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دولة الكويت
 الجهاز المركزي للمناقصات العامة

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

2018/72
19-محرم-1440 هـ 

   االثنين 
2018-10-01 -الموافق

عقد الجهاز المركزي للمناقصات العامة  جلسته رقم (

بقاعة االجتماع بمقر الجهاز المركزي للمناقصات العامة و بحضور كل من السادة :الموافق  2018-10-01

)(   االثنين 2018/72 الساعه التاسعة من صباح يوم)

    أعضاء مجلس ادارة الجهاز المركزي للمناقصات العامة :

    وقد حضر جانب من اإلجتماع  :

    األمين العام:

    وقد اعتذر عن حضور اإلجتماع كل من:

التوقيع

التوقيع

التوقيع

التوقيع

د. رنا عبدالله الفارس

محمد ناصر الخرافي
حامد أحمد العلبان

بدر عبداللطيف الدويسان
د. محمد عبدالله العيسى

عادل إبراهيم خريبط
د.مرسال سعد الماجدي

السيد/ بدر عبد الرحمن الرفاعي

مشعل منديل القحص

د.مبارك فهاد العازمي

هيا أحمد الودعاني

عبدالله سعود العبدالرزاق

نائب رئيس 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 األمانة العامة للمجلس األعلى 

للتخطيط و التنمية
عضو / ممثل وزارة المالية

عضو/ ممثل الهيئة العامة للقوى العاملة

األمين العام للجهاز المركزي للمناقصات 
العامة

رئيس الجهاز المركزي للمناقصات العامة

1

2
3
4
5
6
7
8

9

1

1

1

تم توقيع هذا المحضر واعتماده من رئيس و اعضاء مجلس الجهاز  بتاريخ  03-10-2018 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 الصحة

 العضو / ممثل وزارة المالية

 العضو / ممثل ديوان الخدمة المدنية

 العضو / ممثل الهيئة العامة للرياضة

 العضو / ممثل الديوان األميري

 العضو / ممثل الهيئة العامة للتعليم 
التطبيقي والتدريب

 العضو / ممثل الهيئة العامة لشئون 
الزراعة والثروه السمكية

 العضو / ممثل مؤسسة البترول الكويتية

 العضو / ممثل شركة نفط الكويت

 العضو / ممثل وزارة التربية

 العضو / ممثل وزارة األعالم

 العضو / ممثل شركة البترول الوطنية 
الكويتية

 العضو / ممثل الهيئة العامة للشباب

 العضو / ممثل معهد الكويت لألبحاث 
العلمية

 العضو / ممثل وزارة الشئون اإلجتماعية 
والعمل

 العضو / ممثل األمانة العامة لمجلس 

السيد/ سعد المطيري     رئيس قسم 
المناقصات

السيد/ ابراهيم الفيلجاوي     ممثل امراقب 
دعم نظم تخطيط الموارد

السيده/ باسمة الرويح     رئيس قسم 
المشتريات

السيد/ محمد عصمت     باحث قانوني

السيد/ حمود النومس     رئيس قسم 
الضمانات

السيدة/ مي العثمان     منسق أول إداري 
معامالت

السيدة/ حصة الحربي     مدير المالية

السيدة/علي الصايغ     ممثل القطاع النفطي

السيد/علي حاتم الصايغ     ممثل/القطاع 
النفطي

السيد/ حمدان الخشاب     رئيس قسم النظم 
االلية

السيد/ سعد خلف الفجي     رئيس قسم 
محطة جبد

السيد/ علي حاتم الصايغ     ممثل/القطاع 
النفطي

السيد/    محمد عصمت     باحث قانوني

المهندس/علي الكليب     مهندس

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16
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    كما حضر حانب من االجتماع العضو / ممثل الجهات الحكومية التي أشرفت على تنفيذ 
المناقصة وهم كالتالي :

التوقيع

 العضو / ممثل جامعة الكويت

 العضو / ممثل المجلس الوطني للثقافه 
والفنون واآلداب

السيد/ هيثم درويش     رئيس قسم

السيده/ خنساء الصانع     رئيس قسم 
المشتريات

17

18
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فض العطاءات

وزارة الكهرباء و الماء

وزارة األعالم

الصندوق الكويتي للتنمية اإلقتصادية العربية

الرقم :- و ك م /2018/2017/79

الرقم :- وأ/2018/2017/272

الرقم :- وأ/2018/2017/273

الرقم :- 2018/14

فض عطاء مناقصة/ممارسة  اعمال التعديالت والصيانة الشاملة لخدمات مراكز المراقبة والتحكم
(الجابرية - المدينة - الشعيبة - الجهراء )

 

فض عطاء مناقصة/ممارسة  القيام باعمال تشغيل وصيانة الكهرباء والميكانيك والمولدات في 
المحطات الخارجية (المقوع - كبد - جنوب الصباحية - المطالع - الصبية - الجيوان 1 -الجيوان

2 - الجليعة )

 

فض عطاء مناقصة/ممارسة  القيام باعمال تشغيل وصيانة الكهرباء والميكانيك والمولدات في 
مجمع االعالم ومبنى السالمية ومباني الوزارة في مبنى رقم 2 بالشويخ والمواقع الخارجية _يوم

البحار - المخازن - النقليات )

 

فض عطاء مناقصة/ممارسة  التأمين التكافلي

 

الموضوع

الموضوع

الموضوع

1

2

3

4

م

م

م

فتحت مظاريف المناقصة 

فتحت مظاريف المناقصة 

فتحت مظاريف المناقصة 

فتحت مظاريف المناقصة 

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان
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فض العطاءات

الهيئة العامة للرياضة

فض عطاء مناقصة/ممارسة  احتياجات الهيئة العامة للرياضة من المركباتالرقم :- هـ ع ر 2018-2017-3

 

الموضوع
5
م

فتحت مظاريف المناقصة 

البيـــــــــــــــــــان
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الهيئة العامة للشباب

توصيــــــات الجهــــات

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

 
 
 

افادة الجهاز بقرب انتهاء التأمين االولي للشركات المشاركة بالمناقصة رقم هـ ع 
ش/2018/2017/3 استئجار سيارات صالون وباصات مع سائق ووقود

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/    محمد عصمت     باحث قانوني

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز تمديد التأمين األولي لجميع الشركات المشاركة بالمناقصة 

البيـــــــــــــــــــان
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مؤسسة البترول الكويتية

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :348
 تاريخ الكتاب :2018/09/23

 
 
 

طلب التمديد الرابع لعقد المناقصة رقم م ب ك/خ/2012/225 التزود بخدمات الدعم الفني لنظم 
المعلومات المبرم مع / شركة الديار المتحدة للتجارة والمقاوالت لمدة شهرين اعتبارا من 

2018/10/8حتى 2018/12/7 بمبلغ اجمالي قدره (-/53,650د.ك)  فقط ثالثة وخمسون الف  
وستمائة وخمسون دينار  الغير وذلك لحين االنتهاء من اجراءات ترسية المناقصة رقم م ب 

ك/خ/2016/330

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/علي الصايغ     ممثل القطاع النفطي
السيد/ رياض الشطي     إداري أول الشراء و عقود الخدمات

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان
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وزارة المالية

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :2018/22562
 تاريخ الكتاب :2018/09/25

 
 
 

طلب تمديد فترة دراسة عطاءات المناقصة رقم 2017/13-2018 دعم التجهيزات االلية 
والبرمجية للبيئة التشغيلية وشراء تراخيص لنظم تخطيط الموارد المؤسسية لمدة اسبوعين وذلك

لألسباب المذكورة بكتاب الوزارة

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ ابراهيم الفيلجاوي     ممثل امراقب دعم نظم تخطيط الموارد

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز عدم الموافقة وإستعجال الجهة بموافاة الجهاز بالتوصية

البيـــــــــــــــــــان
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وزارة الشئون اإلجتماعية والعمل

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :25917
 تاريخ الكتاب :2018/09/16

 
 
 

طلب تمديد فترة دراسة عطاءات المناقصة رقم و ش ج 2017/2016/14 انشاء وانجاز وصيانة
مبنى الخدمات العامة منطقة الشويخ الصناعية - قسيمة 155 لمدة (شهر) اعتبارا من 

2018/9/16 حتى 2018/10/16

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

المهندس/علي الكليب     مهندس

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز عدم الموافقة وإستعجال الجهة بموافاة الجهاز بالتوصية

البيـــــــــــــــــــان
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جامعة الكويت

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :9072
 تاريخ الكتاب :2018/08/12

 
 
 

طلب طرح المناقصة العامة رقم 2018/58-2019 توفير رخص برنامج لنظام أمني للبريد 
اإللكتروني لمدة ثالث سنوات - مركز نظم المعلومات - قسم أمن الشبكات - على الشركات 

المسجلة  لدى الجهاز

*بيانات المناقصة:
-ال تقبل عروض بديلة

-ال تقبل التجزئة
-االوامر التغييرية (%25)

*شروط المناقصة:
-مقتصرة على الشركات المسجلة لدي الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ هيثم درويش     رئيس قسم

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان
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األمانة العامة لمجلس الوزراء

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :10313
 تاريخ الكتاب :2018/09/02

 
 
 

طلب طرح الممارسة العامة رقم 2019/2018/23 تجديد تراخيص نظام أوراكل الخاصة بالنظام 
الشامل ونظام المراسالت للجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية للسنة 
المالية 2019/2018  لمدة ثالث سنوات وفقا لنص المادة رقم (17) من القانون رقم 49 في 

شأن المناقصات العامة والئحته التنفيذية الصادرة بموجب المرسوم رقم 2017/30

*بيانات الممارسة:
-غير قابلة للتجزئة 

-نسبة االوامر التغيرية (%25)

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

 

الموضوع
1
م

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

البيـــــــــــــــــــان



2018/72  عدد كويت اليوم 1414تاريخ النشر بموقع الجهاز Page132018/10/14 اجتماع رقم :

شركة البترول الوطنية الكويتية

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :2710
 تاريخ الكتاب :2018/09/27

 
 
 

طلب تمديد فترة الدراسة للمناقصة رقم CB/1401 صيانة وإصالح الصهاريج في صفاة ميناء 
عبدالله والتسويق المحلي حتى 2018/12/11

اطلع الجهاز على إفادة الجهاز  بقرب انتهاء التأمين األولي

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ علي حاتم الصايغ     ممثل/القطاع النفطي
السيد/ ريم الشمري     رئيس فريق بالوكالة

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز التالي 
أوال: الموافقة على تمديد فترة الدراسة  

ثانيا: تمديد التامين االولى لجميع الشركات المشاركة

البيـــــــــــــــــــان
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الهيئة العامة للرياضة

توصيــــــات الجهــــات

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :
 تاريخ الكتاب :

 
 
 

 رقم الكتاب :
 تاريخ الكتاب :

 
 
 

افادة الجهاز بقرب انتهاء التأمين األولي للشركات المشاركة بالمناقصة هـ ع ر 2018-2017-1
تنفيذ أعمال أبراج إنارة للمعلب الرئيسي بنادي الفحيحيل الرياضي

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ محمد عصمت     باحث قانوني

(اعيد بحث) افادة الجهاز بانتهاء التأمين األولي للشركات المشاركة بالمناقصة رقم هـ ع ر 
2017/2016/15 تشغيل وصيانة واصالح خدمات التبريد والتكييف باألندية واالتحادات 

الرياضية (المنطقة الثالثة)

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ محمد عصمت     باحث قانوني

الموضوع

الموضوع

1

2

م

م

قرر مجلس ادارة الجهاز تمديد التأمين األولي لجميع الشركات المشاركة بالمناقصة لمدة شهر

قرر مجلس ادارة الجهاز تجديد التأمين األولي لجميع الشركات المشاركة بالمناقصة 

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان
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معهد الكويت لألبحاث العلمية

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :1661/5/1535
 تاريخ الكتاب :2018/09/06

 
 
 

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

 
 
 

طلب التمديد الثالث لعقد تأجير سيارات المدراء و سيارات الجيب المبرم مع/شركة االولوية 
للسيارات لمده ستة اشهر اعتبارا من 2018/12/1 حتى 2019/5/31 بمبلغ اجمالي قدره (-
/246,240 د.ك) فقط مائتين وستة واربعون الف  ومائتين واربعون دينار  الغير على النحو 

التالي:
-سيارات المدراء لعدد (49) بمبلغ اجمالي قدره  (93,727/200 د.ك)

-سيارات الجيبات لعدد (106)  بمبلغ اجمالي قدره (152,512/800 د.ك)
وذلك  لحين االنتهاء من اجراءات طرح المناقصة الجديدة 2018-2017/4

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

 

افادة الجهاز بقرب انتهاء التأمين األولي للشركات المشاركة بالمناقصة رقم 2018/2017-3 
خدمات تقنية لتطوير و تحديث المختبرات

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

 

الموضوع

الموضوع

1

2

م

م

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم لعدم حضورممثل الجهة

قرر مجلس ادارة الجهاز تمديد التأمين األولي لجميع الشركات المشاركة بالمناقصة 

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان
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ديوان الخدمة المدنية

توصيــــــات الجهــــات

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

 
 
 

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

 
 
 

افادة الجهاز بقرب انتهاء التأمين االولي للشركات المشاركة بالمناقصة رقم 9 - 2016 / 2017
تجديد تراخيص الدعم الفني والصيانة لمنتجات أوراكل

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيده/ باسمة الرويح     رئيس قسم المشتريات

افادة الجهاز بقرب انتهاء التأمين االولي للشركات المشاركة بالمناقصة رقم 2017/2016-6 
الصالح وتشغيل وصيانة االعمال الكهروميكانيكية بالديوان

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيده/ باسمة الرويح     رئيس قسم المشتريات

الموضوع
1

2

م

قرر مجلس ادارة الجهاز تمديد التأمين األولي لجميع الشركات المشاركة بالمناقصة 

قرر مجلس ادارة الجهاز تمديد التأمين األولي لجميع الشركات المشاركة بالمناقصة 

البيـــــــــــــــــــان



2018/72  عدد كويت اليوم 1414تاريخ النشر بموقع الجهاز Page172018/10/14 اجتماع رقم :

المجلس الوطني للثقافه والفنون واآلداب

توصيــــــات الجهــــات

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :7043
 تاريخ الكتاب :2018/09/05

 
 
 

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

 
 
 

 رقم الكتاب :6981
 تاريخ الكتاب :2018/09/03

 
 
 

طلب اعادة عرض ترسية المناقصة رقم م و ث ف ا /2017/2016/6 استئجار سيارات للمجلس 
واالدارات التابعة له على/ شركة يور كار لتاجير السيارات (ثاني اقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره
(168,235/200 د.ك)  فقط مائة وثمانية وستون الف  ومائتين وخمسة وثالثون دينار  ومائتى 

فلس  الغير وذلك بناءا على مالحظات ديوان المحاسبة

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيده/ خنساء الصانع     رئيس قسم المشتريات

افادة الجهاز بقرب انتهاء التأمين االولي للشركات المشاركة بالمناقصة رقم 2018/2017-3 
اعمال النظافة للمقر الرئيسي للمجلس و االدارات التابعة له

 

طلب طرح المناقصة العامة رقم م و ث ف أ 2019/2018/2 صيانة وتشغيل أجهزة ومعدات 
التكييف لمباني المجلس  لمدة سنتين

*بيانات المناقصة:
-ال تقبل عروض بديلة

-ال تقبل التجزئة
-االوامر التغييرية (%25)

 

الموضوع

الموضوع

1

2

3

م

م

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

قرر مجلس ادارة الجهاز تمديد التأمين األولي لجميع الشركات المشاركة بالمناقصة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان
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شركة نفط الكويت

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :2018/2404$
 تاريخ الكتاب :2018/09/18

 
 
 

 رقم الكتاب :2018/2372$
 تاريخ الكتاب :2018/09/17

 
 
 

طلب اصدار االمر التغييري العاشر بزيادة مبلغ اجمالي قدره (2,722,685/010 د.ك)  فقط  
مليونين  وسبعمائة واثنى وعشرون الف  وستمائة وخمسة وثمانون دينار  وعشرة  أفالس  

الغير ما يعادل نسبة (4.87%) على قيمة عقد المناقصة رقم RFP - 2004761 ( ع ) انشاء 
خطوط انابيب تدفق النفط الخام ذات الضغط العالي و االشغال المتصلة بها لآلبار الجوراسية في
منطقة شمال الكويت المبرم مع/ شركة الهندسة الميكانيكية والمقاوالت وذلك لتغطية تكاليف تمديد
العقد لمدة عشرة اشهر اعتبارا من تاريخ توقيع االمر التغييري حتى 2019/10/31 ذلك لحين 

االنتهاء من تقديم الخدمات المبينه بالتفصيل بمرفقات كتاب الشركة

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/علي حاتم الصايغ     ممثل/القطاع النفطي
السيد/نجيب الزيد     رئيس فريق تأهيل التربة

طلب التمديد االول لعقد المناقصة رقم REP-2008915 خدمات صيانة المباني و التكييف 
 BUILDING & AC MAINTENANCE لمناطق عمليات الشركة في شمال الكويت

SERVICES FOR NORTH KUWAIT FIELD AREAS المبرم مع / شركة السيف
المتحدة للتجارة العامة والمقاوالت لمدة خمسة أشهر إعتبارا من 2018/10/20 حتى 

2018/3/19 ولحين االنتهاء من اجراءات المناقصة الجديدة مبلغ اجمالي قدره 
(639,575/131 د.ك)   فقط ستمائة وتسعة وثالثون الف  وخمسمائة وخمسة وسبعون دينار  

ومائة واحدى وثالثون فلس  الغير

 

الموضوع
1

2

م

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة على ان يكون االمر التغييري االخير
وعدم موافقة

عضو مجلس إدارة الجهاز/ عادل ابراهيم خريبط
عضو مجلس إدارة الجهاز/ بدر عبداللطيف الدويسان

عضو مجلس إدارة الجهاز/ محمد ناصر الخرافي
ممثل إدارة الفتوى والتشريع/ د.مرسال الماجدي

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان
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شركة نفط الكويت

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :2018/2274$
 تاريخ الكتاب :2018/09/06

 
 
 

2047019-RFP طلب إعادة النظر بقرار الجهاز السابق واالذن بطرح الممارسة المحدودة رقم
مرافق اإلنتاج الجوراسيك رقم 4.5 شمال الكويت وذلك عن طريق اإلعالن عنها بالجريدة 

الرسمية وفقا لنص المادة رقم (18) من القانون رقم 49 في شأن المناقصات العامة والئحته 
التنفيذية الصادرة بموجب المرسوم رقم 2017/30

-بيانات الممارسة:
* ال تقبل عروض بديلة

 

الموضوع
3
م

قرر مجلس ادارة الجهاز عدم الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان
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وزارة األعالم

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :180
 تاريخ الكتاب :2018/08/06

 
 
 

 رقم الكتاب :173
 تاريخ الكتاب :2018/07/30

 
 
 

طلب طرح المناقصة العامة رقم و أ/ 2019/2018/282 توريد وتركيب وتشغيل وتدريب وصيانة
أجهزة مختلفة وإنشاء البنية التحتية للمحطات المساندة للموجة المتوسطة ( الصبية والمطالع )

للوزارة .

*بيانات المناقصة:
-ال تقبل عروض بديلة

-ال تقبل التجزئة
-االوامر التغييرية (%25)

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ سعد خلف الفجي     رئيس قسم محطة جبد

طلب طرح المناقصة العامة رقم وأ/2019/2018/277 توريد ورق وظروف ومواد أخرى 
لطباعة مستلزمات جميع الوزارات بمطبعة الحكومة

- اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم 192 المؤرخ في 2018/9/9

*بيانات المناقصة:
-  تقبل عروض بديلة 

- تقبل التجزئة 
- األوامر التغييرية %15

 

الموضوع
1

2

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان
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وزارة األعالم

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :184
 تاريخ الكتاب :2018/08/12

 
 
 

 رقم الكتاب :196
 تاريخ الكتاب :2018/09/13

 
 
 

طلب طرح الممارسة العامة رقم وأ/2018/589-2019 تصميم وتنفيذ وانتاج واخراج وعرض 
االوبريت الوطني 2019/2018 الحتفاالت الكويت بالعيد الوطني وعيد التحرير بين الشركات و 

المؤسسات المتخصصة عن طريق االعالن عنها بالجريدة الرسمية

بيانات الممارسة:
- األوامر التغييرية (%25)

- اطلع الجهاز على رد الوزارة بتاريخ 2018/9/13 (فاكس) المتضمن رد الوزارة على طرح 
الممارسة العامة

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ سعد خلف الفجي     رئيس قسم محطة جبد

طلب التعاقد المباشر رقم 0098-2019/2018 النتاج البرنامج التلفزيوني (ال تحاتي خلك 
ريادي) مع / مؤسسة ام فيلم لالنتاج الفني على شاشه تلفزيون الكويت بمبلغ اجمالي قدره (-

/100,000د.ك)  فقط مائة الف دينارا الغير  وفقا للمادة رقم (18) من قانون المناقصات العامة
رقم 49 لسنة 2016

 

الموضوع
3

4

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة على أن تتولى الجهة صاحبة الشأن اجراءات األعمال 
بممارسة عامة وفقـا للمادة رقم 17 من قانون المناقصات العامة رقم 49 لسنة 2016 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان
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الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب

توصيــــــات الجهــــات

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :9659
 تاريخ الكتاب :2018/09/18

 
 
 

 رقم الكتاب :7629
 تاريخ الكتاب :2018/07/17

 
 
 

 رقم الكتاب :5044
 تاريخ الكتاب :2018/05/07

 
 
 

طلب تمديد التامين االولي للشركات المشاركة بالمناقصة رقم هـ ع /ش ا م/2017/2016/50 
صيانة اجهزة الحاسب االلي و ملحقاته لمدة ثالثة اشهر

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ مي العثمان     منسق أول إداري معامالت

طلب التمديد الثالث لعقد المناقصة رقم هـ ع / ش أ م /2014/2013/95 تنفيذ وتطوير وصناعة 
الزراعات التجميلية والري في حدائق كليات ومعاهد الهيئة (منطقة الشويخ) المبرم مع/ شركة 

الجهراء للتجهيزات الزراعية لمدة ستة اشهر اعتبارا من 2018/10/1 حتى 2019/3/31 بمبلغ
اجمالي قدره (-/165,240 د.ك) فقط مائة وخمسة وستون الف  ومائتين واربعون دينار  الغير.

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ مي العثمان     منسق أول إداري معامالت

طلب تمديد الثاني لعقد المناقصة رقم هـ ع / ش أ م /2014/2013/95 تنفيذ وتطوير وصناعة 
الزراعات التجميلية والري في حدائق كليات ومعاهد الهيئة (منطقة الشويخ) المبرم مع/ شركة 

الجهراء لتجهيزات الزراعية لمدة ستة اشهر اعتبارا من 2018/7/1 حتى 2018/12/31 بمبلغ 
اجمالي قدره (-/165,239 د.ك)  فقط مائة وخمسة وستون الف  ومائتين وتسعة وثالثون دينار  

الغير لحين االنتهاء من اجراءات طرح المناقصة الجديدة

 

الموضوع

الموضوع

1

2

3

م

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة على تمديد التأمين االولي لجميع الشركات المشاركة 
بالمناقصة

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة اعتبارا من تاريخ 2019/1/1

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان
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الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :
 تاريخ الكتاب :

 
 
 

افادة الجهاز بقرب انتهاء التأمين األولي للشركات المشاركة بالمناقصة رقم هـ ع / ش أ م 
 (Enhancing Network Security) 2018/2017/14 توفير أجهزة حماية المعلومات/

للهيئة.

 

الموضوع
4
م

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم 

البيـــــــــــــــــــان
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الديوان األميري

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :
 تاريخ الكتاب :

 
 
 

(اعيد بحث) افادة الجهاز بقرب انتهاء التأمين األولي للشركات المشاركة بالمناقصة رقم د 
أ/هـ/130(ع) اعمال تطوير التصميم واالنشاء واالنجاز والتجهيز والتأثيث والصيانة والتشغيل 

لمشروع قصر العدل الجديد

*اطلع الجهاز على كتاب الديوان رقم 9855 بتاريخ 2018/9/26 المتضمن االفادة بتوقيع العقد 
مع الشركة لتاخير ديوان المحاسبة

 

الموضوع
1
م

احيط مجلس ادارة الجهاز علما بتوقيع العقد مع الشركة بتاريخ 2018/9/12

البيـــــــــــــــــــان
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الديوان األميري

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :9594
 تاريخ الكتاب :2018/09/18

 
 
 

 رقم الكتاب :9593
 تاريخ الكتاب :2018/09/18

 
 
 

 رقم الكتاب :9595
 تاريخ الكتاب :2018/09/18

 
 
 

طلب التمديد األول للعقد رقم دا/ت/ع/357 اعمال صيانة المزروعات والنباتات بحديقة الشهيد 
المرحلة االولي المبرم مع / شركة بيت االنماء للمقاوالت لمدة شهرين اعتبارا من 2018/10/1 
حتى 2018/11/30 بمبلغ اجمالي قدره (-/84,400 د.ك)  فقط اربعة وثمانون الف  واربعمائة 

دينار  الغير وذلك لحين االنتهاء من اجراءات طرح الممارسة الجديدة

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ حمود النومس     رئيس قسم الضمانات

طلب التمديد السادس لعقد المناقصة رقم دأ/هـ/71 مشروع اعمال الصيانة الشاملة و التشغيل و 
التركيبات لألعمال الهندسية لمباني المطار األميري المبرم مع/ الشركة الوطنية لتطوير مشاريع 
البنية التحتية لمدة اربعة اشهر اعتبارا من 2018/12/1 حتى 2019/3/31 بمبلغ اجمالي قدره 
(71,333/333 د.ك)  فقط احدى وسبعون الف  وثالثمائة وثالثة وثالثون دينار  وثالثمائة وثالثة

وثالثون فلس  الغير لحين االنتهاء من اجراءات تأهيل الشركات

 

طلب التمديد الخامس لعقد المناقصة رقم دأ/هـ/13 تشغيل وصيانة قاعات التشريفات بمطار 
الكويت الدولي المبرم مع / الشركة الوطنية لتطوير مشاريع البنية التحتية (شركة الخرافي 

ناشيونال سابقا) لمدة ستة شهور اعتبارا من 2018/10/1 حتى 2019/3/31 بمبلغ اجمالي 
وقدره (-/62,700د.ك)  فقط اثنى وستون الف  وسبعمائة دينار  الغير وذلك لحين االنتهاء من 

اجراءات تأهيل الشركات

 

الموضوع
2

3

4

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان
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وزارة التربية

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :201822857
 تاريخ الكتاب :2018/09/05

 
 
 

 رقم الكتاب :201824333
 تاريخ الكتاب :2018/09/20

 
 
 

 رقم الكتاب :
 تاريخ الكتاب :

 
 
 

طلب ترسية المناقصة رقم م ع /2018/2017/2 تنفيذ اعمال اصالح وصيانة اجهزة اوراكل 
لقواعد البيانات (oracle exadata) وملحقاتها وتجديد تراخيص البرامج الملحقة بها على/ 

شركة اوالد جاسم محمد ثنيان الغانم للتجارة العامة و المقاوالت ( اقل االسعار) مطابق 
للمواصفات و الشروط  بمبلغ اجمالي قدرة (-/260.688 د.ك) فقط مائتين وستون الف  

وستمائة وثمانية وثمانون دينار  الغير

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ حمدان الخشاب     رئيس قسم النظم االلية

طلب االحاطة والعلم بأن / شركة ديجل االنشائية للتجارة العامة والمقاوالت لم تلبي دعوة الوزارة
بتاريخ 2018/8/14  لتوقيع عقد المناقصة رقم م ع / 2016/2015/46 تنفيذ أعمال الصيانة 

والترميم واألعمال اإلنشائية لمدارس ومباني منطقة الفروانية التعليمية (المنطقة األولى)  

اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم 201824927 المؤرخ في 2018/9/27 المتضمن إفادة 
الوزارة بطلب الشركة لمزيد من الوقت إلنهاء إجراءات كفالة االنجاز

 

افادة الجهاز بقرب انتهاء التأمين االولي للشركات المشاركة بالمناقصة رقم م ع / 10 / 2016 /
2017 تنفيذ اعمال الصيانة والترميم واالعمال االنشائية لمدارس ومباني بمنطقة  مبارك الكبير 

التعليمية ( المنطقة االولى )

 

الموضوع
1

2

3

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار وتوجيه دعوه لحضور ممثل عن  شركة ديجل 
االنشائية للتجارة العامة والمقاوالت لإلجتماع القادم

قرر مجلس ادارة الجهاز تمديد التأمين األولي لجميع الشركات المشاركة بالمناقصة 

البيـــــــــــــــــــان
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وزارة التربية

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :201824257
 تاريخ الكتاب :2018/09/19

 
 
 

 رقم الكتاب :201818863
 تاريخ الكتاب :2018/07/17

 
 
 

طلب التمديد السادس لعقد المناقصة رقم م ع /16ج/2008/2007 تنفيذ أعمال النظافة لمباني 
ومدارس منطقة حولي التعليمية المبرم مع/الشركه الكويتية لنقل النفايات و معالجتها لمده ستة 

اشهر اعتبارا من 2018/10/1 حتى 2019/3/31 بمبلغ اجمالي قدره (-/1,192,836 د.ك) فقط
 مليون  ومائة واثنى وتسعون الف  وثمانمائة وستة وثالثون دينار  الغير

 

طلب طرح المناقصة العامة رقم م.ع/2017/2016/35 توريد وتركيب وتشغيل وصيانة اجهزة 
الهواتف وملحقاتها لبدالة مبنى ديوان عام الوزارة الجديد مع تقديم الدعم االفني والتدريب

*بيانات المناقصة:
-ال تقبل عروض بديلة

-ال تقبل التجزئة
-االوامر التغييرية (%25)

-هذه المناقصة مقتصرة على الشركات المتخصصة والمسجله بوزارة المواصالت

*شروط المناقصة:
-شرط خبرة (10) سنوات في مجال اعمال موضوع المناقصة و صورا عن العقود المبرمة مع 

المؤسسات و الجهات الحكومية عن تلك الفترة
-يجب ان تكون االجهزة جيدة الصنع و ان يكون بلد المنشأ ( اليابان - اوربا - امريكا - كندا - 

استراليا ) و معتمدة من وزارة المواصالت

 

الموضوع

الموضوع

4

5

م

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

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

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان
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وزارة التربية

بند التظلمات / الشكاوي

 رقم الكتاب :2018/2220$
 تاريخ الكتاب :2018/09/05

مجموعة أنظمة الكمبيوتر المتكاملة العالمية ش م ك 
م
 
 

شكوى الشركة على االستبعاد من المناقصة رقم م ع 2017/2016/57 توفير إستشاريين 
وإخصائيين حاسب ألي لتقديم الدعم الفني في مجال نظم وتقنية المعلومات وذلك وفقا للمادة رقم

40 من قانون المناقصات لسنة 2016

 

الموضوع
6
م

قرر مجلس إدارة الجهاز رفض الشكوى لعدم إرفاق جدول االسعار المعلن عنه بتاريخ 
2018/7/29 بالجريدة الرسمية (كويت اليوم) والموقع االلكتروني للجهاز

البيـــــــــــــــــــان
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الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروه السمكية

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :16322
 تاريخ الكتاب :2018/09/13

 
 
 

طلب التمديد الثاني لعقد المناقصة رقم هـ ز/ م م / 17 / 2014 / 2015 اعمال الخدمات 
والنظافة وخدمة رعاية الحيوانات بحديقة الحيوان وبعض مرافق الهيئة المبرم مع / شركة دانا 
وبيركلي التجارية لمدة ثالث اشهر اعتبارا من 2018/12/1 حتى 2019/2/28 بمبلغ إجمالي 

قدره (-/95,400د.ك)  فقط خمسة وتسعون الف  واربعمائة دينار  الغير بنفس الشروط واالسعار
وذلك لحين االنتهاء من اجراءات ترسية المناقصة رقم هـ ز / م م / 15/ 2017 / 2018 االقفال 

في 2018/7/29.

*مرفق كتاب رقم 17092 المؤرخ في 2018/9/30

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ حصة الحربي     مدير المالية

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان
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الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروه السمكية

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :14639
 تاريخ الكتاب :2018/08/09

 
 
 

طلب اآلتي:-
أوال:  إعادة النظر بقرار الجهاز السابق على التمديد األول لعقد المناقصة رقم هـ ز / م م / 
2013/2012/28 تنفيذ وتطوير وصيانة مشروع تحريج ضاحية سعدالعبدالله وضاحية جابر 

االحمد المبرم مع / شركة مركز الشاهين الذهبي لمدة ستة اشهر اعتبارا من 2018/4/25 حتى 
2018/10/24 بمبلغ اجمالي قدره (-/164,094 د.ك) فقط مائة وأربعة وستون ألف وأربع 

وتسعون دينار كويتي ال غير وذلك بسبب تأخر وصول موافقة وزارة المالية بتاريخ 2018/6/6 
على التمديد.

ثانيا: طلب التمديد الثاني للعقد لمدة ثالثة أشهر اعتبارا من 2018/10/25 حتى 2019/1/24 
بمبلغ اجمالي وقدره (-/82,047 د.ك) فقط اثنا وثمانون ألف وسبع وأربعون دينار كويتي ال غير

وذلك لحين االنتهاء من اجراءات ترسية المناقصة الجديدة رقم 2018/2017/9

 

الموضوع
2
م

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه اوال: مازال الجهاز عند قراره السابق بإجتماع 
2018/51 المنعقد بتاريخ 2018/7/9 المتضمن: الموافقة بنفس الشروط واالسعار من تاريخ 

الكتاب في 2018/6/21 لمدة 6 اشهر
ثانيا: الموافقة من تاريخ انتهاء التمديد االول

عدم موافقة 
عضو مجلس إدارة الجهاز/ د. محمد عبدالله العيسى
ممثل إدارة الفتوى والتشريع/ د. مرسال الماجدي

عضو مجلس إدارة الجهاز/ بدر عبداللطيف الدويسان
وعدم موافقة العضو ممثل جهتكم في مجلس الجهاز المركزي للمناقصات العامة

البيـــــــــــــــــــان
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الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروه السمكية

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :14391
 تاريخ الكتاب :2018/08/07

 
 
 

طلب اآلتي:-
أوال:  إعادة النظر بقرار الجهاز السابق على التمديد األول لعقد المناقصة رقم هـ ز / م م / 
2013/2012/30 تنفيذ وتطوير وصيانة مشروع تحريج الوفرة المبرم مع / شركة الجهراء 
للمنتجات واآلالت الزراعية اعتبارا من 2018/4/1 حتى 2018/9/30 بمبلغ اجمالي قدره (-

/72,412 د.ك) فقط اثنان وسبعون ألف واربعمائة واثني عشر دينار كويتي ال غير وذلك بسبب 
تأخر وصول موافقة وزارة المالية  بتاريخ 2018/6/6  على التمديد.

ثانيا: طلب التمديد الثاني للعقد لمدة ثالثة أشهر اعتبارا من 2018/10/1 حتى 2018/12/31 
بمبلغ اجمالي وقدره (-/36,206 د.ك) فقط ست وثالثون ألف ومائتان وستة دنانير كويتية ال غير

 وذلك لحين االنتهاء من اجراءات ترسية المناقصة الجديدة رقم 2018/2017/8

 

الموضوع
3
م

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه اوال: مازال الجهاز عند قراره السابق بإجتماع 
2018/51 المنعقد بتاريخ 2018/7/9 المتضمن: الموافقة بنفس الشروط واالسعار من تاريخ 

الكتاب في 2018/6/21 لمدة 6 اشهر
ثانيا: الموافقة على التمديد الثاني من تاريخ انتهاء التمديد االول

عدم موافقة 
عضو مجلس إدارة الجهاز/ د. محمد عبدالله العيسى
ممثل إدارة الفتوى والتشريع/ د. مرسال الماجدي

عضو مجلس إدارة الجهاز/ بدر عبداللطيف الدويسان
وعدم موافقة العضو ممثل جهتكم في مجلس الجهاز المركزي للمناقصات العامة

البيـــــــــــــــــــان
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الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروه السمكية

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :
 تاريخ الكتاب :

 
 
 

 رقم الكتاب :
 تاريخ الكتاب :

 
 
 

 رقم الكتاب :
 تاريخ الكتاب :

 
 
 

افادة الجهاز بقرب انتهاء التأمين األولي للشركات المشاركة بالمناقصة رقم هـ ز / م م / 18 / 
2017 /2018  توريد ونقل مياه لبعض مرافق الهيئة

 

إفادة الجهاز بقرب انتهاء التأمين األولي للشركات المشاركة بالمناقصة رقم هـ ز / م م / 6 / 
2017 / 2018 توريد وصيانة عدد (9) قوارب بحرية وعربات

 

إفادة الجهاز بقرب انتهاء التأمين األولي للشركات المشاركة بالمناقصة رقم هـ ز / م م / 
2018/2017/15 أعمال الخدمات والنظافة العامة وخدمة رعاية الحيوانات بحديقة الحيوان 

وبعض مرافقها

 

الموضوع
4

5

6

م

قرر مجلس ادارة الجهاز تمديد التأمين األولي لجميع الشركات المشاركة بالمناقصة 

قرر مجلس ادارة الجهاز تمديد التأمين األولي لجميع الشركات المشاركة بالمناقصة 

قرر مجلس ادارة الجهاز تمديد التأمين األولي لجميع الشركات المشاركة بالمناقصة 

البيـــــــــــــــــــان
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الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروه السمكية

بند التظلمات / الشكاوي

 رقم الكتاب :108
 تاريخ الكتاب :2018/09/19
شركة الهالل الزراعية  ذ م م

 
 

 رقم الكتاب :2018/2417$
 تاريخ الكتاب :2018/09/19

شركة الربيع الدائم للمقاوالت الزراعية ذ م م
 
 

شكوى الشركة على اإلستبعاد من المناقصة رقم هـ ز / م م /2015/2014/35(ع) استئجار آليات
ومعدات زراعية للعمل بمنطقة العبدلي الزراعية

 

شكوى الشركة على اإلستبعاد من المناقصة رقم هـ ز / م م /2015/2014/35(ع) استئجار آليات
ومعدات زراعية للعمل بمنطقة العبدلي الزراعية

 

الموضوع
7

8

م

قرر مجلس ادارة الجهاز إحالة الكتاب لإلطالع واإلفادة وموافاة الجهاز بالرد خالل أسبوعين من
تاريخ استالمه 

قرر مجلس ادارة الجهاز إحالة الكتاب لإلطالع واإلفادة وموافاة الجهاز بالرد خالل أسبوعين من
تاريخ استالمه 

البيـــــــــــــــــــان
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وزارة الصحة

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :562
 تاريخ الكتاب :2018/07/29

 
 
 

(اعيد بحث) طلب ترسية المناقصة رقم ص/م خ ع/2018/2017/5 تخليص ونقل مستوردات 
وبضائع ومشحونات الوزارة على/ شركة المحطة التجارية (أقل األسعار) بمبلغ إجمالي قدره (-

/467,280 د.ك) فقط أربعمائة وسبعة وستون ألف ومائتين وثمانون دينار ال غير 
بعد تقديم تعهد من الشركة بالتزامه بتنفيذ أعمال المناقصة طبقا للشروط والمواصفات المطلوبة 

بالمناقصة

- اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم 706 المؤرخ في 2018/8/26 المتضمن الدراسة الفنية

- اطلع الجهاز على إفادة الجهاز بقرب انتهاء التأمين األولي

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ سعد المطيري     رئيس قسم المناقصات

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز عدم الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان
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وزارة الصحة

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :844
 تاريخ الكتاب :2018/09/18

 
 
 

 رقم الكتاب :1856939
 تاريخ الكتاب :2018/09/16

 
 
 

طلب اصدار األمر التغييري األول بزيادة مبلغ اجمالي قدره (32,325/600 د.ك) ما يعادل نسبة 
(25%) على قيمة عقد البند رقم (202-1) فالتر سريعة التدفق قياسات متعددة لمراكز غسيل 

الكلى المبرم مع / شركة نجمة برقان للتجارة العامة والمقاوالت وذلك لتعزيز المخزون حيث قارب
على االنتهاء

 

طلب إعادة النظر بقرارالجهاز السابق واالذن بتعديل تاريخ بداية تمديد عقد المناقصة رقم ص/م 
خ ع/2014/2013/57 استئجار وسائل نقل برية ( باصات لنقل افراد الهيئة التمريضية) البندي 
رقم (3,4 ) المبرم مع /الشركة الوطنية لقطع غيار السيارات لتصبح اعتبارا من 2018/5/7 بدال
من 2018/6/14 بمبلغ اجمالي قدره (32,325/600 د.ك)  فقط اثنى وثالثون الف  وثالثمائة 

وخمسة وعشرون دينار  وستمائة فلس  الغير لالسباب المذكورة بكتاب الوزارة.

 

الموضوع
2

3

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز التالي أوال: إلغاء قرار الجهاز السابق الصادر باجتماع رقم 2018/49
بتاريخ 2018/7/2 المتضمن : قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة من تاريخ 

الكتاب في 2018/6/14  وعدم موافقة العضو/ بدر الدويسان
ثانيا : الموافقة

البيـــــــــــــــــــان
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وزارة الصحة

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :1877594
 تاريخ الكتاب :2018/09/27

 
 
 

 رقم الكتاب :
 تاريخ الكتاب :

 
 
 

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

 
 
 

طلب إلغاء  المناقصة رقم  ع/2017/2016/39 توريد وتركيب وصيانة ودعم فني الجهزة ونظام
MIS بمركز بنك الدم وادارة نظم المعلومات وذلك لالسباب المذكورة

-اطلع الجهاز على افادة الجهاز بقرب انتهاء التأمين األولي

 

افادة الجهاز بقرب انتهاء التأمين األولي للشركات المشاركة بالمناقصة رقم  ص / م خ ع / 43 /
2014 /2015 توريد وتركيب وتشغيل وصيانة اجهزة وبرامج الحماية من االختراقات لمستخدمي

االنترتت والبريد االلكتروني في الوزارة

 

افادة الجهاز بقرب انتهاء التأمين األولي للشركات المشاركة بالمناقصة رقم ص / م خ ع /21/ 
2017 / 2018 توفير اخصائي نظم معلومات

 

الموضوع
4

5

6

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة على إلغاء المناقصة

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

قرر مجلس ادارة الجهاز تمديد التأمين األولي لجميع الشركات المشاركة بالمناقصة 

البيـــــــــــــــــــان
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وزارة الصحة

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :11/8/18
 تاريخ الكتاب :2018/09/19

 
 
 

 رقم الكتاب :11/7/18
 تاريخ الكتاب :2018/09/19

 
 
 

 رقم الكتاب :229/4/18
 تاريخ الكتاب :2018/09/19

 
 
 

 رقم الكتاب :18/7/10
 تاريخ الكتاب :2018/07/19

 
 
 

طلب االذن بالتعاقد المباشر رقم (065ON8) لشراء مادة تستخدم لعالج مرضى السرطان من / 
شركة أحفاد حمد صالح الحميضي الدوائية (موزع وحيد) بمبلغ تقديري (600/ 2.409.321 

د.ك) فقط  مليونين  واربعمائة وتسعة الف  وثالثمائة واحدى وعشرون دينار وستمائة فلس الغير
وفقا لنص المادة رقم 18 من القانون رقم 49 في شأن المناقصات العامة والئحته التنفيذية 

الصادرة بموجب المرسوم 2017/30

 

طلب االذن بالتعاقد المباشر رقم (053ON8) لشراء مادة تستخدم لعالج اآلالم من/ شركة بدر 
سلطان واخوانة (موزع وحيد) بمبلغ تقديري (-/ 1.530.000 د.ك) فقط مليون وخمسمائة 

وثالثون الف دينار كويتي الغير وفقا لنص المادة رقم 18 من القانون رقم 49 في شأن 
المناقصات العامة والئحته التنفيذية الصادرة بموجب المرسوم 2017/30

 

طلب االذن بالتعاقد المباشر رقم ( 023BT8 ) لشراء مادة تستخدم ادوية حبوب لعالج الجهاز 
الهضمي من/ شركة محمد ناصر الهاجري وأوالده (موزع وحيد) بمبلغ تقديري (-/ 492.240 
د.ك) فقط اربعمائة واثنى وتسعون الف ومائتين واربعون دينار الغير وفقا لنص المادة رقم 18 
من القانون رقم 49 في شأن المناقصات العامة والئحته التنفيذية الصادرة بموجب المرسوم 30 

2017 /

 

طلب االذن بالتعاقد المباشر رقم (036NU8) بشراء تستخدم مادة تغذية لالطفال الذين يعانون 
من حساسية بروتين الحليب من / شركة المفيد لالدوية والمواد الغذائية (الوكيل الحصري) بمبلغ
اجمالي قدره (-/293,949 د.ك)  فقط مائتين وثالثة وتسعون الف  وتسعمائة وتسعة واربعون 

دينار  الغير وفقا لنص المادة رقم (18) من القانون رقم 49 في شأن المناقصات العامة والئحته
التنفيذية  الصادرة بموجب المرسوم 30 / 2017

 

الموضوع
7

8

9

10

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز عدم الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان
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وزارة الصحة

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :126/6/18
 تاريخ الكتاب :2018/09/19

 
 
 

 رقم الكتاب :14/3/18
 تاريخ الكتاب :2018/09/03

 
 
 

 رقم الكتاب :20
 تاريخ الكتاب :2018/09/16

 
 
 

طلب االذن بالتعاقد المباشر رقم (031NU8) لشراء مادة تستخدم لتغذية المرضى الذين يعانون 
من حساسية بروتين الحليب من/ شركة المفيد لألدوية والمواد الغذائية (موزع وحيد) بمبلغ 

تقديري (-/252.875 د.ك)  فقط مائتين واثنى وخمسون الف  وثمانمائة وخمسة وسبعون دينار  
الغير وفقا لنص المادة رقم 18 من القانون رقم 49 في شأن المناقصات العامة والئحته التنفيذية

الصادرة بموجب المرسوم 2017/30

 

طلب طرح الممارسة العامة رقم 083LS8 مادة تستخدم كمادة مشعة (RUBIDIUM) وفقا 
لنص المادة رقم (17) من قانون المناقصات العامة رقم 49 لسنة 2016

بيانات الممارسة:
- قابلة للتجزئة

- نسبة األوامر التغييرية (%25)

 

طلب شراء البند رقم (119) محاليل ومستهلكات ألجهزة OMNI 5 BLOOD GAS لتحليل 
غازات الدم لحاجة كافة المختبرات -وحدات البيوكمستري من/ شركة الدائرة المركزية (المصنعة)

بمبلغ إجمالي قدره (-/299.847 د.ك)  فقط مائتين وتسعة وعشرون الف  وثمانمائة وسبعة 
واربعون دينار  الغير

 

الموضوع
11

12

13

م

قرر مجلس ادارة الجهاز عدم الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة على أن تتولى الجهة صاحبة الشأن اجراءات األعمال 
بممارسة عامة وفقـا للمادة رقم 17 من قانون المناقصات العامة رقم 49 لسنة 2016 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان
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وزارة الصحة

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :13/6/18
 تاريخ الكتاب :2018/09/19

 
 
 

 رقم الكتاب :825
 تاريخ الكتاب :2018/09/17

 
 
 

 رقم الكتاب :15705
 تاريخ الكتاب :2018/08/06

 
 
 

 رقم الكتاب :824
 تاريخ الكتاب :2018/09/17

 
 
 

طلب االذن بالتعاقد المباشر رقم (053NP8) شراء مادة تستخدم لعالج األمراض النفسية من/ 
شركة صفوان للتجارة والمقاوالت (موزع وحيد) بمبلغ تقديري (600/ 173.685 د.ك) فقط مائة
وثالثة وسبعون الف وستمائة وخمسة وثمانون دينار  وستمائة فلس الغير وفقا لنص المادة رقم 
18 من القانون رقم 49 في شأن المناقصات العامة والئحته التنفيذية الصادرة بموجب المرسوم 

2017/30

 

طلب إلغاء شراء البند رقم (170) مستهلكات خاصة بالعناية المركزة لمجلس أقسام العناية 
المركزة لألطفال من / شركة أتكو التكنولوجية لالتجار في جميع المعدات والمستلزمات وذلك 

الرتفاع سعر المواد األولية واستبدال األجهزة القديمة

 

طلب تعديل القيمة اإلجمالية للبند رقم (157) شراء مواد استهالكية متنوعة لجهاز الليزر لوحدة 
قسطرة القلب لمستشفى العدان مركز سليمان الدبوس للقلب ليصبح (-/44,500 د.ك)  فقط اربعة

واربعون الف  وخمسمائة دينار  الغير بدال من (-/248,073 د.ك)  الغير وذلك إللغاء جميع 
البنود ما عدا شراء البند (157-9) من/ شركة التقدم التكنولوجي وذلك لوصول كميات كبيرة من 

نفس المواد في مناقصة الخليج(الشراء الموحد) وذلك منعا لتكدس المواد.

 

طلب االحاطة والعلم بتعديل شراء البند رقم (1) من مناقصة الخليج رقم 33 لتوريد لوازم تجهيز 
المستشفيات (المجموعة الثانية)  من / شركة الدائرة المركزية بدال من / شركة ياكو الطبية وذلك 

النتقال حق توزيع مواد الشركة المصنعة

 

الموضوع
14

15

16

17

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

احيط مجلس ادارة الجهاز علما 

البيـــــــــــــــــــان
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وزارة الصحة

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :506
 تاريخ الكتاب :2018/09/16

 
 
 

 رقم الكتاب :505
 تاريخ الكتاب :2018/09/16

 
 
 

 رقم الكتاب :2018/502
 تاريخ الكتاب :2018/09/16

 
 
 

 رقم الكتاب :2018/504
 تاريخ الكتاب :2018/09/16

 
 
 

 رقم الكتاب :2018/503
 تاريخ الكتاب :2018/09/16

 
 
 

 123B COBAS طلب اإلحاطة والعلم بتعديل شراء البند رقم (129) مواد مختبرية لجهاز
لحاجة كافة المختبرات -وحدات البيوكمستري من شركة/ الدائرة المركزية  بدال من شركة/ ياكو 

الطبية وذلك النتقال الوكالة

 

 E COBAS طلب االحاطة والعلم بتعديل شراء البند رقم (174) محاليل ومستهلكات ألجهزة
لكافة المختبرات لوحدة البيوكمستري الدارة الهندسة الطبية من/ شركة الدائرة المركزية بدال من/ 

شركة وذلك النتقال الوكالة

 

 COBAS طلب االحاطة والعلم بتعديل شراء البند رقم (150) محاليل ومستهلكات ألجهزة
INTEGRA لفحوصات الكشف عن مستوى العقاقير العالجية (TDM) لكافة المختبرات من/ 

شركة الدائرة المركزية بدال من / شركة ياكو الطبية وذلك النتقال الوكالة

 

طلب اإلحاطة والعلم بتعديل شراء البند رقم (178) محاليل ومستهلكات لجهاز (BM-XT) لكافة
المختبرات -مختبرات الهيستوباثولوجي من شركة / الدائرة المركزية بدال من شركة/ ياكو الطبية 

وذلك النتقال الوكالة

 

 E COBAS طلب االحاطة والعلم بتعديل شراء البند رقم (152) محاليل ومستهلكات ألجهزة
لكافة المختبرات من/ شركة الدائرة المركزية بدال من/ شركة ياكو الطبية وذلك النتقال الوكالة

 

الموضوع
18

19

20

21

22

م

احيط مجلس ادارة الجهاز علما 

احيط مجلس ادارة الجهاز علما 

احيط مجلس ادارة الجهاز علما 

احيط مجلس ادارة الجهاز علما 

احيط مجلس ادارة الجهاز علما 

البيـــــــــــــــــــان
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وزارة الصحة

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :2018/501
 تاريخ الكتاب :2018/09/16

 
 
 

طلب االحاطة والعلم بتعديل شراء البند رقم (152) مواد مخبرية لجهاز 8000C وجهاز 
U COBAS 601 لكافة المختبرات مراقبة اللوازم المخبرية الدارة الهندسة الطبية من/ شركة 

الدائرة المركزية بدال من/ شركة ياكو الطبية وذلك النتقال الوكالة

 

الموضوع
23
م

احيط مجلس ادارة الجهاز علما 

البيـــــــــــــــــــان
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تسجيل شركات اول مرة

تسجيل شركات أول مرة

 رقم الكتاب :2018/2547$
 تاريخ الكتاب :2018/09/27

 
 
 

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 49 لسنة2016

1- شركة ميكنو بارتس للتجارة العامة 
2- مؤسسة المجموعة المبدعة للمقاوالت العامة

3- شركة او سي اكسبرس للشحن الجوي
4- شركة اوغاريت الشام للمقاوالت العامة للمباني 

5- شركة صيدلية عالجي 
6- شركة دكتور عبدالعزيز العتيبي للمقاوالت العامة للمباني 

7- شركة ماجيك الند للتجارة العامة و المقاوالت 
8- شركة ناف لالنتاج الفني

M) BHD) MUHIBA ENGINEERING -9
 PROJECT MANEGMENT AND DESIGN CONSULTANTS -10

11- شركة ايبو الخليج للمواد الخصوصية / مساهمة مقفلة
12- شركة البرايح للتجارة العامة

 

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة على اعتماد تسجيل الشركات أعاله 

البيـــــــــــــــــــان
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 عقود الخدمات اإلستشارية

وزارة الصحة

شركة نفط الكويت

 رقم الكتاب :723
 تاريخ الكتاب :2018/08/29

 
 
 

 رقم الكتاب :2018/2236$
 تاريخ الكتاب :2018/09/05

 
 
 

طلب إعادة النظر بقرار الجهاز السابق والموافقة على تعديل مدة األمر التغييري الثاني على عقد
االتفاقية رقم 2015/2014/6 أعمال مراجعة التصميم واالشراف على التنفيذ لمشروع توسعة 
مستشفى األمراض السارية المبرم مع / مكتب السيف لالستشارات الهندسية بمبلغ إجمالي قدره 

(323،930/038 د.ك) لتصبح اعتبارا من 2018/3/17 لغاية 2018/7/23 بدال من 
2018/4/19 لغاية 2018/7/23.

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ سعد المطيري     رئيس قسم المناقصات

-RFP طلب إعادة النظر بقرار الجهاز السابق والموافقة على طرح الممارسة المحدودة رقم
2020232 تقديم خدمات استشارية في إدارة المشاريع واألنشطة األخرى المرتبطة بها لمعالجة 

التربة الملوثة على الشركات العالمية المؤهلة. 

 

الموضوع

الموضوع

1

2

م

م

مازال مجلس ادارة الجهاز عند قراره السابق باجتماع رقم 2018/51 بتاريخ 2018/7/9 
المتضمن: الموافقة اعتبارا من تاريخ الكتاب في 2018/4/19

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه مازال الجهاز عند قراره السابق  بإجتماع (2018/6) 
بتاريخ 2018/1/22

المتضمن : عدم الموافقة على طرح الممارسة 
وموافقة العضو ممثل جهتكم في مجلس الجهاز المركزي للمناقصات العامة

قبل الختام وجه رئيس مجلس الجهاز المركزي للمناقصات العامة دعوة السادة أعضاء المجلس لحضور اإلجتماع القادم يوم  
االربعاء الموافق 03-10-2018 التاسعة صباحا  . 

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان


