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موجز نطاق العمل

1 5-Mar-2019

المناقصة الخاصة بتأجير وصيانة اجهزة الحاسب 

األلي والطابعات وملحقاتهم وتوفير خدمة الدعم 

كة وملحقاتها ي وصيانة اجهزة الشر
الفن 

كة ناقالت النفط الكويتية  كة الرئيسي لشر ي لألجهزة المستأجرة بمبن  الشر
استئجار أجهزة حاسب آلي وملحقاتها وتقديم خدمات الصيانة والدعم الفن 

فرع تعبئة الغاز , فرع تعبئة الغاز المسال بمنطقة الشعيبة, الوكالة البحرية بمنطقة الفحيحيل)والفروع التابعة لها , الواقع بمنطقة الشوي    خ اإلدارية

.(وأي فروع جديدة تستحدث, المسال بمنطقة أم العيش

كة الرئيسي الواقع بمنطقة الشوي    خ  ي والصيانة الالزمة لكافة أجهزة الحاسب اآللي والطابعات وملحقاتها المستخدمة بمكتب الشر
توفير خدمة الدعم الفن 

, فرع تعبئة الغاز المسال بمنطقة أم العيش, فرع تعبئة الغاز المسال بمنطقة الشعيبة, الوكالة البحرية بمنطقة الفحيحيل)والفروع التابعة لها , اإلدارية

ي , (وأي فروع جديدة تستحدث
ي دولة الكويت وذلك من قبل جهاز فن 

 
كة أثناء تواجدها ف هذا باإلضافة إل توفير تلك الخدمة لكافة الناقالت التابعة للشر

ي تتضمن استمرار فعالية وكفاءة عمل هذه األجهزة بصورة 
ي تتماشر مع طبيعة الخدمة المطلوبة الن 

ات واالمكانيات الفنية الن  متمكن لديه كافة الخير

كة وذلك من خالل استخدام برنامج  .BMC Footprintsتحافظ عىل حسن سير العمل لدى الشر

KOTC at Least (90) Days Scheduled Tenders
كة ناقالت النفط الكويتية (90)المناقصات المزمع طرحها  خالل مدة أدناها  يوم لشر

كة ناقالت النفط الكويتية (90) إن الجدول الموضح أدناه يتضمن عىل المناقصات المزمع طرحها خالل مدة ادناها  كة خالل مدة ال تزيد عن . يوم من قبل شر كات للمشاركة ، يرجى التكرم بمراجعة لجنة التأهيل التابعة للشر ي حال رغبة الشر
 
كة عن طريق 14وف  يوم عمل من تاري    خ اإلعالن ليتم إدراجكم ضمن  قائمة التأهيل بالشر

http://www.kotc.com.kw/ISourcing/Pages/NewSupplierRegistration.aspxالموقع  

The following table consists of intended Tenders to be issued by KOTC within the next (90) days. Bidders who are interested to participate are requested to consult within 14 working days of posted date Company Contractor Pre-Qualification Committee to be 

enrolled using the following link http://www.kotc.com.kw/ISourcing/Pages/NewSupplierRegistration.aspx. 

ي أي وقت :مالحظة
 
كة ناقالت النفط الكويتية غير ملزمة بالبيانات المذكورة أعاله ولها الحق تعديلها ف Note: The Company is not bound by the above statements and has the right to modify it at any time..                إن شر
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