانة و النقليات و الضيافة المبرم مع/شركة محمد ناصر 
الشهري و اوالده للسيارات لمده  ستة اشهر اعتبارا من 2017/6/1 الى 2017/11/30 بمبلغ 
اجمالي قدره (-/29,304 د.ك) فقط تسعة وعشرون الف  وثالثمائة واربعة دينار  الغير وذلك 

لحين االنتهاء من طرح مناقصة جديده

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

 

طلب التمديد الثاني للعقد رقم 137723 صيانة نظام التحكم المركزي لمرافق المعهد  المبرم 
مع/شركة هانويل الكويتية لمده ستة اشهر اعتبارا من 2017/7/14 بمبلغ اجمالي قدره 

(32,676/162 د.ك) فقط اثنى وثالثون الف  وستمائة وستة وسبعون دينار  ومائة واثنى 
وستون فلس  الغير وذلك لحين االنتهاء من اجراءات طرح المناقصة رقم 2017/2016/23

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

 

الموضوع
1

2

م

  قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة بنفس الشروط واالسعار اعتبارا من تاريخ الكتاب 
2017/6/20 مع االلتزام بأحكام القانون رقم 49 لسنة 2016

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

البيـــــــــــــــــــان
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Page30 اجتماع رقم :

معهد الكويت لألبحاث العلمية

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :1387
 تاريخ الكتاب :2017/06/20

 
 
 

 رقم الكتاب :1388
 تاريخ الكتاب :2017/06/10

 
 
 

 رقم الكتاب :385
 تاريخ الكتاب :2017/06/21

 
 
 

طلب ترسية الممارسة رقم m-99-2017/2016 وحده معالجه موحده للبكتيريا و التآكل 
على/مؤسسة الهاجري الخليجية للتجارة العامه و المقاوالت (اقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-

/16,233 د.ك) فقط ستةعشر الف  ومائتين وثالثة وثالثون دينار  الغير

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

 

طلب ترسية الممارسة رقم m-82-2017/2016 توريد جهاز كلدهال لقياس البروتين على/مركز 
الطب العربي (اقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-/14,693 د.ك) فقط اربعةعشر الف  وستمائة 

وثالثة وتسعون دينار  الغير

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

 

طلب ترسية الممارسة رقم m-29-2017/2016 تصميم و بناء و توريد وحده تجريبية لنظام 
التقطير الغشائي متعدد االشاكل على/شركة العرفج الهندسية (اقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-

/53,900 د.ك) فقط ثالثة وخمسون الف  وتسعمائة دينار  الغير

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

 

الموضوع
3

4

5

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان
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Page31 اجتماع رقم :

معهد الكويت لألبحاث العلمية

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :1389
 تاريخ الكتاب :2017/06/20

 
 
 

 رقم الكتاب :1207
 تاريخ الكتاب :2017/06/07

 
 
 

 رقم الكتاب :1374
 تاريخ الكتاب :2017/06/19

 
 
 

طلب ترسية الممارسة رقم m-97-2017/2016 شراء اوساط بكتيريا لمده 3 سنوات على/شركة
العيسى لألجهزة الطبية (اقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-/47,433 د.ك) فقط سبعة واربعون 

الف  واربعمائة وثالثة وثالثون دينار  الغير

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

 

طلب ترسية الممارسة رقم m-98-2017/2016 توريد جهاز متنقل لقياس الغازات المذابة و 
الرطوبة في الزيت على/شركة العرفج الهندسية (ثاني اقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-

/20,000 د.ك) فقط عشرون الف  دينار  الغير

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

 

طلب ترسية الممارسة رقم M-39-2017/2016 توريد جهاز صهر وطرد البوليمرات إلنتاج 
األغشية البالستيكية على/ شركة العيسى لألجهزة الطبية والعلمية (ثالث أقل األسعار) بمبلغ 

اجمالي قدره (-/59,800 د.ك)  فقط تسعة وخمسون الف  وثمانمائة دينار  الغير

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

 

الموضوع
6

7

8

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة مع تعزيز االعتماد المالي 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

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       

Page32 اجتماع رقم :

وزارة الصحة

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :18
 تاريخ الكتاب :2017/04/04

 
 
 

(أعيد بحث) طلب ترسية بنود المناقصة رقم هـ ط/2017/2016/14 توريد وتجهيز قسم الطب 
النووي - مستشفى جابر على النحو التالي :

- البند (10-1) على/ شركة نور للتكنولوجيا الطبية (سادس اقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-
/371,850 د.ك)

- البند (10-2) على/ شركة السلطان المتحدة الطبية (سابع اقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-
/480,000 د.ك)

- البند (10-3) على/ شركة التقدم التكنولوجي (ثاني وثامن اقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-
/563,149 د.ك) على ان تتعهد الشركة بتنفيذ ماهو مدكور بالكتاب المرفق بإفادة رئيسة مجلس 

اقسام الطب النووي

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

 

الموضوع
1
م

قرر الجهاز تأجيل البت بالقرار لحين استكمال المستندات المطلوبة 

البيـــــــــــــــــــان
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Page33 اجتماع رقم :

وزارة الصحة

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :363
 تاريخ الكتاب :2017/06/19

 
 
 

 رقم الكتاب :9426
 تاريخ الكتاب :2017/05/30

 
 
 

طلب التمديد االول لعقد المناقصة رقم ص/م خ ع/2016/2015/16-35 تقديم خدمات التامين 
الصحي للمواطنين المتقاعدين المبرم مع / مجموعة الخليج للتامين لمدة ستة اشهر اعتبارا من 
2017/10/16 بمبلغ اجمالي قدره (-/40,634,715د.ك) فقط اربعون مليون وستمائة واربعة 

وثالثون الف وسبعمائة وخمسة عشر دينار الغير وذلك لحين االنتهاء من اجراءات طرح مناقصة
جديدة

 

طلب اصدار االمر التغييري االول بزيادة مبلغ اجمالي قدره (299,743/8 يورو) ما يعادل 
(99,685/220 د.ك)  فقط تسعة وتسعون الف  وستمائة وخمسة وثمانون دينار  ومائتين 

وعشرون فلس  الغير ما يعادل نسبة (25%) على قيمة عقد التوريد رقم 15/1843C فالتر 
سريعة التدفق قياسات متعددة لمراكز غسيل الكلى المبرم مع/ شركة محمد ناصر الهاجري واوالده

وذلك لزيادة الكميات المطلوبة حسب افادة الجهة الطالبة

 

الموضوع
2

3

م

قرر مجلس ادارة الجهاز عدم الموافقة لعدم توافر االعتماد المالي

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان
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Page34 اجتماع رقم :

وزارة الصحة

االستدعاءات

 رقم الكتاب :115
 تاريخ الكتاب :2017/05/03

 
 
 

(اعيد بحث) طلب إعادة عرض ترسية المناقصة رقم ص / م خ ع / 2015/2014/52 توريد 
وتركيب انظمة معلومات وتراخيص لنظام تامين وحفظ المعلومات في حالة الكوارث الطبيعية مع 
/ شركة الهندسة والتقنيات (ثالث أقل األسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-/2,308,000 د.ك)  فقط  

مليونين  وثالثمائة وثمانية الف  دينار  الغير

- سيحضر من جانب الوزارة:
- السيدة/ زينب حسن عثمان     مراقب المناقصات الدارة المشتريات

- السيد/ حسين حمزة عيدان     مراقب التشغيل االلى - ادارة نظم المعلومات

 

الموضوع
4
م

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

البيـــــــــــــــــــان
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Page35 اجتماع رقم :

وزارة الصحة

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :2017/51
 تاريخ الكتاب :2017/06/12

 
 
 

 رقم الكتاب :2017/60
 تاريخ الكتاب :2017/06/12

 
 
 

 رقم الكتاب :2017/46
 تاريخ الكتاب :2017/06/12

 
 
 

 رقم الكتاب :61
 تاريخ الكتاب :2017/06/19

 
 
 

طلب ترسية الممارسة رقم 2017/2016-708 توريد جهاز وملحقاته لحاجه مجلس أقسام 
التخدير والعناية المركزة وعالج االالم مستشفى الصباح على/ شركة العيسى لالجهزة الطبية 
والعلمية (اقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-/98,000د.ك) فقط ثمانية وتسعون الف  دينار  

الغير

 

طلب ترسية الممارسة رقم 269-2015/2016 أجهزة وملحقاتها لحاجة مجلس اقسام الجراحة 
التخصصية مستشفى ابن سينا على / شركة هلث كير داينامكس للتجارة العامة (خامس أقل 

االسعار ) بمبلغ اجمالي قدرة (-/215,811 د.ك) فقط مائتين وخمسة عشر ألف وثمانمائة أحد 
عشر دينار كويتي فقط الغير

 

طلب ترسية الممارسة رقم 2015/2014-611 توريد أجهزة وملحقاتها لحاجة مجلس أقسام 
االشعة والعالج االشعاعي لمكز صباح االحمد للكلى والمسالك على/شركة التقدم التكنولوجي ( 
عرض وحيد ) بمبلغ اجمالي قدره (-/78,900 د.ك) فقط ثمانية وسبعون ألف وتسعمائة دينار 

الغير

 

طلب شراء البند رقم (143) مواد مخبرية لفحوصات المناعة (HLA) لحاجة مختبر حامد 
العيسى المناعة من شركة / التقدم التكنولوجي ( مصدر وحيد ) بمبلغ اجمالي قدرة (-

/268,650$) مايعادل (-/81,938 د.ك) فقط احدى وثمانون الف  وتسعمائة وثمانية وثالثون 
دينار  الغير

 

الموضوع
5

6

7

8

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان
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Page36 اجتماع رقم :

وزارة الصحة

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :23
 تاريخ الكتاب :2017/05/15

 
 
 

 رقم الكتاب :17
 تاريخ الكتاب :2017/05/15

 
 
 

 رقم الكتاب :4
 تاريخ الكتاب :2017/05/15

 
 
 

 رقم الكتاب :14
 تاريخ الكتاب :2017/05/15

 
 
 

طلب شراء البند رقم (174) محاليل ومستهلكات ألجهزة E COBAS لحاجة كافة المختبرات - 
وحدات البيوكميستري من شركة / ياكو الطبية ( مصدر وحيد) بمبلغ اجمالي قدرة (-/658,150 

د.ك) فقط ستمائة وثمانية وخمسون الف  ومائة وخمسون دينار  الغير بعد تقليل عدد المواد 
وزيادة في الكميات

 

طلب شراء البند رقم (148) محاليل ألجهزة 5COULTER  ACTI-DIFF لفحوصات 
امراض الدم لحاجة كافة المختبرات من شركة / تكترون األجهزة االلكترونية ( مصدر وحيد )بمبلغ
اجمالي قدرة (-/1,309,673$) مايعادل (-/396,831 د.ك) فقط ثالثمائة وستة وتسعون الف  

وثمانمائة واحدى وثالثون دينار  الغير

 

طلب شراء البند رقم (135) توريد فحص الزهايمر وتفريغه عن الخرف لحاجة قسم الطب 
النووي - مركز الكويت لمكافحة السرطان من شركة / بدر سلطان واخوانه ( مصدر وحيد) بمبلغ 

اجمالي قدرة (-/92,500 د.ك) فقط اثنى وتسعون الف  وخمسمائة دينار  الغير

 

طلب شراء البند رقم (145) مستهلكات ومحاليل ألجهزة DIASYS لحاجة كافة المختبرات -
قسم البيوكميستري من / شركة التقدم الكنولوجي ( مصدر وحيد) بمبلغ اجمالي قدرة (-

/250,510 د.ك)  فقط مائتين وخمسون الف  وخمسمائة وعشر دينار  الغير بعد تخفيض 
الكميات

 

الموضوع
9

10

11

12

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان
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Page37 اجتماع رقم :

وزارة الصحة

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :16
 تاريخ الكتاب :2017/05/15

 
 
 

 رقم الكتاب :2017/59
 تاريخ الكتاب :2017/06/12

 
 
 

 رقم الكتاب :43
 تاريخ الكتاب :2017/05/16

 
 
 

طلب شراء البند رقم (147) محاليل ومستهلكات ألجهزة تحليل الدم لحاجة كافة المختبرات وحدة
الهيماتولوجي من / شركة التقدم التكنولوجي ( مصدر وحيد) بمبلغ اجمالي قدره (-/345,600 

د.ك) فقط ثالثمائة وخمسة واربعون الف  وستمائة دينار  الغير بعد تقليل المواد

 

طلب ترسية الممارسة رقم 837-2016/2015  توريد اجهزة وملحقاتها لمجلس اقسام العيون 
كالتالي:

- البند رقم (79-1) على/ مؤسسة المجموعة التقنية (ثالث اقل األسعار) بمبلغ إجمالي قدره (-
/8,900 د.ك)

- البند رقم (79-2) على/ شركة التقدم التكنولوجي (رابع اقل األسعار) بمبلغ إجمالي قدره (-
/13,146 د.ك)

- البند رقم (79-3) على/ شركة الدائرة المركزية (خامس اقل األسعار) بمبلغ إجمالي قدره (-
/93,800 د.ك)

 

طلب شراء البند رقم (93) أدوية مادة لحاجة أمراض االستقالبية لدى االطفال لحاجة كافة 
المستشفيات من شركة الغانم هلثكير للتجارة العامة (مصدر وحيد) بمبلغ اجمالي قدرة (-

/2,648,535$) مايعادل (-/807,803د.ك) فقط ثمانمائة وسبعة الف  وثمانمائة وثالثة دينار  
الغير بعد زيادة الكميات

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ محمد عماري     اختصاصي محاسبة
السيدة/ أديبة الطاهر     مراقب ادارة المختبرات

المهندسة/ نجاة الغضبان     رئيس قسم المحاليل المواد المخبرية
السيد/ فهد القطان     رئيس قسم المستحضرات

السيدة/ زينب عثمان     مراقب المناقصات
السيد/ حسن عيدان     مراقب تشغيال آلي

الدكتور/ عدنان الرشيد     مراقب التامين الصحي

الموضوع
13

14

15

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان
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Page38 اجتماع رقم :

وزارة الصحة

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :2017-47
 تاريخ الكتاب :2017/06/12

 
 
 

 رقم الكتاب :2017-56
 تاريخ الكتاب :2017/06/12

 
 
 

طلب ترسية الممارسة رقم 238-2016/2015 توريد أجهزة وملحقاتها لمراكز الرعاية األولية 
لمنطقة الفروانية الصحية كالتالي:

- البند رقم (55-1) على/ شركة التقدم التكنولوجي (الحادي عشر باقل االسعار) بمبلغ إجمالي 
قدره (-/13,500 د.ك) 

- البند رقم (55-2) على/ شركة الدائرة المركزية (سابع اقل األسعار) بمبلغ إجمالي قدره (-
/27,750 د.ك)

- البند رقم (55-3) على/ شركة وربة للتجهيزات الطبية (الثالث عشر اقل األسعار) بمبلغ اجمالي
قدره (-/38,000 د.ك)

 

طلب ترسية الممارسة رقم 63-2016/2015 توريد أجهزة تعقيم لغرف العمليات في التوسعة 
الجديدة بمركز البحر لقسم التعقيم كالتالي:

- البند رقم (65-1) على / شركة تراي ألفا (ثاني اقل األسعار) بمبلغ إجمالي قدره (-/49,323 
د.ك)

- البند رقم (65-2) على / شركة التقدم التكنولوجي (رابع أقل األسعار) بمبلغ إجمالي قدره (-
/422,945 د.ك)

 

الموضوع
16

17

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر الجهاز الموافقة مع تعزيز االعتماد المالي 

البيـــــــــــــــــــان
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Page39 اجتماع رقم :

وزارة الصحة

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :10459
 تاريخ الكتاب :2017/06/12

 
 
 

طلب اعادة النظر بقرار الجهازالسابق والموافقة على شراء البند رقم (6) أدوية بخاخ مخدر 
موضعي لكافة االستخدامات لكافة االقسام في المراكز الصحية والتخصصية على النحو التالي :
- البند رقم (6-1 ) على/ شركة المعالي لألدوية (اقل االسعار) بمبلغ إجمالي قدره (-/2,000 

د.ك)
- البند رقم (6-2) على/ شركة الغانم هلثكير للتجارة العامة (ثاني اقل االسعار) بمبلغ إجمالي 
قدره (-/USD 32.000) مايعادل (-/9,632 د.ك)  وذلك لألسباب المذكورة بكتاب الوزارة

 

الموضوع
18
م

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه التالي:
اوال: الغاء قراره السابق الصادر باجتماع رقم 2017/29 المنعقد بتاريخ 2017/4/17  فيما 

يخص البند رقم (6) المتضمن:
الموافقة على شراء جميع البنود  ما عدا البند رقم (6) يتم شراؤه من مناقصة الخليج

ثانيا: الموافقة 
وعدم موافقة عضو الجهاز د.جنان بوشهري

قبل الختام رحب رئيس مجلس الجهاز المركزي للمناقصات العامة دعوة السادة أعضاء المجلس لحضور اإلجتماع القادم يوم  
االربعاء الموافق 12-07-2017 الساعة -/التاسعة صباحا. 

البيـــــــــــــــــــان


