ن
الممارسات المحدودة المعتمدة للطرح من قبل ر/  إن الجدول الموضح أدناه يتضمن عىل المناقصات: مالحظة
ر
 ى، وف حال رغبة الشكات المؤهلة والغي مدعوة للمشاركة
يرج التكرم بمخاطبة نقطة اإلتصال خالل
.
الكويتية
النفط
ناقالت
كة
ش
ي
. أيام من تاري خ اإلعالن10 مدة ال تزيد عن
Note: The following table consists of approved Limited Tenders/Practices by KOTC. Qualified bidders who were not invited and desires to participate are request to contact us within 10 days
from the Announcement Date.

NO.
رقم

1

2

3

Tender Ref.:
رقم المرجع

ICT-05/2017

ICT-03/2017

ADM-02/2017

Title
العنوان
Managed Security
Services

KOTC (30) Days Scheduled Limited Tenders/Practices
ر
) يوم لشكة ناقالت النفط الكويتية30( الممارسات المحدودة المعتمدة للطرح خالل/ المناقصات
Expected
Brief scope of work
Publish Date
Issue Date
Category
موجز نطاق العمل
تاري خ اإلعالن
تاري خ الطرح
المتوقع
Project is to provide Managed Security Services on a 24x7x365 basis by
implementing Dell Secure Log collection and analysis tools, behaviour
based monitoring on servers and end points.

Supply, Install and maintain of Cisco Communication devices and network
accessorise located in the offices of the General Administration of the
Supply, Install and
company in Shuwaikh administrative area and its affiliated offices in
Maintain of Cisco
Marine Agency in Fahaheel and LPG Filling Branch in Shuaibah industrial
Communication
zone and Um AlAish area or in any new offices and sites established in the
Devices and
future which are affiliated to the company by a technical staff capable of
Network Accessories all necessary expertise and posibility which is in line with the nature of
the service required , which aims to ensure the continued effectiveness of
the work of these devices.

تقديم خدمات األمن
ر
لشكة ناقالت النفط
الكويتية

توفي خدمات أمنية ألغ راض مراقبة وحماية منشآت ومرافق ر
الشكة نف ن
مبن االدارة العامة
ي
ر
للشكة بمنطقة الشوي خ اإلدارية والمكاتب التابعة لها بفرع الوكالة البحرية بمنطقة الفحيحيل
ن
وفرع تعبئة الغاز المسال يف كل من منطقة الشوي خ الصناعية والشعيبة ومنطقة أم العيش أو
ن
يف أي مكتب ومواقع تنشأ مستقبال تكون تابعة لها

Note: The Company is not bound by the above statements and has the right to modify it at any time .

09.07.2017

17.07.2017

16.08.2017

Service

Supply, Install and
Maintainance

Service

Invited Bidders
ن
المقاولي المدعوين

Point of Contact
نقطة اإلتصال

13.08.2017

1) Diyar United Trad. & Cont. Co.
2) International Turnkey Systems
3) Paramount Computer Systems

clpg@kotc.com.kw

27.08.2017

1) ZAK Solutions for computer systems
2) Kuwaiti Digital Computer Co. (KDCC)
3) Diyar United Trad. & Cont. Co. WLL.
4) Computer Data Networks WLL.

clpg@kotc.com.kw

20.08.2017

1- رشكة الرائد للحراسة
2- رشكة الصقور الكويتية لألمن والحماية
3- القبضة لألمن وح راسة المنشآت
4- مركز الرواد للخدمات األمنية
5- رشكة الدروازة للخدمات اللوجستية
6- رشكة جيتكو الخليج للتجارة العامة والمقاوالت
رشكة مجموعة حمد العصفور ر
7- وشكاه للتجارة
العامة والمقاوالت

.غي ملزمة بالبيانات المذكورة أعاله ولها الحق تعديلها يف أي وقت
 إن رشكة ناقالت النفط الكويتية ر:مالحظة

cadmin@kotc.com.kw

