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دولة الكويت
 الجهاز المركزي للمناقصات العامة

))  المنعقد صباح يوم (محضر االجتماع رقم (
مهـ

2017/63
30-ذو القعدة-1438 هـ 

   االربعاء
2017-08-23 -الموافق

عقد الجهاز المركزي للمناقصات العامة  جلسته رقم (

بقاعة االجتماع بمقر الجهاز المركزي للمناقصات العامة و بحضور كل من السادة :الموافق  2017-08-23

)(   االربعاء2017/63 الساعه التاسعة من صباح يوم)

    أعضاء مجلس ادارة الجهاز المركزي للمناقصات العامة :

    األمين العام:

    وقد حضر جانب من اإلجتماع السادة:

    وقد اعتذر عن حضور اإلجتماع كل من:

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

التوقيع

التوقيع

التوقيع

التوقيع

التوقيع

عبدالله سعود العبدالرزاق
اللواء / فهد عيد بن فهد
عبدالعزيز محمد السمحان
د/جنان محسن بوشهري

محمد ناصر الخرافي
د/مبارك فهاد العازمي
أروى محمد الجودر
سالم ذياب العنزي

هيا أحمد الودعاني

مشاري محمد البليهيس
هيفاء عبدالعزيز المضف

فيصل حمد المزين

 العضو / ممثل جامعة الكويت

 العضو / ممثل وزارة الصحة

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/ ممثل الهيئة العامة للقوى العاملة

ممثل/ ادارة الفتوى والتشريع
عضو / ممثل وزارة المالية

األمين العام للجهاز المركزي للمناقصات العامة

عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة
عضو/ ممثل األمانة العامة للمجلس األعلى 

للتخطيط والتنمية

نائب  الجهاز المركزي للمناقصات العامة

السيد/ علي الحساوي     محاسب
السيد/ ريدي     مدير المشروع

السيد/ فرج بخيت     مهندس المشروع

1
2
3
4
5
6
7
8

1

1
2

1

1

2
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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 األمانة العامة للمجلس األعلى 
للتخطيط و التنمية

 العضو / ممثل الهيئة العامة للرياضة

 العضو / ممثل الهيئة العامة البيئة
 العضو / ممثل شركة نفط الكويت

 العضو / ممثل وزارة األشغال العامة

 العضو / ممثل األمانة العامة لمجلس الوزراء

 العضو / ممثل وزارة المواصالت

 العضو / ممثل اإلدارة العامة لإلطفاء

م/ ايمن االشوك     مدير ادارة الهندسة الطبية
الصيدلي/ عبير المنصور     مدير ادارة 

المستودعات الطبية

السيدة/ عذاري الجمعة     رئيس قسم 
المناقصات

المهندس/منير الفارس     رئيس قسم 
االنشاءات

السيد/ خالد العربيد     رئيس فريق

م/عايد العازمي     مدير ادارة صيانة طرق 
االحمدي

السيد/ شحات احمد     كبير المهندسين 
االختصاصيين مدني

السيدة/ هبة الباقر     مهندسة من القطاع 
المعني

السيد/ عيد الهاجري     منسق اداري
السيد/ حمدان العجمي     منسق اداري

السيدة/ منال بدر الضبيب     رئيس قسم 
الوثائق والعقود

السيد/ محمد المطرود     محاسب اول

السيدة/ ريم العنزي     مراقب العقود 
والمناقصات

السيد/ حمد المري     مهندس اتصاالت
السيد/ مشعل الدوسري     مراقب صيانة 

التكييف
السيدة/ حمدة الكندري     مدير ادارة خدمات 

الطاقة
السيد/ عبدالوهاب الشرهان     مراقب 

المناقصات

الرائد/ خالد العوضي     رئيس قسم المناقصات 
والعقود

السيد/ عماد المجادي     مدير إدارة الشئون 
المالية

م/ ابراهيم شويكر     رئيس قسم االجهزة 

2

3

4

5
6

7

8

9

10
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    كما حضر حانب من االجتماع العضو / ممثل الجهات الحكومية التي أشرفت على تنفيذ المناقصة وهم
كالتالي :

التوقيع

 العضو / ممثل اإلدارة العامة لإلطفاء
 العضو / ممثل اإلدارة العامة للطيران المدني

 العضو / ممثل وزارة العدل

 العضو / ممثل بلدية الكويت

 العضو / ممثل األمانة العامة لألوقاف

 العضو / ممثل وزارة الكهرباء و الماء
 العضو / ممثل وزارة الشئون اإلجتماعية 

والعمل

 العضو / ممثل اإلدارة العامة للجمارك

 العضو / ممثل وزارة األوقاف والشئون 
اإلسالمية

 العضو / ممثل مؤسسة الموانئ الكويتية

 العضو / ممثل وزارة الدفاع

السلكية و الالسلكة

السيد/ عبدالله االستاد     مراقب المشاريع
السيد/ ابراهيم العوضي     مراقب الشئون 

القانونية
السيد/أحمد حسين     مدير إدارات التخطيط 

والمتابعه
السيد/ يوسف المنصوري     رئيس قسم 

القضايا في الشئون القانونية

السيد/ بدر الكندري     مراقب الميزانية 
والصرف إدارة الشئون المالية

السيد/ عبدالعزيز الرشيدي     مراقب 
للمناقصات والمزايدات

السيدة/ هدى الدابي     رئيس قسم المساحة 
الجوية

م/سليمان الراشد     مهندس مبتدئ مدني

السيد/ عبدالله العنزي     رئيس قسم المناقصات

السيدة/ فوزية الفيلكاوي     رئيس قسم 
المناقصات إدارة التوريدات والمخازن

السيد/ مشعل العلي     باحث قانوني

السيد/ عبد الله العنزي     رئيس قسم 
المناقصات

السيد/فؤاد دشتي     مدير االدارة القانوينة

المقدم/ عبدالرحمن البراك     ممثل كلية احمد 
الجابر الجوية

السيدة/ فاطمة البالم     مراقب التجهيزات 
االدارية

السيد/ فهد الفيلكاوي     مساعد مدير العقود 
بالتكليف

10
11

12

13

14

15
16

17
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19

20



2017/63

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

Page5 اجتماع رقم :

فض العطاءات

الهيئة العامة للمعلومات المدنية

فض عطاء مناقصة/ممارسة  توريد وتركيب وصيانة لوحات الرقم اآلليالرقم :- هـ م م /2017/2016/8 (ع)

 

الموضوع
1
م

فتحت مظاريف المناقصة 

البيـــــــــــــــــــان



2017/63

  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 :

وزارة العدل

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :2017017346
 تاريخ الكتاب :2017/08/09

 
 
 

طلب اصدار االمر التغييري األول بزيادة مبلغ قدرة (-/545,200 د.ك)  فقط خمسمائة وخمسة 
واربعون الف  ومائتى دينار  الغير مايعادل نسبة (19.6%) على قيمة عقد المناقصة رقم 

وع/2017/2016/5 (ع) اعمال الصيانة الشاملة و التشغيل و التركيبات لالعمال الهندسية 
بمباني الوزارة ( محافظة العاصمة و حولي ) المبرم مع/ شركة الخليج الهندسية وذلك لتوفير 
عدد (62) عامل من العمالة المؤقتة للعمل في مبنى النيابات الجديد (البنك المركزي سابقا) 

اعتبارا من 2017/9/1 حتى نهاية العقد في 2020/1/31

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ بدر الكندري     مراقب الميزانية والصرف إدارة الشئون المالية

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة
عدم موافقة :

عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة     د/ جنان بوشهري

البيـــــــــــــــــــان



2017/63

  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 :

األمانة العامة لألوقاف

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :8995
 تاريخ الكتاب :2017/08/07

 
 
 

طلب اعادة ترسية الممارسة رقم 15-2017/2016 تقديم خدمات تنظيف مقر االمانة لمدة ثالث 
سنوات على/ شركة وهج الجزيرة لمقاوالت وتنظيف المباني (ثاني اقل االسعار) بمبلغ اجمالي 

قدره (-/224,280 د.ك)  فقط مائتين واربعة وعشرون الف  ومائتين وثمانون دينار  الغير بناء 
على مالحظات ديوان المحاسبة 

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

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ عبدالله العنزي     رئيس قسم المناقصات

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم 

البيـــــــــــــــــــان



2017/63

  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 :

الهيئة العامة البيئة

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :3307
 تاريخ الكتاب :2017/06/28

 
 
 

(إعيد بحث) اعتذار الهيئة عن إتخاذ اإلجراء المناسب بشأن المناقصة رقم هـ ع ب/ 8/ 2016 / 
2017 صيانة برنامج ادارة المشاريع وذلك لحين إعتماد الميزانية.

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

 

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم لحين توافر االعتماد المالي

البيـــــــــــــــــــان



2017/63

  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 :

اإلدارة العامة لإلطفاء

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :6970
 تاريخ الكتاب :2017/08/17

 
 
 

طلب التمديد الثاني لعقد المناقصة رقم 2013/2012/14 صيانة انظمة االتصاالت السلكية 
وملحقاتها لالدارة المبرم مع / الشركة العربية للتجارة لمده ستة اشهر اعتبارا من 2017/9/1 
بمبلغ اجمالي قدره (86,998/500د.ك)  فقط ستة وثمانون الف  وتسعمائة وثمانية وتسعون 

دينار  وخمسمائة فلس  الغير بنفس الشروط واالسعار لحين االنتهاء من اجراءات طرح 
المناقصة 2018/2017/7

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ عماد المجادي     مدير إدارة الشئون المالية
الرائد/ خالد العوضي     رئيس قسم المناقصات والعقود

م/ ابراهيم شويكر     رئيس قسم االجهزة السلكية و الالسلكة

الموضوع
1
م

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

البيـــــــــــــــــــان



2017/63

  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 :

األمانة العامة للمجلس األعلى للتخطيط و التنمية

توصيــــــات الجهــــات

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :2017/3965
 تاريخ الكتاب :2017/08/20

 
 
 

 رقم الكتاب :3964
 تاريخ الكتاب :2017/08/20

 
 
 

طلب اعادة عرض ترسية المناقصة رقم 2017/2016/1 الخاصة بأعمال التنظيف والنقل 
الداخلي والتخلص من النفايات والمراسالت الداخلية لقطاعات األمانة العامة على/ مؤسسة 

ابراج دبيس للتجارة العامة و المقاوالت ( اقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-/410,400 د.ك)  
فقط اربعمائة وعشر الف واربعمائة دينار الغير لمدة ثالث سنوات بناءا على مالحظات ديوان 

المحاسبة

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ عذاري الجمعة     رئيس قسم المناقصات

طلب التمديد االول لعقد رقم 44-2015/2014 أمن و حراسة مبنى االمانة المبرم مع/شركة بلو 
جارد للحراسة (شركة المأمون العالمية سابقا) لمده ستة اشهر اعتبارا من 2017/10/1 بمبلغ 
اجمالي قدره (-/22,368 د.ك) فقط اثنى وعشرون الف  وثالثمائة وثمانية وستون دينار  الغير 

وذلك لحين االنتهاء من اجراءات ترسية المناقصة رقم 2018-2017/1

 

الموضوع

الموضوع

1

2

م

م

مازال مجلس ادارة الجهاز عند قراره السابق الصادر باجتماع رقم 2017/52 المنعقد في 17-
7-2017 المتضمن:

أوال: إلغاء قراره السابق الصادر باجتماع رقم (2017/41) المنعقد في 2017/5/29 المتضمن:
عدم الموافقة لعدم توافر االعتماد المالي ويخطر المجلس التنسيق مع وزارة المالية

ثانيا: الموافقة

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

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان



2017/63

  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 :

وزارة الصحة

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :69
 تاريخ الكتاب :2017/07/19

 
 
 

 رقم الكتاب :2017/370
 تاريخ الكتاب :2017/08/23

 
 
 

طلب شراء البند رقم (92) (محفز للحبل الشوكي) لمستشفى العدان أقسام التخدير والعناية 
المركزة  باالمر المباشر من/ شركة طارق العوضي وشركاه (مصدر وحيد) بمبلغ اجمالي قدره (-

/87,027 د.ك) فقط سبعة وثمانون الف  وسبعة وعشرون دينار  الغير

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

الصيدلي/ عبير المنصور     مدير ادارة المستودعات الطبية
م/ ايمن االشوك     مدير ادارة الهندسة الطبية

طلب طرح الممارسة  رقم 2017/1 شراء مادة INFUSION SET SAFETY لحاجة 
المستشفيات والمراكز الصحية بين الشركات المتخصصة واالعالن عنها بالموقع االلكتروني على

أن تقوم الوزارة باجراءات الطرح 

كما اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم 324 المؤرخ في 2017/8/2 

 

الموضوع
1

2

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة على ان تتولى الجهة صاحبة الشأن إجراءات طرح الممارسة 
العامة وفقا للنص المادة رقم  17 من قانون المناقصات العامة رقم 49 لسنة 2016

البيـــــــــــــــــــان
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وزارة المواصالت

توصيــــــات الجهــــات

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :1848
 تاريخ الكتاب :2017/07/05

 
 
 

 رقم الكتاب :2170
 تاريخ الكتاب :2017/08/16

 
 
 

(اعيد بحث) طلب الغاء المناقصة رقم ب ب هـ 2014/2013/2 حماية شبكة نقل المعلومات 
واجهزة الحاسب االلي والخوادم لوزارة المواصالت المرحلة الثانية المرساة على شركة زاك 

سلوشنز ألنظمة الكمبيوتر (أقل األسعار) وذلك لعدم توافر االعتماد المالي.

كما اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم 2124 المؤرخ في 2017/8/13 المتضمن اسباب طلب 
اإللغاء.

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ حمد المري     مهندس اتصاالت
السيدة/ حمدة الكندري     مدير ادارة خدمات الطاقة
السيد/ مشعل الدوسري     مراقب صيانة التكييف
السيد/ عبدالوهاب الشرهان     مراقب المناقصات

طلب التمديد االول لعقد المناقصة رقم ب ب هـ / 2014/2013/13 اعمال التشغيل والصيانة 
الكاملة واالصالح مع كافة قطع الغيار لخدمات اجهزة التكييف وملحقاتها في جميع مواقع 

الوزارة المبرم مع / شركة مجموعة انصار الخليج الدولية للتجارة العامة والمقاوالت لمده ستة 
اشهر اعتبارا من 2017/11/17 بمبلغ اجمالي قدره (-/87,000د.ك)  فقط سبعة وثمانون الف  

دينار  الغير

 

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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بلدية الكويت

توصيــــــات الجهــــات

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :1436
 تاريخ الكتاب :2017/08/08

 
 
 

 رقم الكتاب :1424
 تاريخ الكتاب :2017/08/08

 
 
 

طلب إعادة النظر بقرار الجهاز والموافقة على ترسية المناقصة رقم 2015/2014/11 انشاء 
وانجاز وصيانة مبنى موظفي ردم النفايات في منطقة ميناء عبدالله لمدة تسعة أشهرعلى/شركة 

سنيار المتحدة للتجارة العامة والمقاوالت (اقل االسعار) بمبلغ إجمالي قدره (-/141,384 د.ك)  
مائة واحدى واربعون الف  وثالثمائة واربعة وثمانون دينار

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

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ عبدالعزيز الرشيدي     مراقب للمناقصات والمزايدات
السيدة/ هدى الدابي     رئيس قسم المساحة الجوية

م/سليمان الراشد     مهندس مبتدئ مدني

إفادة البلدية بأنة المانع من تغيير اسم الشركة ليصبح  شركة كي جي ال وست مانجمنت الى 
شركة جلوبل وست مانجمنت لتأهيل شركات تنظيف المدن مع مراعاة اخذ الموافقات من الجهات 

المعنية وشريطة أال ينتفي بشأنها أي شرط من شروط التأهيل

 

الموضوع

الموضوع

1

2

م

م

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم لمدة أسبوعين لحين تجديد الكفالة 
االولية

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان
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مؤسسة الموانئ الكويتية

توصيــــــات الجهــــات

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :4961
 تاريخ الكتاب :2017/08/10

 
 
 

 رقم الكتاب :4960
 تاريخ الكتاب :2017/08/10

 
 
 

اوال: طلب فسخ عقد المناقصة رقم 2017/2016/10 شراء وتوريد وتركيب وتشغيل وصيانة 
اجهزة البصمة مع كاميرات و ربطها وتشغيلها وصيانتها لتطبيق نظام البصمة ألثبات الحضور 
واالنصراف لموظفي المؤسسة المبرم مع / شركة كوالتي نت للتجارةالعامة والمقاوالت وذلك 

لعدم االلتزام بشروط المناقصة 
ثانيا : طلب  الغاء المناقصة وإعادة الطرح بممارسة بديلة

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/فؤاد دشتي     مدير االدارة القانوينة

طلب إعادة النظر بقرار الجهاز والموافقة على التمديد الثالث لعقد المناقصة رقم م م ك / 6 / 
2012 الصالح و صيانة و تشغيل و توريد و تركيب قطع غيار للعوامات و الركائز البحرية ( 
الدالئل البحرية ) التابعة لمؤسسة الموانيء الكويتية المبرم مع السادة / شركة نصيب للمالحة 
لمدة سنة اعتبارا من 2017/8/29 بمبلغ وقدره (291,549/833 د.ك) فقط مائتان وواحد 

وتسعون ألفا وخمسمائة وتسعة وأربعون دينار كويتي وثمانمائة وثالثة وثالثون فلسا ال غير , 
وذلك لألسباب المذكورة في كتاب المؤسسة.

 

الموضوع

الموضوع

1

2

م

م

قرر مجلس ادارة الجهاز التالي 
أوال:تطبيق شروط العقد

ثانيا: عدم الموافقة على االلغاء واعادة الطرح

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة 
وعدم موافقة 

عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة     د/ جنان بوشهري

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان
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اإلدارة العامة للجمارك

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :3283
 تاريخ الكتاب :2017/08/17

 
 
 

طلب اعادة النظر بقرار الجهاز واالذن بالتمديد الثاني لعقود المناقصة رقم أ ج/ش 
م/2015/2014/3 الستئجار مركبات (صالون - جيب - وانيت - باص - سوبرمان) لحساب 

اإلدارة لمدة ستة أشهر اعتبارا من 2017/8/19 حتى 2018/2/18المبرم مع الشركات التالية  
-:

- شركة المال لإلستئجار بمبلغ إجمالي قدره (28,215/428د.ك)
- شركة المدير الكويتي لتأجير السيارات بمبلغ إجمالي قدره (-/15,958د.ك)
- شركة كي جي أل لتأجير السيارات  بمبلغ إجمالي قدره (9,073/776د.ك)

- شركة رساميل أوتوليس لتأجير السيارات بمبلغ إجمالي قدره (13,639/552د.ك)
- شركة الخليج للسيارات بمبلغ إجمالي قدره (-/13,026د.ك)

- شركة محمد ناصر الشهري وأوالده للسيارات بمبلغ إجمالي قدره (-/8,464د.ك)
وذلك لحين انتهاء من اجراءات طرح المناقصة الجديدة رقم أ ج/ ش م/2018-2017/1

 

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه 
اوال: الغاء قراره السابق الصادر باجتماع رقم 2017/61 في 5/17/ 2017 المتضمن: "تخطر 

الوزارة بااللتزام بالمادة رقم(19) من قانون المناقصات العامة"
ثانيا: الموافقة 
عدم موافقة :

عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة  د/ جنان بوشهري

البيـــــــــــــــــــان
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اإلدارة العامة للجمارك

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :3142
 تاريخ الكتاب :2017/08/08

 
 
 

طلب التمديد الثاني لعقود المناقصة رقم أج/ش م/2015/2014/2 استئجار مركبات ( صالون - 
وانيت - باص - جيب - هاف لوري ) اعتبارا من 2017/8/19 حتى 2018/2/18 بمبلغ إجمالي 
قدره (36,341/440 د.ك)  فقط ستة وثالثون الف  وثالثمائة واحدى واربعون دينار  واربعمائة 

واربعون فلس  الغير على الشركات التالية  :-
1- شركة فيوتشر سيرفس بمبلغ إجمالي قدره (14,219/520 د.ك )

2- شركة محمد ناصر الشهري (6,734/400 د.ك )
3- شركة المدير الكويتي (5,003/560 د.ك )

4-شركة رساميل أوتوليس (3,820/760 د.ك )
5- شركة الخليج    (6,563/200 د.ك )

وذلك لحين انتهاء اجراءات طرح المناقصة الجديدة رقم أ ج/ش م /2018/2017/1.

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ مشعل العلي     باحث قانوني

الموضوع
2
م

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة
عدم موافقة :

عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة  د/ جنان بوشهري

البيـــــــــــــــــــان
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شركة نفط الكويت

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :2017/1229$
 تاريخ الكتاب :2017/08/21

 
 
 

 رقم الكتاب :2017/1228$
 تاريخ الكتاب :2017/08/21

 
 
 

طلب االطالع واالفادة انه لم يتم توقيع عقد المناقصة رقم RFP-2031232 استبدال محطات 
 REPLACEMENT OF الكهرباء الفرعية المرفوعة القديمة في منطقة غرب الكويت

OLD SUBSTATIONS IN WEST KUWAIT AREA المرساة على / شركة او اند 
جي الهندسية للتجارة العامة والمقاوالت بمبلغ إجمالي قدره (-/6,378,000د.ك) مع حجز قيمة 

الضمان المالى االولي لقرب انتهائه في 2017/9/2 و ذلك لحين توقيع العقد .

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ خالد العربيد     رئيس فريق

طلب االطالع واالفادة انه لم يتم توقيع عقد المناقصة رقم RFP-2041782 تقديم خدمات الدعم 
 PROVISION OF SUPPORT SERVICES FOR ألدارة نظم المعلومات الصحية
HEALTH INFORMATION MANAGEMENT SYSTEM المرساة على / 

الشركة التجاريه العامة بمبلغ إجمالي قدره (-/5,389,999د.ك) و اتخاذ اإلجراء الالزم كما يلي 
:

1-تمديد صالحية األسعار المقدمة للمناقصة المذكورة اعاله من الشركة التجارية العامة و ذلك 
لمدة شهر اعتبارا من 2017/8/28 حتى 2017/9/28 .

2-في حال عدم تمديد الكفالة البنكية يرجى حجز قيمة الضمان المالي األولي الخاص بها لقرب 
انهائة في 20107/8/28 وذلك لحين اخطار الجهاز بتسليم الكفالة النهائية وتوقيع العقد من قبل

الشركة .

 

الموضوع
1

2

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان
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وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية

توصيــــــات الجهــــات

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :12068
 تاريخ الكتاب :2017/07/13

 
 
 

 رقم الكتاب :13422
 تاريخ الكتاب :2017/08/07

 
 
 

( إعيد بحث ) طلب ترسية المناقصة رقم 2017/2016/18 توفير احتياجات المياه العذبة 
لمساجد الوزارة على/المؤسسة الملكية لمقاوالت تنظيف المباني والمدن و مقاوالت نقل النفايات
واألنقاض (أقل األسعار) بمبلغ إجمالي قدره (124,745/920 د.ك)  فقط مائة واربعة وعشرون 

الف  وسبعمائة وخمسة واربعون دينار  وتسعمائة وعشرون فلس  الغير

اطلع مجلس ادارة الجهاز على كتاب الوزارة رقم 13503 المؤرخ في 2017/8/8 المتضمن 
التقرير الفني

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ عبد الله العنزي     رئيس قسم المناقصات

طلب التمديد الثالث لعقد الممارسة رقم 2015/2014/106 أعمال توريد وزراعة المشتل 
وتشغيل وتنسيق وصيانة المزروعات وشبكات الري بموقع قطاع المساجد المبرم مع/ شركة 

شراع البوم للتجارة العامة والمقاوالت لمدة ستة أشهر إعتبارا من 2017/10/1 وحتى 
2018/3/31 بمبلغ إجمالي قدره (12,323/748 د.ك )  فقط اثنىعشر الف  وثالثمائة وثالثة 

وعشرون دينار  وسبعمائة وثمانية واربعون فلس  الغير  وذلك لحين االنتهاء من اجراءات طرح 
الممارسة الجديدة .

 

الموضوع

الموضوع

1

2

م

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

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

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان
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Page19 اجتماع رقم :

وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :13511
 تاريخ الكتاب :2017/08/08

 
 
 

طلب طرح  المناقصة رقم أ.ف 2017/2016/20 توفير مراسلين لخدمة القطاعات التابعة 
للوزارة  لمدة ثالث سنوات .

- مرفق تقرير إصدار العطاءات .
-ال تقبل عروض بديلة .

-المناقصة عامة .
- ال تقبل التجزئة .

- االوامر التغييرية . %25

 

الموضوع
3
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان
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Page20 اجتماع رقم :

اإلدارة العامة للطيران المدني

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :10759
 تاريخ الكتاب :2017/08/07

 
 
 

 رقم الكتاب :10889
 تاريخ الكتاب :2017/08/09

 
 
 

طلب اصدار االمر التغييري االول  بزيادة مبلغ (-/6.265.000 د.ك)  فقط ستة ماليين  ومائتين 
وخمسة وستون الف  دينار  الغير ما يعادل نسبة (11.84%) على قيمة عقد المناقصة رقم 

2016/2015/6 مشروع تصميم وانشاء وتجهيز وانجاز وتاثيث والصيانة التشغيلية وصيانة 
مبنى الركاب المساند والمواقف والطرق الملحقة به والبنية التحتية بمطار الكويت الدولي المبرم

مع/ الشركة الكويتية االولى للتجارة العامة والمقاوالت مع تمديد العقد لمدة 6 شهور إعتبارا 
2017/11/29 لالسباب المذكورة بكتاب االدارة

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/أحمد حسين     مدير إدارات التخطيط والمتابعه
السيد/ عبدالله االستاد     مراقب المشاريع

السيد/ ابراهيم العوضي     مراقب الشئون القانونية
السيد/ يوسف المنصوري     رئيس قسم القضايا في الشئون القانونية

طلب إعادة النظر بقرار الجهاز والموافقة على التمديد الثالث لعقد الممارسة رقم 
2013/2012/4 توفير عدد (17) مراسل مع سياراتهم للعمل في قسم السجل العام المبرم 
مع/شركة االضافة الكويتية للتجارة العامة والمقاوالت لمدة شهرين اعتبارا من2017/8/2 

حتى2017/10/1 بمبلغ اجمالي قدره(6,612/500.ك)  فقط ستة آالف  وستمائة واثنىعشر دينار 
وخمسمائة فلس الغير لحين االنتهاء من اجراءات ترسية الممارسة رقم 2016/4-2017 وذلك 

لالسباب المذكورة بكتاب االدارة 

 

الموضوع
1

2

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز التالي 
اوال: الغاء قراره  السابق الصادر باجتماع رقم ( 2017/57) بتاريخ 2017/8/2 المتضمن:

"عدم الموافقة على التمديد الثالث "
ثانيا: الموافقة

البيـــــــــــــــــــان
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Page21 اجتماع رقم :

اإلدارة العامة للطيران المدني

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :11271
 تاريخ الكتاب :2017/08/14

 
 
 

طلب التعاقد المباشر رقم 23-2018/2017 مع / شركة مجموعة الغانم المشتركة للتجارة العامة 
والمقاوالت لشراء مختبر متنقل لنظام محطات مراقبة الطقس (AWOS) لمدة سنة بمبلغ اجمالي

قدره (-/218,000د.ك) فقط مائتين وثمانيةعشر الف  دينار  الغير

 

الموضوع
3
م

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

البيـــــــــــــــــــان
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Page22 اجتماع رقم :

وزارة الكهرباء و الماء

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :23092
 تاريخ الكتاب :2017/08/15

 
 
 

طلب االطالع واتخاذ االجراء المناسب بشان العطائين (أقل االسعار) والمستوفين لشروط 
والمواصفات المقدمين من :

- شركة الصناعات الهندسية الثقيله وبناء السفن بمبلغ إجمالي قدره (-/6.950.000د.ك)
- شركة كي سي سي للهندسة والمقاوالت  بمبلغ إجمالي قدره  (-/6.950.000د.ك)

للمناقصة رقم و ك م /2017/2016/61 اعمال تطوير نظام تحكم مجموعات الوظائف FGC في
محطة الصبية لتوليد القوى الكهربائية وتقطير المياه 

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

 

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم مع تمديد الكفاالت االولية

البيـــــــــــــــــــان
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Page23 اجتماع رقم :

وزارة الكهرباء و الماء

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :22505
 تاريخ الكتاب :2017/08/09

 
 
 

 رقم الكتاب :22708
 تاريخ الكتاب :2017/08/13

 
 
 

 رقم الكتاب :22868
 تاريخ الكتاب :2017/08/14

 
 
 

طلب ترسية بنود الممارسة رقم و ك م/364/2016/13 مبينات ومفاتيح حرارة للغالية وصمام 
ملف لولبي للتحكم في التربينة ومرسل اشارات فوق الصوتية لمأخذ البحر على الشركات 

المذكورة بكتاب الوزارة بمبلغ إجمالي قدره (060/ 23.288 د.ك)  فقط ثالثة وعشرون الف  
ومائتين وثمانية وثمانون دينار  وستون فلس  الغير

 

طلب اسناد أعمال استبدال واحالل أجهزة الوقاية بالكامل مع ملحقاتها ومنظمات الجهد لمحطات
التحويل الرئيسية المختلفة لقطاع شبكات النقل الكهربائية(المرحلة الثالثة) الي / شركة سيمنس 

لإللكترونات والخدمات الكهربائية بمبلغ وقدره (-/555,100 د.ك) فقط خمسمائة وخمسة 
وخمسون ألف ومائة دينار كويتي الغير

 

طلب إعادة ترسية بنود الممارسة رقم 1659/2016/13 توريد قطع غيار لمبردات المياه (يورك)
إدارة محطة الدوحة الغربية على السادة / مجموعة عيسى اليوسفي (ثاني أقل األسعار) بمبلغ 
وقدره (-/195.000د.ك) فقط مائة وخمسة وتسعون الف دينار كويتي الغير , وذلك بناءا على 

مالحظات ديوات المحاسبة

 

الموضوع
2

3

4

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة مع تعزيز االعتماد المالي 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم 

البيـــــــــــــــــــان
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Page24 اجتماع رقم :

وزارة األشغال العامة

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :2122
 تاريخ الكتاب :2017/08/13

 
 
 

 رقم الكتاب :2062
 تاريخ الكتاب :2017/08/07

 
 
 

طلب التمديد الرابع للبند (3) لعدد (34) سيارة وانيت (4) سلندر من عقد المناقصة رقم أ م م/1/ 
3 -/2015/2014 تأجير سيارات متنوعة لعقود المشاريع المبرم مع/ الشركة الكويتية إلستيراد 
السيارات لمدة ثالثة أشهر إعتبارا من 2017/11/27 بمبلغ إجمالي قدره (-/12,230 د.ك) فقط 
اثنىعشر الف  ومائتين وثالثون دينار  الغير وذلك لحين االنتهاء من اجراءات ترسية المناقصة 

رقم إ م م/2017/2016/6/1 االقفال في 2017/10/22

 

طلب اصدار االمر التغييري االول بزيادة بمبلغ إجمالي قدره (-/2,800,000د.ك)  فقط  مليونين 
وثمانمائة الف  دينار  الغير ما يعادل نسبة  (40%) على قيمة عقد المناقصة رقم ق ص/ط/354
صيانة عامة للطرق والساحات بمحافظة االحمدي المبرم مع / شركة المد االخضر للتجارة العامة 

والمقاوالت وذلك لالسباب المذكورة بكتاب الوزارة

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

م/عايد العازمي     مدير ادارة صيانة طرق االحمدي
السيد/ شحات احمد     كبير المهندسين االختصاصيين مدني

السيدة/ هبة الباقر     مهندسة من القطاع المعني
السيد/ محمد المطرود     محاسب اول
السيد/ عيد الهاجري     منسق اداري
السيد/ حمدان العجمي     منسق اداري

السيدة/ منال بدر الضبيب     رئيس قسم الوثائق والعقود

الموضوع
1

2

م

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

قرر مجلس ادارة الجهاز عدم الموافقة لعدم توافر االعتماد المالي

البيـــــــــــــــــــان
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Page25 اجتماع رقم :

وزارة األشغال العامة

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :2073
 تاريخ الكتاب :2017/08/08

 
 
 

طلب التمديد االول للبند رقم (1) عدد (91) سيارة جيب (6) سلندر من المناقصة رقم إ م م 
/12/1 /2015/2014 تأجير سيارات متنوعة لعقود الخدمات المبرم مع / شركة الخليج لتأجير 

السيارات لمدة ثالث شهور  اعتبارا من تاريخ 2017/11/22 بمبلغ إجمالي قدره 
(48,244/790 د.ك )  فقط ثمانية واربعون الف  ومائتين واربعة واربعون دينار  وسبعمائة 
وتسعون فلس  الغير وذلك لحين االنتهاء من اجراءات طرح المناقصة ا/م/م/2016/12/1-

. 2017

 

الموضوع
3
م

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

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

Page26 اجتماع رقم :

وزارة األشغال العامة

االستدعاءات

 رقم الكتاب :1493
 تاريخ الكتاب :2017/05/30

 
 
 

(أعيد بحث) طلب الوزارة التالي:
-أوال: اإلحاطة بأنه تم سحب أعمال عقد المناقصة رقم هـ ط/238 انشاء وانجاز وصيانة طرق 

وجسور ومجاري امطار وصحية وخدمات اخرى للطريق الواصل بين مدينة ميناء عبدالله 
والوفرة المبرم مع/ شركة مشرف للتجارة والمقاوالت واسناد األعمال إلى/ شركة الغانم 
انترناشيونال للتجارة العامة والمقاوالت على حساب المقاول اعتبارا من 2017/5/22 

-ثانيا: استبعاد شركة مشرف للتجارة العامة والمقاوالت من مناقصات الوزارة لمدة ثالث سنوات 
من تاريخ كتاب السحب 2017/4/17

كما اطلع الجهاز على  كتاب الوزارة رقم (1931) المؤرخ في 2017/7/24 والمتضمن اسباب 
استبعاد الشركة

بعداالستماع الى افادة ممثلي الوزارة:
-م/ اديب العوضي  مدير ادارة الطرق السريعة

-م/ اسماعيل بهبهاني   مهندس اختصاص مدني
-م/منال الضبيب  ممثل الوزارة   

وافادة ممثلي الشركة الشركة:
-السيد/ سعد الوزان ، الرئيس التنفيذي

-السيد/ محمود عبدالمجيد ، مدير االدارة القانونية
-السيد اومن كانجرابلي ، ممثال عن ادارة المشاريع

-السيد/ محمد مصطفى ، مدير مراقبة المشاريع

 

الموضوع
4
م

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

البيـــــــــــــــــــان
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Page27 اجتماع رقم :

وزارة األشغال العامة

االستدعاءات

 رقم الكتاب :1494
 تاريخ الكتاب :2017/05/30

 
 
 

(اعيد بحث) طلب الوزارة التالي:
-أوال: اإلحاطة بأنه تم سحب أعمال عقد المناقصة رقم هـ ط /222 انشاء وانجاز وصيانة جسر 

وخدمات أخرى على شارع الخليج العربي عند دوار البدع المبرم مع/ شركة مشرف للتجارة 
والمقاوالت واسناد األعمال إلى/ الشركة الكويتية لبناء المعامل والمقاوالت على حساب المقاول 

اعتبارا  من 2017/5/22 
-ثانيا: استبعاد شركة مشرف للتجارة العامة والمقاوالت من مناقصات الوزارة لمدة ثالث سنوات 

من تاريخ كتاب السحب 2017/4/17

*كما اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم (1930) المؤرخ في 2017/7/24 والمتضمن اسباب 
االستبعاد

بعداالستماع الى افادة ممثلي الوزارة:
-م/ اديب العوضي  مدير ادارة الطرق السريعة

-م/ اسماعيل بهبهاني   مهندس اختصاص مدني
-م/منال الضبيب  ممثل الوزارة   

وافادة ممثلي الشركة الشركة:
-السيد/ سعد الوزان ، الرئيس التنفيذي

-السيد/ محمود عبدالمجيد ، مدير االدارة القانونية
-السيد اومن كانجرابلي ، ممثال عن ادارة المشاريع

-السيد/ محمد مصطفى ، مدير مراقبة المشاريع

 

الموضوع
5
م

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

البيـــــــــــــــــــان
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Page28 اجتماع رقم :

وزارة األشغال العامة

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :2037
 تاريخ الكتاب :2017/08/02

 
 
 

طلب طرح المناقصة رقم إ م م/2017/2016/12/1 تأجير سيارات متنوعة لعقود الخدمات لمدة 
سنتان على الشركات والمؤسسات المتخصصة .

-ال تقبل عروض بديلة .
-المناقصة عامة .

- قابلة للتجزئة الى ستة بنود .

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

م/عايد العازمي     مدير ادارة صيانة طرق االحمدي
السيد/ شحات احمد     كبير المهندسين االختصاصيين مدني

السيدة/ هبة الباقر     مهندسة من القطاع المعني
السيد/ محمد المطرود     محاسب اول
السيد/ عيد الهاجري     منسق اداري
السيد/ حمدان العجمي     منسق اداري

الموضوع
6
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2017/63

  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       

Page29 اجتماع رقم :

وزارة الدفاع

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :272722014249
 تاريخ الكتاب :2017/06/11

 
 
 

(اعيد بحث) طلب الغاء المناقصة رقم 1572915 اعمال انشائية متفرقة بمبنى معسكر لواء 
اليرموك االلي ( 94 ) بمراقبة لواء مبارك المدرع /15 المرساه على / شركة الشيخة العالمية

- اطلع الجهازعلى  كتاب شركة الشيخة العالمية للتجارة العامة والمقاوالت رقم(612) المؤرخ 
في 2016/12/28 المتضمن االستعجال بتوقيع عقد المناقصة 

- اطلع الجهاز كتاب الوزارة رقم (272722003192) المؤرخ في 2017/2/1 المتضمن 
انتظار موافقة وزارة المالية للربط بميزانية 2017-2016

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ فهد الفيلكاوي     مساعد مدير العقود بالتكليف
المقدم/ عبدالرحمن البراك     ممثل كلية احمد الجابر الجوية

السيدة/ فاطمة البالم     مراقب التجهيزات االدارية

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز عدم الموافقة وتخطر الوزارة االستعجال باستكمال اجراءات التعاقد

البيـــــــــــــــــــان



2017/63

  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       

Page30 اجتماع رقم :

وزارة الدفاع

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :27241140297
 تاريخ الكتاب :2017/08/08

 
 
 

 رقم الكتاب :272722020142
 تاريخ الكتاب :2017/08/16

 
 
 

 رقم الكتاب :272722020141
 تاريخ الكتاب :2017/08/16

 
 
 

 (اعيد بحث) طلب اإلطالع واإلفادة على الرأي القانوني بتطبيق الجزاءات وفقا للمادة (85) من 
قانون المناقصات العامه رقم 49 لسنة 2016على/ شركة صفوان للتجارة العامة والمقاوالت 
  وذلك لالخالل في تنفيذ العقد رقم  27241140712 من المناقصة رقم 24141121113  

توريد ادوية طبية لزوم / هيئة الخدمات الطبية  وذلك لعدم التزامها بتوريد بعض البنود

اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم 27241140284 بتاريخ 2017/7/19 المتضمن طلب 
تطبيق العقوبة

 

طلب التمديد األول لعقد المناقصة رقم 2292813 خدمات النظافة بالمجمع الطبي بالجهراء 
المبرم مع السادة / شركة البحر األزرق التجارية لمدة ستة شهور اعتبارا من 2018/2/28 بمبلغ
اجمالي وقدره (-/70,122 د.ك) فقط سبعون ألفا ومائة واثنان وعشرون دينار كويتي ال غير , 

وذلك لحين االنتهاء من اجراءات طرح مناقصة جديدة ولالسباب المذكورة بكتاب الوزارة

 

طلب التمديد األول لعقد المناقصة رقم 1672913 تشغيل وصيانة واصالح المعدات واالجهزة 
الكهربائية والميكانيكية واجهزة التكييف والتبريد لقطاع ذخيرة البرية والبحرية بقاعدة محمد 

االحمد البحرية المبرم مع السادة / شركة البيت المعمور التجارية وذلك لمدة ستة شهور اعتبارا 
من 2018/2/28 بمبلغ اجمالي وقدره (-/38.100 د.ك) ثمانية وثالثون ألفا ومائة دينار كويتي 

ال غير , وذلك لحين االنتهاء من اجراءات طرح مناقصة جديدة

 

الموضوع
2

3

4

م

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار وتوجيه دعوه لحضور ممثل عن الوزارة و شركة 
صفوان للتجارة العامة والمقاوالت الجتماع قادم

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

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

البيـــــــــــــــــــان
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  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       

Page31 اجتماع رقم :

وزارة الدفاع

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :272722019817
 تاريخ الكتاب :2017/08/13

 
 
 

 رقم الكتاب :27241140300
 تاريخ الكتاب :2017/08/10

 
 
 

 رقم الكتاب :27241140298
 تاريخ الكتاب :2017/08/08

 
 
 

طلب التمديد الثاني لعقد المناقصة رقم 1152713 اعمال خدمات النظافة بمعسكرات المباركية 
للمنطقة الرابعة - الخامسة - السادسة و تسليك و سحب المجاري بالمنطقة الوسطى المبرم مع 

السادة/ شركة الرعاية لمقاوالت تنظيف المباني والمدن لمدة ستة شهور اعتبارا من 10/1/ 
2017  حتى 2018/3/31 بمبلغ اجمالى قدره (-/130.314 د.ك) فقط مائة وثالثون الف 

وثالثمائة وأربعة عشر دينار ال غير , وذلك لحين االنتهاء من اجراءات توقيع عقد المناقصة  
رقم1122716

 

طلب اإلطالع واإلفادة على الرأي القانوني بتطبيق الجزاءات وفقا للمادة (85) من قانون 
المناقصات العامه رقم 49 لسنة 2016على/ شركة محمد الهاجري وأوالدة  وذلك لالخالل في 

تنفيذ العقد رقم 27241140826 توريد ادوية طبية لزوم / هيئة الخدمات الطبية

 

(إعيد بحث) طلب اإلطالع واإلفادة على الرأي القانوني بتطبيق الجزاءات وفقا للمادة (85) من 
قانون المناقصات العامه رقم 49 لسنة 2016على/ شركة أحفاد حمد صالح الحميضي الدوائية  
وذلك لالخالل في تنفيذ العقد رقم  27241140629 من المناقصة رقم 24141121113  توريد 

ادوية طبية لزوم / هيئة الخدمات الطبية  وذلك لعدم التزامها بتوريد بعض البنود

-اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم 27241140283 المؤرخ في 2017/7/19 المتضمن 
طلب تطبيق العقوبه

 

الموضوع
5

6

7

م

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

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار وتوجيه دعوه لحضور ممثل عن الوزارة و شركة 
محمد الهاجري وأوالدة  الجتماع قادم

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار وتوجيه دعوه لحضور ممثل عن الوزارة و شركة 
أحفاد حمد صالح الحميضي الدوائية الجتماع قادم

البيـــــــــــــــــــان
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Page32 اجتماع رقم :

وزارة الدفاع

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :27241140296
 تاريخ الكتاب :2017/08/08

 
 
 

 (إعيد بحث) طلب اإلطالع واإلفادة على الرأي القانوني بتطبيق الجزاءات وفقا للمادة (85) من 
قانون المناقصات العامه رقم 49 لسنة 2016 على/ شركة اوالد جاسم الوزان للتجارة العامة 
  وذلك لالخالل في تنفيذ العقد رقم 27241140646   توريد ادوية طبية لزوم / هيئة الخدمات 

الطبية  وذلك لعدم التزامها بتوريد بعض البنود

اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم 27241140279بتاريخ 2017/7/18 المتضمن طلب 
تطبيق العقوبة

 

الموضوع
8
م

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار وتوجيه دعوه لحضور ممثل عن الوزارة و شركة 
اوالد جاسم الوزان للتجارة العامة  الجتماع قادم

البيـــــــــــــــــــان



2017/63

  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       

Page33 اجتماع رقم :

وزارة الدفاع

االستدعاءات

 رقم الكتاب :27241140275
 تاريخ الكتاب :2017/07/06

 
 
 

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

 
 
 

( اعيد بحث) طلب التعاقد المباشر رقم 2414339173 مع / الكلية االسترالية لتقديم دورات 
تأهيلية لطلبة ضباط القوة الجوية لمدة (36) شهر بمبلغ اجمالي قدره (-/1,775,866د.ك) فقط 

مليون  وسبعمائة وخمسة وسبعون الف وثمانمائة وستة وستون دينار الغير

*بعد االستماع الى افادة ممثلي الوزارة :
-المقدم / عبدالرحمن البراك      ممثل كلية احمد الجابر الجوية 

- فاطمة البالم                       مراقب التجهيزات االدارية 

 

(اعيد بحث) طلب التالي:
أوال : إفادة الوزارة بسحب اعمال المناقصة رقم 1762813 اعمال تشغيل وصيانة واصالح 

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

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

 

 

الموضوع
9

10

م

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة
وعدم موافقة :

عضو الجهاز/ د. جنان بوشهري

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم العتذار الشركة عن الحضور

البيـــــــــــــــــــان
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Page34 اجتماع رقم :

وزارة الدفاع

الرسائل الواردة

 رقم الكتاب :2017/1160$
 تاريخ الكتاب :2017/07/26

شركة اسماء الديرة للتجارة العامة والمقاوالت ذ م م
 
 

إعتذار الشركة عن توقيع عقد المناقصة رقم 1562915 تركيب سياج امني لمعسكر لواء 
اليرموك االلي / 94 مع أستالم الشيك المصدق الخاص بالكفالة االولية لدى الوزارة

 

الموضوع
11
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة وتخطر الوزارة

البيـــــــــــــــــــان
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Page35 اجتماع رقم :

 عقود الخدمات اإلستشارية

وزارة األشغال العامة

وزارة الشئون اإلجتماعية والعمل

 رقم الكتاب :1871
 تاريخ الكتاب :2017/07/17

 
 
 

 رقم الكتاب :22743
 تاريخ الكتاب :2017/08/15

 
 
 

طلب التالي :
اوال: االطالع واالفادة بتاكيد الوزارة على االستثناء من الرجوع الى لجنة البيوت االستشارية 

ولالسباب المذكورة بكتاب الوزارة
ثانيا :الموافقة على استكمال اجراءات التعاقد مع / مكتب تي يو في راينالند الكويت للقيام 

بأعمال اإلتفاقية رقم أ / م ح / 4 تقديم خدمات الدعم الفني إلدارة ضبط الجودة بمبلغ إجمالي 
قدرة ( -/285.037 د.ك)  فقط مائتين وخمسة وثمانون الف  وسبعة وثالثون دينار  الغير لمدة 

.  17

 

طلب التعاقد المباشر رقم ش ج ع 2016/13-2017 بشأن إعداد الخطة اإلستراتيجية لجهات 
وزارة الشئون والهيئة العامة للقوي العاملة والهيئة العامة لشئون ذوي اإلعاقة مع/مكتب 
المجموعة الثالثية العالمية للإلستشارات TICG بمبلغ إجمالي قدره(-/ 399.736 د.ك)

موزعة كالتالي:
1- وزارة الشئون االجتماعية بقيمة (-/163,911 د.ك)

2- الهيئة العامة للقوى العاملة بقيمة (-/124,185 د.ك)
3- الهيئة العامة لشئون ذوي اإلعاقة بقيمة (-/111,640 د.ك)

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ فوزية الفيلكاوي     رئيس قسم المناقصات إدارة التوريدات والمخازن

الموضوع

الموضوع

1

2

م

م

قرر مجلس ادارة الجهاز عدم الموافقة وموافقة العضو ممثل جهتكم في مجلس الجهاز المركزي 
للمناقصات العامة

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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Page36 اجتماع رقم :

 عقود الخدمات اإلستشارية

األمانة العامة لمجلس الوزراء

بلدية الكويت

 رقم الكتاب :9246
 تاريخ الكتاب :2017/08/10

 
 
 

 رقم الكتاب :19009
 تاريخ الكتاب :2017/07/13

 
 
 

 طلب التعاقد المباشر مع / شركة المجوعة الثالثية العالمية لإلستشارات لمشروع دراسة 
استراتيجية حول تخصيص المرافق العمومية على مستوى الدولة للمجلس األعلى للتخصيص 

وذلك بمبلغ إجمالي وقدرة ( -/1.550.000 ىد.ك) فقط  مليون  وخمسمائة وخمسون الف  دينار 
الغير وذلك لألسباب المذكورة بالمرفق بكتاب الوزارة .

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ ريم العنزي     مراقب العقود والمناقصات

(إعيد بحث ) طلب تمديد الثاني لعقد أعمال اإلضافية الخاصة بمشروع تطوير نظام المعلومات 
الجغرافية المبرم مع اإلستشاري العالمي / مكتب خطيب وعلمي مهندسون استشاريون اوف شور

ش ز م.ل بالمشاركة مع المكتب المحلي / دار أم  سي لإلستشارات الهندسية إعتبارا من 
2017/8/19 حتى 2018/8/15 مع إصدار أمر تغييري بالزيادة بمبلغ إجمالي وقدرة (-

/84.573 د.ك) وذلك إلتمام كافة الملفات المساحية .

كما إطلع مجلس إدارة الجهاز على كتاب الوزارة رقم 20227 المؤرخ في 2017/8/1

 

الموضوع

الموضوع

3

4

م

م

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

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان



2017/63

  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       

Page37 اجتماع رقم :

 عقود الخدمات اإلستشارية

الهيئة العامة للرياضة

اإلدارة العامة للطيران المدني

 رقم الكتاب :16569
 تاريخ الكتاب :2017/08/13

 
 
 

 رقم الكتاب :11341
 تاريخ الكتاب :2017/08/15

 
 
 

طلب التمديد االول للعقد رقم 2014/28-2015 بشأن اإلشراف على أعمال إنشاء وإنجاز 
وصيانة مركز شباب جليب الشيوخ مع السادة / دار صالح القالف لإلستشارات الهندسية لمدة 

ستة شهور وعشرون يوم إعتبارا من 2017/8/20 بمبلغ إجمالي وقدرة ( 27.026/842 د.ك)  
فقط سبعة وعشرون الف  وستة وعشرون دينار  وثمانمائة واثنى واربعون فلس  الغير  وذلك 

لألسباب المذكورة بالمرفق بكتاب الهيئة .

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

المهندس/منير الفارس     رئيس قسم االنشاءات

طلب التمديد التاسع لإلتفاقية رقم 13/م م ج ك - 05/06 الخاصة بالخدمات اإلستشارية لمشروع
نظام المجال الجوي الكويتي (kasp) بمطار الكويت الدولي مع الساده/ شركة ستانلي 

لالستشارات انك بالتضامن مع الساده/ جاسم قبازرد لالستشارات الهندسية لمدة 4 شهور اعتبارا
من 2017/9/1 حتى2017/12/31 بدون أي تكلفه ماليه على أن يتم خصمه من مستحقات 

مقاول المشروع لألسباب المذكورة بكتاب اإلدارة .

 

الموضوع

الموضوع

5

6

م

م

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان



2017/63

  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       

Page38 اجتماع رقم :

 عقود الخدمات اإلستشارية

جامعة الكويت

 رقم الكتاب :9478
 تاريخ الكتاب :2017/08/21

 
 
 

طلب الموافقة على إصدار األمر التغييريالثالث بزيادة مبلغ إجمالي قدرة (1,197,862/125 
د.ك)  فقط  مليون  ومائة وسبعة وتسعون الف  وثمانمائة واثنى وستون دينار  ومائة وخمسة 

وعشرون فلس  الغيرعلى قيمة اإلتفاقية رقم ج ك / 2006/10-2007 دراسة وتصميم 
واإلشراف على مبنى كلية اآلداب وكلية التربية بمدينة صباح السالم الجامعية مع السادة / دار 

الهندسة للتصميم واإلستشارات الفنية (شاعر ومشاركوه) بالتحالف مع بركنز+ ويل إنترناشونال 
بالتعاون مع إس إس إتش إنترناشيونال لإلستشارات الهندسية مع تمديد العقد لمدة (388) يوم 

إعتبارا من 2017/9/18 حتى 2018/10/10 وذلك لألسباب المحددة بكتاب الجامعة

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ علي الحساوي     محاسب
السيد/ فرج بخيت     مهندس المشروع

السيد/ ريدي     مدير المشروع

الموضوع
7
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قبل الختام رحب رئيس مجلس الجهاز المركزي للمناقصات العامة دعوة السادة أعضاء المجلس لحضور اإلجتماع القادم يوم  
االثنين  الموافق 28-08-2017 الساعة التاسعة صباحا. 

البيـــــــــــــــــــان


