لجنة المناقصات المركزية

إحصائية أعداد وقيم المناقصات المطروحة والتى تم ترسيتها لعام 4102
عقدت لجنة المناقصات المركزية خالل عام  4102عدد  42اجتماع وذلك لبحث المواضيع الخاصة بإجراءات
الطرح وتقديم الطلبات وفتح المظاريف والترسيات وغيرها من الخدمات المتعلقة بالمناقصات العامة حيث بلغ
عدد طلبات طرح مناقصة  439طلب تتعلق بمشاريع الجهات الحكومية والقطاع النفطي وبلغ عدد المناقصات
التي تم ترسيتها  641مناقصة بقيمة إجمالية (  6,377,679,798د.ك ) في حين بلغت القيمة التقديرية لهذه
المناقصات (  6,863,770,370د.ك ) وبذلك يكون الوفر اإلجمالي للمناقصات التي تم ترسيتها مقارنة بالقيمة
التقديرية هي (  486,090,572د.ك).
وبلغت قيم الترسيات لمشاريع القطاع النفطي والبترولي (  2795970457408د.ك ) لعدد  23مناقصة فيما
بلغت قيم الترسيات لمشاريع الجهات والهيئات الحكومية مبلغ (  0794172837891د.ك ) لعدد  548مناقصة.
واحتلت وزارة الصحة المرتبة األولى في قطاع الوزارات والهيئات الحكومية من حيث قيم المناقصات التي تم
ترسيتها بقيمة ( 548,573,962د.ك) لعدد  45مناقصة  ،وجاءت وزارة الكهرباء والماء في المرتبة الثانية
بقيمة ( 380,748,670د.ك) لعدد  99مناقصة ثم وزارة األشغال العامة في المرتبة الثالثة بقيمة
( 253,859,075د.ك) لعدد  31مناقصة.
اما في القطاع النفطي فقد احتلت شركة البترول الوطنية الكويتية المرتبة األولى من حيث قيم المناقصات التي
تم ترسيتها بقيمة (  3,758,695,103د.ك) لعدد  01مناقصة وجاءت شركة نفط الكويت بالمرتبة الثانية
بقيمة ( 993,223,383د.ك) لعدد  45مناقصة اما المرتبة الثالثة فقد جاءت مؤسسة البترول الكويتية بقيمة
( 5,277,432د.ك) لعدد  8مناقصة.
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اما على مستوي تصنيفات المشاريع للجهات الحكومية والنفطية فقد جاءت المشاريع النفطية والبترولية
بالمرتبة االولى بنسبة  % 94.18من إجمالي قيم الترسيات لعدد  43مشروع وهي المشاريع التي تشمل
اإلنشاء واإلنجاز والتوريد لألعمال النفطية و البترولية  7وجاءت األعمال والمشاريع اإلنشائية بالمرتبة الثانية
بنسبة  %03.93من إجمالي قيم الترسيات لعدد  59مشروع وهي المشاريع التى تشمل أعمال إنشاء وانجاز
المدن والمباني والطرق والجسور والمنشئات أما المرتبة الثالثة فقد جاءت مشاريع الصيانة النفطية والبترولية
بنسبة  %2.42من إجمالي قيم الترسيات لعدد  4مشاريع.
وبلغ عدد الممارسات التي تم ترسيتها  829ممارسة بقيمة إجمالية (  3279057205د.ك ) حيث احتلت وزارة
الصحة المرتبة األولى من حيث قيم الممارسات التي تم ترسيتها بقيمة (  0575447994د.ك ).
اما بالنسبة الى التعاقدات المباشرة للوزارات والهيئات الحكومية والقطاع النفطي بلغ ما يقارب  549طلب
بقيمة إجمالية ( 40075557430د.ك ) حيث احتلت وزارة التجارة والصناعة المرتبة األولى من حيث قيم
التعاقدات المباشرة التي تم ترسيتها بقيمة (  05070997914د.ك ).
بحثت لجنة المناقصات المركزية ما يقارب من  0111كتاب تظلم واستفسار من قبل الشركات والجهات
الحكومية فيما يتعلق بمواضيع المناقصات العامة خالل اجتماعات عام . 4102
 591ساعة تقريبا قضتها لجنة المناقصات المركزية خالل عام  4102لبحث مواضيع المناقصات العامة
وبمعدل ست ساعات لكل اجتماع .
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بعض أهم المشاريع التى تم ترسيتها لعام 4102
شركة البترول الوطنية الكويتية
 اعمال التصميم والشراء واالنشاء والتجهيز للتشغيل والمساعدة اثناء االعمال التمهيدية للتشغيل/اعمال التشغيل /اداء االختبار لمشروع الوقود البيئي (قيمة الترسية 3,395,086,380 :د.ك)
 توسعة وتحديث مستودع االحمدي لدائرة التسويق المحلي (قيمة الترسية 66,522,206 :د.ك)شركة نفط الكويت
 إنشاء خطوط أنابيب تدفق النفط الخام و األشغال المتصلة بها في منطقة شمال الكويت( construction of flowlines and associated works in north Kuwait areaقيمة
الترسية 81,970,513 :د.ك)
 انشاء مراكز تجميع جديدة رقم  44و  31و  30في شمال الكويت CONSTRUCTION OFS( 29,30&31AT NORTH NEW GCKUWAITقيمة الترسية 662,016,809 :د.ك)

المؤسسة العامة للرعاية السكنية:
 إنشاء و إنجاز و صيانة المباني العامة بمشروع الوفرة القائم – قطعة ()0(قيمة الترسية  21,150,000 :د.ك)
 انشاء وانجاز وصيانة الطرق ومواقف السيارات وشبكات خدمات البنية التحتية وتحديد القسائمومحطات المحوالت الفرعية بمشروع توسعة الوفرة االسكاني (قيمة الترسية 28,499,841 :د.ك)
اإلدارة العامة لإلطفاء:
 التأمين الصحي وفق الشريعة اإلسالمية لعالج رجال اإلطفاء التابعين لإلدارة العامة لإلطفاء لمدة 3سنوات (قيمة الترسية 2,970,080 :د.ك)
 توريد آليات وأجهزة ووسائل نقل برية لإلدارة العامة لإلطفاء (قيمة الترسية)10,406,092 :Page 3 of 5

الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات:
 توريد تراخيص مايكروسوفت مع ميزة التحديث نوع ) (EAللجهات الحكومية بدولة الكويت (قيمةالترسية 11,451,455 :د.ك)

بلدية الكويت
 تصميم و انجاز و تشغيل و صيانة منظومة مراقبة المرور في دولة الكويت (قيمة الترسية: 5,506,391د.ك)
 انشاء وانجاز وصيانة المبنى االداري رقم ( )4بالشهداء (قيمة الترسية 26,950,000 :د.ك)معهد الكويت لألبحاث العلمية
 تنفيذ محطة الشقايا لطاقة الرياح بقدرة اجمالية  01ميجاوات (قيمة الترسية 7,138,118 :د.ك)وزارة األشغال العامة
 تصميم وانشاء وانجاز وصيانة جسر الشيخ /جابر االحمد الصباح (وصلة الدوحة) (قيمة الترسية: 165,708,000د.ك)
 انشاء وانجاز وصيانة وتأثيث مبنى ادارة الخبراء بالرقعي (قيمة الترسية 4371117485 :د.ك)وزارة التربية
 مشروع تصميم وترخيص وتنفيذ وانشاء وانجاز مجموعة مباني ومنشئات مختلفة تشمل فصولدراسية ومرافقها وصيانتها بنظام تسليم المفتاح بالمناطق التعليمية (منطقة حولي االولى) (قيمة
الترسية 2,898,000 :د.ك)
 مشروع تصميم و ترخيص و تنفيذ و انشاء و إنجاز مجموعة مباني و منشئات مختلفة تشمل فصولدراسية و مرافقها و صيانتها بنظام تسليم المفتاح بالمناطق التعليمية (منطقة حولي الثانية) (قيمة
الترسية 3,000,000 :د.ك)
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وزارة الصحة
 تصميم وانشاء وتجهيز طبي وتأثيث وصيانة تشغيلية لمشروع توسعة مستشفى العدان (قيمة الترسية: 232,000,000د.ك)
 تصميم وانشاء وتجهيز طبي وتأثيث وصيانة تشغيلية لمشروع توسعة مستشفى الفروانية (قيمةالترسية 265,000,000 :د.ك)
 مشروع تجهيز العيادات الخارجية ومبنى مركز طب االسنان في مستشفى جابر األحمد الصباح (قيمةالترسية 2,775,027 :د.ك)
وزارة الكهرباء و الماء
 تزويد وتركيب ) ( 7محطات تحويل رئيسية لمنطقة جابر االحمد  034/00ك.ف (قيمة الترسية: 23,502,744د.ك)
 أعمال تحديث التربينات البخارية والمولدات الكهربائية في محطة الدوحة الغربية للقوى الكهربائيةوتقطير المياه (قيمة الترسية 73,817,000 :د.ك)
وزارة المالية
 -مشروع التحصيل اآللي المركزي للمستحقات الحكومية (قيمة الترسية 4,788,000 :د.ك)
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