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دولة الكويت
 الجهاز المركزي للمناقصات العامة

))  المنعقد صباح يوم (محضر االجتماع رقم (
مهـ

2017/67
26-ذو الحجة-1438 هـ 

   االثنين 
2017-09-18 -الموافق

عقد الجهاز المركزي للمناقصات العامة  جلسته رقم (

بقاعة االجتماع بمقر الجهاز المركزي للمناقصات العامة و بحضور كل من السادة :الموافق  2017-09-18

)(   االثنين 2017/67 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
فيصل حمد المزين

اللواء / فهد عيد بن فهد
عبدالعزيز محمد السمحان

محمد ناصر الخرافي
د/مرسال سعد الماجدي
عبدالله شاكر الصراف

سالم ذياب العنزي

هدى إبراهيم العيسى

د/جنان محسن بوشهري
د/مبارك فهاد العازمي

هيا أحمد الودعاني
مشاري محمد البليهيس

 العضو / ممثل جامعة الكويت

 العضو / ممثل وزارة األعالم

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 ممثل/ ادارة الفتوى والتشريع
عضو/ ممثل األمانة العامة للمجلس األعلى 

للتخطيط والتنمية
عضو / ممثل وزارة المالية

نائب األمين العام للجهاز المركزي للمناقصات 
العامة

عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة
عضو/ ممثل الهيئة العامة للقوى العاملة

األمين العام للجهاز المركزي للمناقصات العامة
عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة

السيد/ أسامة الشهاب     مدير المشتريات

1
2
3
4
5
6
7

8

1

1
2

1
2

1

2



 Page3

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

التوقيع

 العضو / ممثل وزارة األعالم

 العضو / ممثل األمانة العامة لمجلس الوزراء
 العضو / ممثل شركة نفط الكويت

 العضو / ممثل مؤسسة البترول الكويتية

 العضو / ممثل شركة البترول الوطنية الكويتية

 العضو / ممثل الصندوق الكويتي للتنمية 
اإلقتصادية العربية

 العضو / ممثل ادارة الفتوى والتشريع
 العضو / ممثل ديوان الخدمة المدنية

 العضو / ممثل الهيئة العامة للشباب

 العضو / ممثل الهيئة العامة لشئون الزراعة 

السيد/ بداح الصهيبي     رئيس قسم برج 
التحرير لإلرسال اإلذاعي

السيد/ نواف المطيري     رئيس قسم دراسة 
الشروط

السيدة/ عبير العوضي     مدير نظم المعلومات
السيد/سعد الفجي     رئيس قسم محطة كبد 

لإلرسال اإلذاعية
السيد/ احمد مفيد حجازي     باحث قانوني

السيد/ خالد العربيد     رئيس فريق

السيدة/ أنوار الشطي     محلل أول نظم 
معلومات

السيد/ رياض الشطي     إداري أول الشراء و 
عقود الخدمات

السيد/ محمد العجمي     ممثل/ شركة البترول 
الوطنية الكويتية

السيد/ وليد الجمعه     ممثل/ شركة البترول 
الوطنية الكويتية

السيد/ عماد السيار     رئيس فريق الصيانة
المهندسة / ربا الصالح     مهندس تنسيق 

الخارجي
السيد/ ثامر النفيسي     رئيس فريق الخدمات 

الهندسية
السيد/ أحمد الصفار     كبير مهندسين

السيد/ عبدالقادر جاسم العون     اختصاصي 
قانوني ثالث

السيد/ عايد صالح الخدير     رئيس قسم 
العطاءات والمشتريات واإلسكان

السيد/ احمد الصراف     مدير الدعم الفني
السيد/ أحمد العبدالجليل     ممثل/ ديوان الخدمة

المدنية

السيد/ عبدالرزاق العصفور     محاسب
السيد/ فاروق االعصر     اختصاصي قانوني
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    كما حضر حانب من االجتماع العضو / ممثل الجهات الحكومية التي أشرفت على تنفيذ المناقصة وهم
كالتالي :

التوقيع

 العضو / ممثل الهيئة العامة لشئون الزراعة 
والثروه السمكية

 العضو / ممثل وزارة التربية

 العضو / ممثل المجلس الوطني للثقافه 
والفنون واآلداب

 العضو / ممثل وزارة الصحة

 العضو / ممثل ديوان سمو رئيس مجلس 
الوزراء

 العضو / ممثل معهد الكويت لألبحاث العلمية

 العضو / ممثل وزارة التعليم العالي
 العضو / ممثل وزارة الشئون اإلجتماعية 

والعمل

 العضو / ممثل الهيئة العامة للتعليم التطبيقي 
والتدريب

السيد/ احمد البلوشي     مشرف اول ميكانيكي
السيدة/ نجاة باقر     رئيس قسم المناقصات

السيدة/ أمل الحربي     رئيس قسم التغذية
المهندسة/ ندى البغلي     مراقب العقود وضبط 

الجودة

المهندسة/ فاطمة فخرا     مهندس معدات طبية
المهندسة/ أنوار الشيحة     مهندس معدات 

طبية
المهندس/ خالد الياسين     مراقب اللوازم 

المخبرية باالنابة
السيد/محمد العازمي     وكيل مساعد للشؤون 

المالية
الصيدلي/ عبير منصور     مدير ادارة 

المستودعات الطبية
السيد/ فهد القطان     رئيس قسم المستحضرات

السيد/ سعد عبدالوهاب الزيد     مراقب العقود 
والمناقصات

د. عبدالله العنزي     مدير المشروع
السيد/ محمد بدر الهندي     رئيس قسم 

التخطيط

السيد/ صياح المطيري     رئيس قسم االمن 
والسالمة

السيد/ طالل العتيبي     رئيس قسم االمن 
والسالمة

السيد/ علي العنزي     رئيس قسم النزيل
السيد/ عبدالعزيز ساري     مدير الشؤون 

المالية

المهندسة/ شيخة االبراهيم     مهندس 
المشروع
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2017/67

  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

وزارة العدل

فض عطاء مناقصة/ممارسة  اعادة تأهيل مساكن القضاة بمنطقة الشاميةالرقم :- و ع/2018/2017/1

 

الموضوع
1
م

فتحت مظاريف المناقصة 

البيـــــــــــــــــــان



2017/67

  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 :

الهيئة العامة للشباب

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :866
 تاريخ الكتاب :2017/05/25

 
 
 

(اعيد بحث) طلب ترسية الممارسة رقم هـ ع ش/2016/4_2017 القيام بتنفيذ عدة حمالت 
إعالنية متفرقة عبر وسائل التواصل االجتماعي على / شركة أوميديا للدعاية واإلعالن (أقل 
األسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-/72,999 د.ك)  فقط اثنى وسبعون الف  وتسعمائة وتسعة 

وتسعون دينار  الغير

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ فاروق االعصر     اختصاصي قانوني
السيد/ عبدالرزاق العصفور     محاسب

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2017/67

  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 :

مؤسسة البترول الكويتية

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :362
 تاريخ الكتاب :2017/09/07

 
 
 

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

2017/9/10 حتى 2018/3/9 بمبلغ اجمالي قدره (-/173,400 د.ك) فقط مائة وثالثة وسبعون 
الف واربعمائة دينار الغير وذلك لحين االنتهاء من اجراءات طرح المناقصة رقم م ب 

ك/خ/2016/330

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ رياض الشطي     إداري أول الشراء و عقود الخدمات
السيدة/ أنوار الشطي     محلل أول نظم معلومات

الموضوع
1
م

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

البيـــــــــــــــــــان



2017/67

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

Page8 اجتماع رقم :

وزارة التربية

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :21320
 تاريخ الكتاب :2017/08/27

 
 
 

طلب التعاقد المباشر رقم (2017/51-2018) مع/ الشركة الكويتية لخدمات الطيران (كاسكو) 
لتوفير وتوريد وجبات غذائية للطلبة واالداريين المشاركين في االوبريت الخاص باحتفاليات دولة

الكويت بالذكرى السابعة والخمسين للعيد الوطني والسابعة والعشرين ليوم التحرير بمبلغ 
اجمالي قدره (-/153,000 د.ك) فقط مائة وثالثة وخمسون الف دينار الغير

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

المهندسة/ ندى البغلي     مراقب العقود وضبط الجودة
السيدة/ أمل الحربي     رئيس قسم التغذية

الموضوع
1
م

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

البيـــــــــــــــــــان



2017/67

  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 :

وزارة التعليم العالي

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :3228
 تاريخ الكتاب :2017/08/24

 
 
 

طلب التعاقد رقم (2017/1) مع/ شركة LINDENHURST AVE 6117  (اقل االسعار) 
الستئجار سكن لرئيس المكتب الثقافي الكويتي في لوس انجلوس بمبلغ اجمالي قدره (-

/252,000 دوالر امريكي) اي مايعادل (-/76,860 د.ك)  فقط ستة وسبعون الف  وثمانمائة 
وستون دينار  الغير إعتبارا من 2017/11/14 حتى 2018/11/15

 

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2017/67

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

Page10 اجتماع رقم :

الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :9633
 تاريخ الكتاب :2017/08/27

 
 
 

طلب اصدار االمر التغييري الثالث بزياده مبلغ اجمالي قدره (-/65,000 د.ك)  فقط خمسة 
وستون الف  دينار  الغير ما يعادل نسبة (16.25%) على قيمة عقد أعمال الصيانة الكهربائية 

الشاملة لكافة الكليات و المراكز التابعه للهيئة (المنطقة االولى) المبرم مع/شركة الخنيني 
للتجارة العامه والمقاوالت ذلك لألسباب المذكورة بكتاب الهيئة

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

المهندسة/ شيخة االبراهيم     مهندس المشروع

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار وتوجيه دعوه لحضور ممثل عن الهيئة الجتماع قادم

البيـــــــــــــــــــان



2017/67

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

Page11 اجتماع رقم :

الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروه السمكية

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :13059
 تاريخ الكتاب :2017/08/03

 
 
 

طلب اصدار األمر التغييري األول بتخفيض مبلغ اجمالي قدره (-/527,000 د.ك) فقط خمسمائة 
وسبعة وعشرون الف دينار الغير مايعادل نسبة (-25%) من قيمة عقد المناقصة رقم هـ ز / م م 

/ 2016/2015/13 تنفيذ وتطوير وصيانة الزراعات التجميلية والري في المنطقة السادسة 
المبرم مع/ شركة طوق الخليج للتجارة العامة والمقاوالت وذلك لألسباب المذكورة بكتاب الهيئة 

 اطلع الجهاز عى كتاب الهيئة رقم 13639 المؤرخ في  2017/8/16 المتضمن قيمة األمر 
التغييري

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ نجاة باقر     رئيس قسم المناقصات
السيد/ احمد البلوشي     مشرف اول ميكانيكي

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2017/67

  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 :

األمانة العامة لمجلس الوزراء

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :10188
 تاريخ الكتاب :2017/09/10

 
 
 

طلب ترسية الممارسة رقم 4 /2018/2017 اعمال ترميم وصيانة مدنية التابعة للجهات التابعة 
لألمانة للسنة المالية 2017-2018 على/ شركة اجفان للتجارة العامة والمقاوالت (اقل االسعار)
بمبلغ إجمالي قدره (-/96,986د.ك) فقط ستة وتسعون الف وتسعمائة وستة وثمانون دينار الغير

 

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2017/67

  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 :

ادارة الفتوى والتشريع

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :2366
 تاريخ الكتاب :2017/09/13

 
 
 

 ENTERPRISE طلب شراء وتوريد تراخيص مايكروسوفت االضافية مع ميزة التحديث نوع
AGREEMENT وخدمات مايكروسوفت للجهات الحكومية بدولة الكويت من/ شركة ايبال 
الستشارات الكمبيوتر بمبلغ اجمالي قدره (-/151,882 د.ك) فقط مائة واحدى وخمسون الف  

وثمانمائة واثنى وثمانون دينار الغير

 

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2017/67

  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 :

الصندوق الكويتي للتنمية اإلقتصادية العربية

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :1840
 تاريخ الكتاب :2017/08/08

 
 
 

طلب طرح تاهيل الشركات للقيام باعمال التصميم و التحرير و الطباعة الخاصة بمطبوعات 
الصندوق

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ عايد صالح الخدير     رئيس قسم العطاءات والمشتريات واإلسكان
السيد/ عبدالقادر جاسم العون     اختصاصي قانوني ثالث

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم 

البيـــــــــــــــــــان



2017/67

  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 سمو رئيس مجلس الوزراء

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :3304
 تاريخ الكتاب :2017/09/11

 
 
 

طلب اصدار األمر التغييري الرابع بزيادة مبلغ اجمالي قدره (1.760/666 د.ك)  فقط  الف  
وسبعمائة وستون دينار  وستمائة وستة وستون فلس  الغير ما يعادل نسبة (0,86 %) من قيمة 

العقد استئجار سيارات لديوان سمو رئيس مجلس الوزراء المبرم مع / شركة اعيان الكويت 
للسيارة اعتبارا من 2017/9/12 حتى 2018/1/31 وذلك ألضافة عدد (1) سيارة

* مرفق فاكس الديوان المتضمن اسم الشركة

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ سعد عبدالوهاب الزيد     مراقب العقود والمناقصات

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2017/67

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

Page16 اجتماع رقم :

وزارة الشئون اإلجتماعية والعمل

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :2017/87
 تاريخ الكتاب :2017/08/29

 
 
 

 رقم الكتاب :75
 تاريخ الكتاب :2017/09/11

 
 
 

طلب اصدار االمر التغيري الثاني بزيادة مبلغ (532,108/500 د.ك) فقط خمسمائة واثنى 
وثالثون الف ومائة وثمانية دينار وخمسمائة فلس الغير ما يعادل نسبة (15.12%) لعقد 

المناقصة رقم و ش ج ع 1-2017/2016 اعمال حراسة و امن و سالمة المباني التابعة للوزارة
المبرم مع/ شركة المتحدة الدارة المرافق اعتبارا من 2017/11/1 حتى نهاية العقد لحاجة 

الوزارة

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ علي العنزي     رئيس قسم النزيل
السيد/ عبدالعزيز ساري     مدير الشؤون المالية

السيد/ طالل العتيبي     رئيس قسم االمن والسالمة
السيد/ صياح المطيري     رئيس قسم االمن والسالمة

 طلب تمديد فتره دراسة عطاءات المناقصة رقم و ش ج ع /2017/2016/4 (ع) اعمال خدمة 
لنزيل لذوي االحتياجات الخاصة بقطاع الرعاية االجتماعية بالوزارة لمده اربع شهور اعتبارا من
2017/9/17 وذلك لفصل بعض االدارات التابعة للوزارة وانتقالها للهيئة العامة لشئون ذوي 

اإلعاقة

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ طالل العتيبي     رئيس قسم االمن والسالمة
السيد/ صياح المطيري     رئيس قسم االمن والسالمة

السيد/ علي العنزي     رئيس قسم النزيل
السيد/ عبدالعزيز ساري     مدير الشؤون المالية

الموضوع

الموضوع

1

2

م

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة مع مراعاة احكام المادة رقم 46 من قانون المناقصات العامة 
رقم 49 لسنة 2016 مع تجديد الكفاالت البنكية

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان



2017/67

  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       

Page17 اجتماع رقم :

المجلس الوطني للثقافه والفنون واآلداب

توصيــــــات الجهــــات

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :6487
 تاريخ الكتاب :2017/08/27

 
 
 

 رقم الكتاب :6539
 تاريخ الكتاب :2017/08/30

 
 
 

طلب اعادة النظر بقرار الجهاز السابق و االذن بترسية المناقصة رقم م و ث ف أ 
2017/2016/1 خدمات االمن والحراسة للمقر الرئيسي للمجلس واالدارات التابعة له على/ 

شركة العالمية لالمن و السالمة (اقل االسعار مكرر) بمبلغ اجمالي قدره (-/667,800 د.ك) فقط 
ستمائة وسبعة وستون الف وثمانمائة دينار الغير

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

 

طلب التمديد الثاني لعقد المناقصة رقم م و ث ف أ/2012/2011/7 أعمال إعادة تأهيل متحف 
الكويت الوطني المرحلة الرابعة المبرم مع/ شركة المدير الكويتي للتجارة العامة والمقاوالت لمدة

(288) يوم بدون تكلفة مالية وذلك لتأخر صرف دفعات المقاول ارقام (8.7.6.5)

 

الموضوع

الموضوع

1

2

م

م

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم لمدة اسبوع وذلك لحين تجديد الكفالة

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

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان



2017/67

  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       

Page18 اجتماع رقم :

ديوان الخدمة المدنية

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :2017076238
 تاريخ الكتاب :2017/08/30

 
 
 

 رقم الكتاب :74023
 تاريخ الكتاب :2017/07/27

 
 
 

طلب التمديد السادس لعقد المناقصة رقم 2013/2012/2 توفير خدمة نقل وتبادل معلومات 
الخدمة المدنية بين الديوان والجهات الحكومية من خالل الشبكة الالسلكية المبرم مع / شركة 

مدى لإلتصاالت اعتبارا من 2017/9/1 حتى 2018/3/31 بمبلغ إجمالي قدره (-/84,660 د.ك)
فقط اربعة وثمانون الف وستمائة وستون دينار الغير بنفس الشروط واالسعار وذلك لحين 

االنتهاء من اجراءات توقيع عقد المناقصة رقم 2017/2016/4

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ أحمد العبدالجليل     ممثل/ ديوان الخدمة المدنية
السيد/ احمد الصراف     مدير الدعم الفني

(اعيد بحث) طلب التمديد الثالث لعقد المناقصة رقم 2012/2011/18 المشروع الوطني لتطوير 
الخدمات االدارية آليا المبرم مع السادة / شركة مجموعة بشارة للتجارة العامة والمقاوالت لمدة 

24 شهر حتى 2019/3/30 دون أي تكلفة مالية إضافية وذلك لألسباب المذكورة في كتاب 
الديوان

اطلع الجهاز على كتاب الديوان رقم (90198) المتضمن إعادة النظرو تعهد الشركة على تنفيذ 
كامل اعمال المشروع ومستجداتة بدون اي تكلفة اضافية

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ أحمد العبدالجليل     ممثل/ ديوان الخدمة المدنية
السيد/ احمد الصراف     مدير الدعم الفني

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 الموافقة بنفس الشروط واألسعار مع االلتزام بأحكام قانون المناقصات 
العامة رقم 49 لسنة 2016 

البيـــــــــــــــــــان



2017/67

  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       

Page19 اجتماع رقم :

معهد الكويت لألبحاث العلمية

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :1642/5/1760
 تاريخ الكتاب :2017/08/27

 
 
 

 رقم الكتاب :1734
 تاريخ الكتاب :2017/08/23

 
 
 

طلب ترسية المناقصة رقم 2016/2017-16 تصميم وانشاء وصيانة محميات استزراع الربيان 
في كبد على / شركة ارجون للتجارة العامه و المقاوالت (اقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-

/127,740 د.ك) فقط مائة وسبعة وعشرون الف وسبعمائة واربعون دينار الغير

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

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

د. عبدالله العنزي     مدير المشروع
السيد/ محمد بدر الهندي     رئيس قسم التخطيط

طلب ترسية المناقصة رقم 2-2017/2016 توريد و تركيب أجهزة و معدات إستشعار لمراقبة 
برج الحمراء على/ شركة TRIMBLE EUROPE BV (اقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-

/572,449 دوالر امريكي) اي مايعادل (-/180,000 د.ك) فقط مائة وثمانون الف دينار الغير

-تم رفض العروض المقدمة للمناقصة إلرتفاع األسعار وعدم مطابقتها للمواصفات المطلوبة.
-تم إستدراج عروض أسعار من شركات أجنبية عن طريق المعهد.

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

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

د. عبدالله العنزي     مدير المشروع
السيد/ محمد بدر الهندي     رئيس قسم التخطيط

الموضوع
1

2

م

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم لمدة اسبوعين وذلك لحين تجديد 
الكفاالت البنكية

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

البيـــــــــــــــــــان



2017/67

  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       

Page20 اجتماع رقم :

معهد الكويت لألبحاث العلمية

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :1796
 تاريخ الكتاب :2017/08/30

 
 
 

طلب اصدار االمر التغييري االول بزيادة مبلغ اجمالي قدره (-/178,543 د.ك) فقط مائة وثمانية 
وسبعون الف وخمسمائة وثالثة واربعون دينار الغير ما يعادل نسبة (3.21%) على قيمة عقد 
المناقصة رقم 2011/2010/4 انشاء و انجاز و صيانة مركز ابحاث المياة بالشويخ المبرم مع/ 

شركة مجموعة الفليج المتحدة للتجارة والمقاوالت وذلك لالسباب المذكورة بكتاب المعهد

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

د. عبدالله العنزي     مدير المشروع
السيد/ محمد بدر الهندي     رئيس قسم التخطيط

الموضوع
3
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2017/67

  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       

Page21 اجتماع رقم :

شركة البترول الوطنية الكويتية

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :897
 تاريخ الكتاب :2017/08/02

 
 
 

(أعيد بحث) طلب ترسية مجاميع المناقصة رقم LM/CPD/4068 انشاء وتوريد وتشغيل 
عدد19محطة تعبئة وقود جديدة لشركة البترول بموجب عقد مدته (425) يوما على النحو التالي 

:
- المجموعة االولى على/ شركة المجموعة المشتركة للمقاوالت (ثاني اقل االسعار) بمبلغ اجمالي

قدره (-/15,470,000 د.ك) فقط خمسة عشر مليون واربعمائة وسبعون الف دينار الغير 
- المجموعة الثانية على/ شركة الحمراء الكويتية (اقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره

 (9,801,338/445) فقط تسعة مليون وثمانمائة وواحد الف وثالثمائة وثمانية وثالثون دينار 
واربعمائة وخمسة واربعون فلس الغير بعد تعديل الخطأ الوارد بعطاءهم بنسبة (%3.86) 

اطلع الجهاز على كتاب شركة الحمراء الكويتية رقم 146 المؤرخ في 2017/8/14 المتضمن 
اعتذار عن تمديد الضمانة

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

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ وليد الجمعه     ممثل/ شركة البترول الوطنية الكويتية
السيد/ ثامر النفيسي     رئيس فريق الخدمات الهندسية

السيد/ أحمد الصفار     كبير مهندسين
المهندسة / ربا الصالح     مهندس تنسيق الخارجي

السيد/ عماد السيار     رئيس فريق الصيانة
السيد/ محمد العجمي     ممثل/ شركة البترول الوطنية الكويتية

الموضوع
1
م

قرر الجهاز مازال عند قراره السابق الصادر بإجتماع رقم 2017/62 المنعقد في2017/8/21 
المتضمن : تأجيل البت بالقرار لحين ورود كتاب الحق من الشركة

البيـــــــــــــــــــان



2017/67

  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       

Page22 اجتماع رقم :

شركة البترول الوطنية الكويتية

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :1017
 تاريخ الكتاب :2017/08/30

 
 
 

طلب ترسية المناقصة رقم CA-4079 اعمال تنظيف وتصليح ودهان الخزانات والصهاريج في 
المصفاة ومرافق انتاج الغاز المسال في مصفاة ميناء االحمدي على / شركة المقوع للهندسة 

والمقاوالت (اقل االسعار) بمبلغ إجمالي قدره (11,269,065/500 د.ك) فقط احدىعشر مليون  
ومائتين وتسعة وستون الف وخمسة وستون دينار وخمسمائة فلس الغير لمدة (63) شهر
**علما بأن المناقصة أعاله تحت نطاق عمل مواد قانون رقم 49 لسنة 2016 في شأن 

المناقصات العامة

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ محمد العجمي     ممثل/ شركة البترول الوطنية الكويتية
السيد/ وليد الجمعه     ممثل/ شركة البترول الوطنية الكويتية

السيد/ ثامر النفيسي     رئيس فريق الخدمات الهندسية
السيد/ عماد السيار     رئيس فريق الصيانة

المهندسة / ربا الصالح     مهندس تنسيق الخارجي
السيد/ أحمد الصفار     كبير مهندسين

الموضوع
2
م

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 
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Page23 اجتماع رقم :

شركة البترول الوطنية الكويتية

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :995
 تاريخ الكتاب :2017/08/24

 
 
 

طلب طرح المناقصة رقم CA/CPD/0228 اعمال الهندسة و التوريد و اإلنشاء و اإلعداد 
لتشغيل مشروع إستبدال مسخنات (UNIFLUX) وحدات الغاز المسال 1و 2 و 3 لمصفاة 

ميناء األحمدي على الشركات المذكورة بالكشف المرفق بكتاب الشركة وبموجب عقد مدته (36) 
شهرا

- ال تقبل عروض بديلة
- ال تقبل التجزئة

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ محمد العجمي     ممثل/ شركة البترول الوطنية الكويتية
السيد/ وليد الجمعه     ممثل/ شركة البترول الوطنية الكويتية

السيد/ ثامر النفيسي     رئيس فريق الخدمات الهندسية
السيد/ عماد السيار     رئيس فريق الصيانة

المهندسة / ربا الصالح     مهندس تنسيق الخارجي
السيد/ أحمد الصفار     كبير مهندسين

الموضوع
3
م

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       

Page24 اجتماع رقم :

شركة نفط الكويت

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :2017/1258$
 تاريخ الكتاب :2017/08/30

 
 
 

طلب إصدرا االمر التغييري االول بزيادة مبلغ إجمالي قدره (1,558,681/428د.ك) فقط مليون  
وخمسمائة وثمانية وخمسون الف وستمائة واحدى وثمانون دينار واربعمائة وثمانية وعشرون 

فلس الغير ما يعادل نسبة (5.4%) على قيمة عقد المناقصة رقم RFP-2026102 تطوير 
وتحسين انتاجية مركز التجميع رقم (17) المبرم مع / شركة الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء 

السفن وتمديد العقد لمدة 124 يوم اعتبارا من 2017/10/2 حتى 2018/2/2 وذلك لتنفيذ 
االعمال االضافية المطلوبة باالمر التغييري

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ خالد العربيد     رئيس فريق

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان
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Page25 اجتماع رقم :

شركة نفط الكويت

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :2017/1207$
 تاريخ الكتاب :2017/08/16

 
 
 

 رقم الكتاب :2017/906$
 تاريخ الكتاب :2017/06/01

 
 
 

طلب طرح المناقصة رقم RFP-2030641 إنشاء ثالث محطات كهربائية فرعية جديدة بجهد 
(11KV-132) وما يتصل بها من خطوط كهربائية جنوب وشرق الكويت على الشركات المعتمدة
لدى وزارة الكهرباء والماء لهذا النوع من المناقصات والمدرجة اسماءها في الكشف المرفق 

 & HYUNDAI ENGINEERING بكتاب الشركة مع استبعاد/ شركة
CONSTRUCTION CO. LTD. SOUTH KOREA من القائمة حيث انها موقوف 
دعوتها لمناقصات/ممارسات الشركة لسوء ادائها في تنفيذ اعمال عقد رقم 45582 (المناقصة 

رقم RFP-2033 / المشروع االول : وكيلها/ شركة عبدالله الحمد الصقر واخوانه)

- ال تقبل عروض بديلة
- ال تقبل التجزئة

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ خالد العربيد     رئيس فريق

(أعيد بحث) طلب طرح المناقصة رقم RFP-2030387 تقديم خدمات امن ودعم لشركة نفط 
الكويت  SECURITY AND SUPPORT SERVICES على شركات الفئة التخصصية 

(78) والمدرجة أسمائها بالكشف المرفق بكتاب الشركة.

-التقبل عروض بديلة 
-المناقصة التقبل التجزئة

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ خالد العربيد     رئيس فريق

الموضوع
2

3

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر الجهاز مازال عند قراره السابق الصادر باجتماع رقم (2017/54) المنعقد في 2017/7/24
المتضمن:  تاجيل البت بالقرار لحين ورود كتاب الحق من الشركة  يبين امكانية تجزئة المناقصة

البيـــــــــــــــــــان
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Page26 اجتماع رقم :

شركة نفط الكويت

الرسائل الواردة

 رقم الكتاب :2017/1053$
 تاريخ الكتاب :2017/07/11

شركة سبتكو العالمية البترولية ذ م م
 
 

 رقم الكتاب :153
 تاريخ الكتاب :2017/06/15

شركة الغانم انترناشيونال للتجارة العامة والمقاوالت
ذ م م

 
 

-RFP طلب الشركة الموافقة على اضافتها ضمن الشركات المؤهله لألشتراك بمناقصة رقم
NEW 2029787 منشأة تحلية (معالجة) الغاز الجديدة في محطة التعزيز - 171- غرب الكويت

GAS SWEETENING FACILITY AT BS - 171 WEST KUWAIT

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ خالد العربيد     رئيس فريق

 2029787-RFP (أعيد بحث) طلب الشركة الموافقة على اضافتها لألشتراك بمناقصة رقم
 NEW GAS منشأة تحلية (معالجة) الغاز الجديدة في محطة التعزيز - 171- غرب الكويت

SWEETENING FACILITY AT BS - 171 WEST KUWAIT

كما اطلع الجهاز على إفادة شركة نفط الكويت كتاب رقم (2017/1300) المؤرخ في 
2017/9/14 المتضمن تعذر الشركة على اإلضافة

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ خالد العربيد     رئيس فريق

الموضوع
4

5

م

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

قرر مجلس ادارة الجهاز عدم الموافقة و تزويد الشركة برد شركة نفط الكويت

البيـــــــــــــــــــان
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Page27 اجتماع رقم :

وزارة األعالم

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :227
 تاريخ الكتاب :2017/08/24

 
 
 

طلب الوزارة التالي:
اوال: اعادة ترسية المناقصة رقم وأ/2016/2015/228 توريد وتركيب وتشغيل وتدريب وصيانة 
اجهزة مختلفة وانشاء البنية التحتية للمحطات المساندة للموجه المتوسطة (الصبية والمطالع ) 

للوزارة المرساة على / شركة الهندسة والتقنيات المتعددة (أقل االسعار) لتصبح على/ شركة 
سلطان لالتصاالت (ثاني اقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-/3,330,000 د.ك) فقط ثالثة ماليين

 وثالثمائة وثالثون الف  دينار الغير وذلك العتذار الشركة عن تمديد الكفالة االولية.
ثانيا: االفادة عن ما اذا كانت هناك جزاءات واجبة التطبيق على اقل االسعار شركة الهندسة 

والتقنيات المتعددة من عدمة
**علما بأن المناقصة اعاله تحت نطاق عمل مواد قانون رقم 37 لسنة 1964 في شأن 

المناقصات العامة

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ احمد مفيد حجازي     باحث قانوني
السيدة/ عبير العوضي     مدير نظم المعلومات

السيد/ نواف المطيري     رئيس قسم دراسة الشروط

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز التالي 
أوال: الغاء قرارها السابق الصادر باجتماع رقم (2016/60) المنعقد في 2017/8/29 

المتضمن: الموافقة على الترسية على شركة الهندسة والتقنيات المتعددة
ثانيا: الموافقة على إعادة الترسية

البيـــــــــــــــــــان
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Page28 اجتماع رقم :

وزارة األعالم

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

االستدعاءات

 رقم الكتاب :224
 تاريخ الكتاب :2017/08/21

 
 
 

 رقم الكتاب :215
 تاريخ الكتاب :2017/08/06

 
 
 

طلب التجديد االول لعقد رقم و أ/21117 تطوير خدمه البث التلفزيوني المباشر على االنترنت 
المبرم مع/الشركة الوطنية لمشاريع التكنولوجيا NTEC لمده سنة اعتبارا من 2017/11/18 

بمبلغ اجمالي قدره (-/150,000 د.ك) فقط مائة وخمسون الف دينار الغير

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ احمد مفيد حجازي     باحث قانوني
السيدة/ عبير العوضي     مدير نظم المعلومات

السيد/ نواف المطيري     رئيس قسم دراسة الشروط

(أعيد بحث) طلب إلغاء ترسية المناقصة رقم و أ/2015/2014/213 تنفيذ اعمال تشغيل وصيانة
اجهزة االرسال و شبكات الهوائيات و خطوط التغذية في محطة االرسال االذاعي في كبد المرساه

على / شركة سلطان لالتصاالت (ثاني اقل االسعار) وذلك لعدم موافقة ديوان المحاسبة

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/سعد الفجي     رئيس قسم محطة كبد لإلرسال اإلذاعية
السيد/ بداح الصهيبي     رئيس قسم برج التحرير لإلرسال اإلذاعي

الموضوع

الموضوع

2

3

م

م

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة بنفس الشروط واالسعار مع االلتزام بأحكام 
المادة (19) من قانون المناقصات العامة رقم 49 لسنة 2016

عدم موافقة كل من:
عضو مجلس ادارة الجهاز/ اللواء فهد عيد بن فهد

عضو مجلس ادارة الجهاز/ محمد الخرافي
ممثل وزارة المالية/ سالم ذياب

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان
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Page29 اجتماع رقم :

وزارة األعالم

الرسائل الواردة

 رقم الكتاب :86
 تاريخ الكتاب :2017/07/19

شركة شبكة الخليج لالتصاالت ذ م م
 
 

 رقم الكتاب :2017/698$
 تاريخ الكتاب :2017/04/24

شركة سمارت نولدج للتجارة العامة  ذ م م
 
 

(اعيد بحث) طلب الشركة االستعجال في اجراءات تعاقد المناقصة رقم وأ/2013/2012/163(ع
ع ع) مشروع تحديث نظام االمن والسالمة في مجمع االعالم لتوفير اقصى درجات الحماية 

واالمان وذلك لألسباب المذكورة بكتاب الشركة

-اطلع الجهاز على كتاب رد الوزارة رقم 225 المؤرخ في 2017/8/23

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ احمد مفيد حجازي     باحث قانوني
السيدة/ عبير العوضي     مدير نظم المعلومات

السيد/ نواف المطيري     رئيس قسم دراسة الشروط

(اعيد بحث) طلب الشركة األستعجال بتوقيع عقد المناقصة رقم و أ / 2012/2011/127 ( ع ) 
توريد وتركيب وضمان احبال الشد ونظام االضاءة التحذيرية لبرج االرسال التلفزيوني بمحطة 

ارسال فيلكا للوزارة

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ احمد مفيد حجازي     باحث قانوني
السيدة/ عبير العوضي     مدير نظم المعلومات

السيد/ نواف المطيري     رئيس قسم دراسة الشروط

الموضوع
4

5

م

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار لحين ورود كتاب الحق من الوزارة يتضمن موافقة 
االعتماد المالي من وزارة المالية

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

البيـــــــــــــــــــان
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Page30 اجتماع رقم :

وزارة األعالم

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :228
 تاريخ الكتاب :2017/08/27

 
 
 

طلب التعاقد المباشر مع/ شركة الجواد للتصوير والتجارة (وكيل محلي) لتوريد وتركيب وتشغيل 
وضمان نظام تلقيم الى مكمل عدد 8 وحدات ستريم فيدر من نفس المصنع لجمع البلوكات االزمه 

لتحديث وتطوير ماكينة جمع المالزم وغراء مولر مارتيني ذات المقص الثالثي بمبلغ اجمالي 
قدره (-/184,000 د.ك) فقط مائة واربعة وثمانون الف دينار الغير

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ احمد مفيد حجازي     باحث قانوني
السيدة/ عبير العوضي     مدير نظم المعلومات

السيد/ نواف المطيري     رئيس قسم دراسة الشروط

الموضوع
6
م

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة
عدم موافقة ممثل وزارة المالية/ سالم ذياب

البيـــــــــــــــــــان
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Page31 اجتماع رقم :

جامعة الكويت

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :9678
 تاريخ الكتاب :2017/08/27

 
 
 

 رقم الكتاب :9671
 تاريخ الكتاب :2017/08/27

 
 
 

 رقم الكتاب :9677
 تاريخ الكتاب :2017/08/27

 
 
 

طلب الغاء ترسية بنود المناقصة رقم 2016/2015/81 الخاصة بتوريد و تركيب و تشغيل 
اجهزة علمية لكلية الطب قسم االمراض بالجامعه المرساة على الشركات المذكورة بكتاب الجامعة

وذلك لعدم توافر االعتماد المالي

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ أسامة الشهاب     مدير المشتريات

طلب الغاء المناقصة رقم 2015/2014/56 توريد و تركيب و تشغيل أجهزة مختبرات لمختبر 
المهارات اإلكلينيكية لكلية الطب بالجامعة المرساة على الشركات المذكورة بكتاب الجامعة وذلك 

لعدم توافر االعتماد المالي

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ أسامة الشهاب     مدير المشتريات

طلب الغاء المناقصة رقم 2016/2015/82 توريد وتركيب و تشغيل اجهزة علمية - كلية الطب -
قسم الكيمياء الحيوية بالجامعة المرساة على الشركات المذكورة بكتاب الجامعة وذلك لعدم توافر 

االعتماد المالي

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ أسامة الشهاب     مدير المشتريات

الموضوع
1

2

3

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2017/67

  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       

Page32 اجتماع رقم :

جامعة الكويت

الرسائل الواردة

 رقم الكتاب :2907
 تاريخ الكتاب :2017/07/22

شركة النقل العام الكويتية ش م ك
 
 

 رقم الكتاب :170053
 تاريخ الكتاب :2017/05/10

شركة مجموعة البارجة العالمية للمقاوالت العامة ذ 
م م
 
 

 رقم الكتاب :591
 تاريخ الكتاب :2017/08/17

شركة ابناء عبدالحميد سالم للتجارة العامة 
والمقاوالت ذ م م

 
 

طلب الشركة منحها االستثناء من شرط تقديم الميزانيتين الرابحتين الخر سنتين للمناقصة رقم 3-
2018/2017 اعمال استئجار وسائل النقل (السيارات) للخدمات وذلك لالسباب المذكورة بكتاب 

الشركة

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ أسامة الشهاب     مدير المشتريات

طلب الشركة اإلفادة هل سوف يتم تنفيذ ام الغاء المناقصة رقم 2016/2015/83 اعمال انشاء 
وانجاز وصيانة ساري العلم بموقع الجامعة بالخالدية ادارة االنشاءات والصيانة بالجامعة وذلك 

لالسباب المذكورة بكتاب الشركة

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

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ أسامة الشهاب     مدير المشتريات

طلب الشركة اإلجتماع مع الجهاز لمناقشة المناقصة رقم 4-2018/2017 اعمال النظافة العامة 
لمواقع الجامعة المختلفه.

اطلع الجهاز على كتاب الشركة رقم 629 المؤرخ في 2017/9/13 

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ أسامة الشهاب     مدير المشتريات

الموضوع
4

5

6

م

قرر مجلس ادارة الجهاز عدم الموافقة وتخطر الشركة االلتزام بشروط المناقصة

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

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار وتوجيه دعوه لحضور ممثل عن الشركة والجهة 
الجتماع قادم

البيـــــــــــــــــــان
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Page33 اجتماع رقم :

وزارة الصحة

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :631
 تاريخ الكتاب :2017/08/15

 
 
 

 رقم الكتاب :607
 تاريخ الكتاب :2017/08/10

 
 
 

(أعيد بحث) طلب التمديد الرابع المناقصة رقم ص / م خ ع / 11 أ / 2012/2011 غسيل وكي 
البياضات وصيانة االجهزة الفنية (المجموعة االولى) المبرم مع / شركة األبرق التجارية لمدة 

ستة شهور اعتبارا من 2017/10/1 بمبلغ اجمالي قدره (183,132/576 د.ك) فقط مائة وثالثة
وثمانون الف ومائة واثنى وثالثون دينار وخمسمائة وستة وسبعون فلس الغير مع زيادة األسعار 

بنسة (10%) وذلك لحين االنتهاء من اجراءات ترسية المناقصة 11أ/2017/2016

* مرفق فاكس الوزارة المتضمن توضيح اسباب الزيادة 

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ فهد القطان     رئيس قسم المستحضرات
الصيدلي/ عبير منصور     مدير ادارة المستودعات الطبية

المهندسة/ فاطمة فخرا     مهندس معدات طبية
المهندسة/ أنوار الشيحة     مهندس معدات طبية

المهندس/ خالد الياسين     مراقب اللوازم المخبرية باالنابة

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 ثالث اشهر اعتبارا من 
2017/10/16 بمبلغ اجمالي قدره (20,532,394/521د.ك) فقط عشرون مليون وخمسمائة 
واثنى وثالثون الف وثالثمائة واربعة وتسعون دينار وخمسمائة واحدى وعشرون فلس الغير 

وذلك لحين االنتهاء من اجراءات طرح المناقصة الجديدة رقم  م خ ع/2018-2017/16

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/محمد العازمي     وكيل مساعد للشؤون المالية
السيد/ فهد القطان     رئيس قسم المستحضرات
المهندسة/ فاطمة فخرا     مهندس معدات طبية

المهندسة/ أنوار الشيحة     مهندس معدات طبية
الصيدلي/ عبير منصور     مدير ادارة المستودعات الطبية
المهندس/ خالد الياسين     مراقب اللوازم المخبرية باالنابة

الموضوع
1

2

م

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة
عدم موافقة عضو مجلس ادارة الجهاز/ د. جنان بوشهري

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

البيـــــــــــــــــــان
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Page34 اجتماع رقم :

وزارة الصحة

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :18736
 تاريخ الكتاب :2017/08/29

 
 
 

 رقم الكتاب :18741
 تاريخ الكتاب :2017/08/29

 
 
 

طلب اصدار األمر التغييري األول بزيادة مبلغ اجمالي قدره (162,615/75 دوالر امريكي)  ما 
يعادل (49,109/957 د.ك) فقط تسعة واربعون الف ومائة وتسعة دينار وتسعمائة وسبعة 

وخمسون فلس الغير ما يعادل نسبة (10%) على قيمة عقد رقم (17/0084G) لتوريد الطعوم 
واالمصال المبرم مع / شركة وربة للتجهيزات الطبية وذلك للحاجة الماسة

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

الصيدلي/ عبير منصور     مدير ادارة المستودعات الطبية
السيد/ فهد القطان     رئيس قسم المستحضرات
المهندسة/ فاطمة فخرا     مهندس معدات طبية

المهندسة/ أنوار الشيحة     مهندس معدات طبية
المهندس/ خالد الياسين     مراقب اللوازم المخبرية باالنابة

طلب اصدر االمر التغييري االول بمبلغ إجمالي قدرة (-/27,900د.ك) فقط سبعة وعشرون الف  
وتسعمائة دينار الغير ما يعادل نسبة (25%) على قيمة عقد البند رقم (150) شراء وعاء 

بالستيكي ذات ثالث اقسام GALLIPOT TRAY 3 COMPARTMENT لكافة اقسام 
التعقيم في كافة المستشفيات المبرم مع / شركة االمارة للتجارة العامة والمقاوالت .

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

الصيدلي/ عبير منصور     مدير ادارة المستودعات الطبية
السيد/ فهد القطان     رئيس قسم المستحضرات
المهندسة/ فاطمة فخرا     مهندس معدات طبية

المهندسة/ أنوار الشيحة     مهندس معدات طبية
المهندس/ خالد الياسين     مراقب اللوازم المخبرية باالنابة

الموضوع
3

4

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان
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Page35 اجتماع رقم :

وزارة الصحة

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :18737
 تاريخ الكتاب :2017/08/29

 
 
 

طلب اصدار االمر التغييري االول بزيادة مبلغ إجمالي قدره (-/1.365.000 $) ما يعادل (-
/412,230د.ك) فقط اربعمائة واثنىعشر الف ومائتين وثالثون دينار الغير ما يعادل نسبة 

(20%) علي قيمة عقد مناقصة الخليج رقم (20) توريد الطعوم واالمصال المبمرم مع / شركة 
. PFIZER GULF FZ-LLC/USA احفاد حمد صالح الحميضي الدوائية عن

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/محمد العازمي     وكيل مساعد للشؤون المالية
السيد/ فهد القطان     رئيس قسم المستحضرات

الصيدلي/ عبير منصور     مدير ادارة المستودعات الطبية
المهندسة/ فاطمة فخرا     مهندس معدات طبية

المهندسة/ أنوار الشيحة     مهندس معدات طبية
المهندس/ خالد الياسين     مراقب اللوازم المخبرية باالنابة

الموضوع
5
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان
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Page36 اجتماع رقم :

وزارة الصحة

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :176
 تاريخ الكتاب :2017/06/12

 
 
 

 رقم الكتاب :193
 تاريخ الكتاب :2017/06/29

 
 
 

 رقم الكتاب :199
 تاريخ الكتاب :2017/06/29

 
 
 

 Two-in-One (أعيد بحث) طلب طرح الممارسة رقم 2017/324-2018 لتوريد جهاز
 specimen radiology system integrated with vacuum assisted biopsy
لمجلس اقسام االشعة والعالج االشعاعي بمستشفى الجهراء على الشركات المتخصصة عن 

طريق االعالن بالجريدة الرسمية

 

 ADVANCED (اعادة بحث) طلب طرح الممارسة رقم 2017/423-2018 لتوريد جهاز
D IMAGING SYSTEM3/D2 PRONE BIOPSY وملحقاته لمجلس اقسام االشعة 

والعالج االشعاعي بمستشفى مبارك على الشركات المتخصصة عن طريق االعالن بالجريدة 
الرسمية

 

 DIGITAL (أعيد بحث) طلب طرح الممارسة رقم 2017/323-2018 لتوريد جهاز
MAMMOGRAPHY UNIT WITH ADVANCED APPLICATIONS لمجلس 

اقسام االشعة والعالج االشعاعي بمستشفى الجهراء على الشركات المتخصصة عن طريق 
االعالن بالجريدة الرسمية

 

الموضوع
6

7

8

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة على ان تتولي الجهة صاحبة الشأن القيام باجراءات عملية 
الطرح بطريقة الممارسة المحدودة وفقا بنص المادة (18) مع االلتزام بأحكام المادة رقم (53) 

من قانون المناقصات العامة رقم 49 لسنة 2016

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة على ان تتولي الجهة صاحبة الشأن القيام باجراءات عملية 
الطرح بطريقة الممارسة المحدودة وفقا بنص المادة (18) مع االلتزام بأحكام المادة رقم (53) 

من قانون المناقصات العامة رقم 49 لسنة 2016

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة على ان تتولي الجهة صاحبة الشأن القيام باجراءات عملية 
الطرح بطريقة الممارسة المحدودة وفقا بنص المادة (18) مع االلتزام بأحكام المادة رقم (53) 

من قانون المناقصات العامة رقم 49 لسنة 2016

البيـــــــــــــــــــان
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Page37 اجتماع رقم :

وزارة الصحة

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :202
 تاريخ الكتاب :2017/06/29

 
 
 

 رقم الكتاب :2017/205
 تاريخ الكتاب :2017/06/29

 
 
 

 رقم الكتاب :2017/178
 تاريخ الكتاب :2017/06/12

 
 
 

 D3 (أعيد بحث) طلب طرح الممارسة رقم 2017/326-2018 لتوريد جهاز
 EXTREMETY CONE-BEAM COMPUTED TOMOGRAPHY UNIT

وملحقاته لمجلس اقسام االشعة والعالج االشعاعي بمستشفى الجهراء على الشركات المتخصصة
عن طريق االعالن بالجريدة الرسمية

 

 Prone Biopsy (أعيد بحث) طلب طرح الممارسة رقم 321/ 2017- 2018 لتوريد جهاز
 D Imaging System,Two- In- One Vacuum Biopsy System and3/D2
Specimen Radiography وملحقاته لحاجة مجلس أقسام األشعة والعالج االشعاعي - 

مستشفى الصباح على الشركات المتخصصة عن طريق االعالن بالجريدة الرسمية.

 

 ADVANCED (أعيد بحث) طلب طرح الممارسة رقم 2017/422-2018 لتوريد جهاز
D IMAGING SYSTEM3/D2 PRONE BIOPSY وملحقاته لمجلس اقسام االشعة 

والعالج االشعاعي بمركز الكويت لمكافحة السرطان  على الشركات المتخصصة عن طريق 
االعالن بالجريدة الرسمية

 

الموضوع
9

10

11

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة على ان تتولي الجهة صاحبة الشأن القيام باجراءات عملية 
الطرح بطريقة الممارسة المحدودة وفقا بنص المادة (18) مع االلتزام بأحكام المادة رقم (53) 

من قانون المناقصات العامة رقم 49 لسنة 2016

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة على ان تتولي الجهة صاحبة الشأن القيام باجراءات عملية 
الطرح بطريقة الممارسة المحدودة وفقا بنص المادة (18) مع االلتزام بأحكام المادة رقم (53) 

من قانون المناقصات العامة رقم 49 لسنة 2016

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة على ان تتولي الجهة صاحبة الشأن القيام باجراءات عملية 
الطرح بطريقة الممارسة المحدودة وفقا بنص المادة (18) مع االلتزام بأحكام المادة رقم (53) 

من قانون المناقصات العامة رقم 49 لسنة 2016

البيـــــــــــــــــــان
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Page38 اجتماع رقم :

وزارة الصحة

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :2017/337
 تاريخ الكتاب :2017/08/21

 
 
 

 رقم الكتاب :367
 تاريخ الكتاب :2017/08/21

 
 
 

 رقم الكتاب :112
 تاريخ الكتاب :2017/08/15

 
 
 

طلب طرح الممارسة رقم (284LB7) توريد لوازم مخبرية - إدارة الهندسة الطبية بين الشركات
المتخصصة والمسجلة بإدارة الهندسة والطبية عن طريق االعالن عنها بالجريدة الرسمية 

والموقع االلكتروني للوزارة

 

طلب الشراء المباشر لعالج الربو وذلك لحاجة المستشفيات والمراكز الصحية من / شركة أوالد 
جاسم الوزان للتجارة العامة (وكيل محلي) ل CHIESI PHARMACEUTICAL بمبلغ 
اجمالي قدره (-/99,928 د.ك)  فقط تسعة وتسعون الف  وتسعمائة وثمانية وعشرون دينار  

الغير

 

طلب شراء البند رقم (204) أطقم لجراحة استئصال المرارة بالمنظار لكافة اقسام الجراحة في 
المستشفيات على النحو التالي:

- البند (204-1) من/ شركة بدر سلطان واخوانه (ثالث اقل االسعار) بمبلغ إجمالي قدره (-
/1.406.925 يورو) ما يعادل (-/483,982 د.ك) فقط أربعمائة وثالثة وثمانون ألف وتسعمائة 

وإثنان وثمانون دينار الغير بعد تخفيض الكميات
- البند رقم (204-2) من/ شركة ياكو الطبية (ثامن اقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-

/2.394.756 د.ك) ما يعادل (-/720,822 د.ك) فقط سبعمائة وعشرون ألف وثمنمائة وإثنان 
وعشرون دينار الغير بعد تخفيض الكميات

 

الموضوع
12

13

14

م

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار لحين ورود كتاب الحق من الوزارة يتضمن موافقة 
ادارة الفتوى والتشريع

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

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان
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Page39 اجتماع رقم :

وزارة الصحة

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :341
 تاريخ الكتاب :2017/08/21

 
 
 

 رقم الكتاب :364
 تاريخ الكتاب :2017/08/21

 
 
 

 رقم الكتاب :6984
 تاريخ الكتاب :2017/04/04

 
 
 

 رقم الكتاب :380
 تاريخ الكتاب :2017/08/29

 
 
 

طلب الشراء المباشر للوازم المخبرية المذكورة بكتاب الوزارة إلدارة الهندسة الطبية من/ شركة 
المعجل لألدوية (وكيل محلي وحصري) بمبلغ إجمالي قدره (-/4,507,620د.ك) فقط اربعة 

ماليين وخمسمائة وسبعة الف وستمائة وعشرون دينار الغير

 

طلب الشراء المباشر لمادة BELIMUMAB BENLYSTA 120-400 MG  لعالج 
مرض الذئبة الحمراء من / شركة ياكو الطبية (وكيل محلي) لشركة 

GLAXOSMITHKLINE بمبلغ إجمالي قدره (-/145,000د.ك)  فقط مائة وخمسة 
واربعون الف  دينار  الغير.

 

(اعادة بحث) طلب إعادة النظر بقرار الجهاز السابق واالذن بشراء البند (70) ادوية وحقن 
الهيموفيليا لكافة االقسام في المراكز الصحية والمستشفيات من/ شركة احفاد حمد صالح 

الحميضي الدوائية (مصدر وحيد)   بمبلغ إجمالي قدره (-/760,000 $) ما يعادل (-
/229,520د.ك) فقط مائتين وتسعة وعشرون الف وخمسمائة وعشرون دينار الغير

 

طلب ترسية مناقصة الخليج رقم (9) لتوريد لوازم جراحة القلب و االوعية الدموية على 
الشركات المذكورة بالكشف المرفق لكتاب الوزارة بمبلغ إجمالي قدره (-/11,857,647 د.ك) 

فقط احدىعشر مليون وثمانمائة وسبعة وخمسون الف وستمائة وسبعة واربعون دينار الغير

 

الموضوع
15

16

17

18

م

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

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

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة على أن يتم الشراء من مناقصة الخليج
عدم موافقة ممثل ادارة الفتوى والتشريع/ د. مرسال الماجدي

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان
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Page40 اجتماع رقم :

وزارة الصحة

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :365
 تاريخ الكتاب :2017/08/21

 
 
 

 رقم الكتاب :103
 تاريخ الكتاب :2017/08/16

 
 
 

 رقم الكتاب :104
 تاريخ الكتاب :2017/08/15

 
 
 

 رقم الكتاب :102
 تاريخ الكتاب :2017/08/16

 
 
 

 ALMUFID طلب الشراء المباشر لمادة عالج نقص النمو عند االطفال من / شركة
 NUTRICIA MIDDLE (وكيل محلي) ل PHARMACETICALS

EAST&AFRICA  بمبلغ اجمالي قدره (98,820/990 د.ك)  فقط ثمانية وتسعون الف  
وثمانمائة وعشرون دينار  وتسعمائة وتسعون فلس  الغير

 

طلب شراء البند رقم (195) محاليل ومستهلكات جهاز ال DXH لفحوصات الدم لكافة 
المختبرات / وحدات الهيماتولوجي من / شركة تكترون لألجهزة االلكترونية (مصدر وحيد) بمبلغ 
اجمالي قدره (-/718,080د.ك) فقط سبعمائة وثمانيةعشر الف وثمانون دينار الغير بعد تقليل 

عدد المواد وزيادة الكميات

 

طلب شراء البند رقم (196) مستهلكات التخدير لقسم التخدير بمستشفى العدان من / شركة هلث 
كير داينامكس للتجارة العامة (عرض وحيد) بمبلغ اجمالي قدره (-/79,795د.ك) فقط تسعة 

وسبعون الف  وسبعمائة وخمسة وتسعون دينار  الغير

 

 EVIDENCE RANDOX BIOCHIP طلب شراء البند رقم (194) مواد مخبرية لجهاز
ARRY لمختبرات مركز الكويت لعالج االدمان - وحدة البيوكمستري من / شركة تكترون لالجهزة
االلكترونية (مصدر وحيد) بمبلغ اجمالي قدره (-/427,183 د.ك) فقط اربعمائة وسبعة وعشرون 

الف  ومائة وثالثة وثمانون دينار الغير بعد تخفيض الكميات

 

الموضوع
19

20

21

22

م

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

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان
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Page41 اجتماع رقم :

وزارة الصحة

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :101
 تاريخ الكتاب :2017/08/16

 
 
 

 رقم الكتاب :201
 تاريخ الكتاب :2016/05/23

 
 
 

 رقم الكتاب :368
 تاريخ الكتاب :2017/08/21

 
 
 

DIMENSION CHEMISTRY طلب شراء البند رقم ( 193) محاليل ومستهلكات ألجهزة
ANALYZER لكافة المختبرات من / شركة صفوان للتجارة والمقاوالت (مصدر وحيد) بمبلغ 
اجمالي قدره (-/400,564 د.ك) فقط اربعمائة الف وخمسمائة واربعة وستون دينار الغير بعد 

تقليل عدد المواد وزيادة الكميات

 

(أعيد بحث) طلب شراء البند رقم (112) مواد استهالكية متنوعة الجهزة مؤكسج الدم تستخدم 
في عمليات القلب المفتوح لمستشفى الصدري قسم جراحة القلب على النحو التالي :

- البند (112-1) من/ شركة التقدم التكنولوجي (سابع اقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-
/12,550 د.ك) فقط اثنى عشر الف وخمسمائة وخمسون دينار الغير بعد تقليل عدد المواد

- البند (112-2) من/ شركة ميدفيجن للخدمات الطبية (سادس اقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره 
(-/17,500 د.ك) فقط سبعة عشر الف وخمسمائة دينار الغير بعد تقليل عدد المواد

- البند (112-3) من/ شركة ادفانسد بيزنس جروب للتجارة العامة والمقاوالت (تاسع اقل 
االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-/95,470 د.ك) فقط خمسة وتسعون الف واربعمائة وسبعون دينار

الغير بعد تقليل عدد المواد

- اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم 18028 المؤرخ في 2017/8/23 المتضمن اسباب تجزئة
البند اعاله وكشف االسعار للشركات المتقدمة

 

طلب الشراء المباشر لمادة Haemo.blood line BVS لغسيل الكلى الدموي مع مكائن  من/ 
شركة التقدم التكنولوجي (وكيل محلي) لشركة Gambro بمبلغ اجمالي قدره (162,400 د.ك)  

فقط مائة واثنى وستون الف  واربعمائة دينار  الغير

 

الموضوع
23

24

25

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

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

البيـــــــــــــــــــان
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Page42 اجتماع رقم :

وزارة الصحة

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :421
 تاريخ الكتاب :2017/07/09

 
 
 

 رقم الكتاب :142
 تاريخ الكتاب :2017/08/23

 
 
 

 رقم الكتاب :18034
 تاريخ الكتاب :2017/08/23

 
 
 

 رقم الكتاب :97
 تاريخ الكتاب :2017/08/24

 
 
 

طلب التعاقد المباشر رقم م أ م /2017/157-2018 مع /شركة جلوبال بروجاكتس للتجارة العامة
(وكيل محلي وحصري) لصيانة واصالح نظام االتصاالت الالسلكية (TETRA) بادارة الطوارئ

الطبية لمدة ثالث سنوات بمبلغ اجمالي قدره (655.727/775 د.ك) فقط ستمائة وخمسة 
وخمسون الف وسبعمائة وسبعة وعشرون دينار وسبعمائة وخمسة وسبعون فلس الغير

 

طلب شراء البند رقم (35) ادوية (حقن) مسكن لأللم لكافة األقسام في المراكز والمستشفيات من 
/ شركة أحفاد حمد صالح الحميضي الدوائية (ثالث أقل األسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-

/1.140.000 درهم إماراتي) ما يعادل (-/94,620 د.ك)  فقط اربعة وتسعون الف  وستمائة 
وعشرون دينار  الغير

 

طلب االحاطة والعلم بتعديل المبلغ األجمالي للبند رقم (118) شراء مواد استهالكية تستخدم في 
استخراج االسالك القديمة المستخدمة في تثبيت منظمات ضربات القلب لمستشفى الصدرى - قسم
مختبر القلب ليصبح (-/245,483 د.ك) بدال من (-/267,900 د.ك) وذلك إللغاء احدى المواد 

المطلوبة

 

طلب شراء البند رقم (189) فحوصات VIRAL LOAD لمتابعة مرضى االيدز والتهاب الكبد 
لمختبر الفيروسات - الصحة العامة من / شركة ياكو الطبية (مصدر وحيد) بمبلغ اجمالي قدره (-

/162,711 د.ك) فقط مائة واثنى وستون الف وسبعمائة واحدىعشر دينار الغير

 

الموضوع
26

27

28

29

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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Page43 اجتماع رقم :

وزارة الصحة

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :2017/339
 تاريخ الكتاب :2017/08/21

 
 
 

طلب طرح الممارسة رقم (248LB7) توريد لوازم مخبرية - إدارة الهندسة الطبية بين الشركات
المتخصصة والمسجلة بإدارة الهندسة الطبية عن طريق اإلعالن عنها بالجريدة الرسمية والموقع

االلكتروني للوزارة.

 

الموضوع
30
م

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار لحين ورود كتاب الحق من الوزارة يتضمن موافقة 
ادارة الفتوى والتشريع

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       

Page44 اجتماع رقم :

تسجيل شركات اول مرة

تسجيل شركات أول مرة

 رقم الكتاب :2017/1288$
 تاريخ الكتاب :2017/09/12

 
 
 

    طلب اعتماد أسماء الشركات ومستندات الموردين والمتعهدين والفنيين المتقدمين لألمانة 
العامة للجهاز المركزي للمناقصات العامة والمستوفين للمستندات والبيانات المطلوبة للتسجيل 

طبقا للمادة رقم (16) من الالئحة التنفيذية للقانون رقم  49لسنة 2016 .

عدد الشركات (21)

 

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان
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Page45 اجتماع رقم :

 عقود الخدمات اإلستشارية

الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب

 رقم الكتاب :9533
 تاريخ الكتاب :2017/08/24

 
 
 

( أعيد بحث) طلب تمديد عقد اتفاقية رقم 2010/6-2011 إدارة تصميم مشاريع الهيئة في 
الشويخ والجهراء المبرم مع/ تيرنر بروجاكس  لمدة (12) شهرا اعتبارا من 2017/11/1 حتى 
2018/10/31 بمبلغ إجمالي قدره (344،926/570 د.ك) وذلك لحين اإلنتهاء من أعمال تصميم

مشروع مجمع الجهراء

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

المهندسة/ شيخة االبراهيم     مهندس المشروع

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قبل الختام رحب رئيس مجلس الجهاز المركزي للمناقصات العامة دعوة السادة أعضاء المجلس لحضور اإلجتماع القادم يوم  
االربعاء الموافق 20-09-2017 الساعة التاسعة صباحا. 

البيـــــــــــــــــــان


