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 Brief scope of work 

موجز نطاق العمل

1 5-Jan-2020

ي  
المناقصة الخاصة بتقديم خدمات الدعم الفن 

 Oracleوالصيانة الالزمة لنظم 

اخيص وأجهزة البنية التحتية الالزمة لها) (التر

اخيص االستخدام  و أجهزة البنية التحتية من  ي و الصيانة الالزمة و كافة الخدمات االستشارية الخاصة بتر
 Sunتقديم خدمة الدعم الفن 

كة Oracle  ، الخاصة  بنظم أوراكل Veritasو اخيص الالزمة لها بكافة المواقع الحالية التابعة للشر مكتب االدارة العامة بمنطقة ) و تجديد التر

أو  (فرع الوكالة البحرية بمنطقة الفحيحيل- فرع تعبئة الغاز المسال بمنطقة الشوي    خ الصناعية و الشعيبة الصناعية وأم العيش- الشوي    خ اإلدارية 

ي متخصص 
امج و األجهزة من قبل جهاز فن  كة ، وعمل الصيانة الدورية و الطارئة لتلك النظم و التر ي أي مواقع قد تنشأ مستقبال تكون تابعة للشر

 
ف

وط و المواصفات الفنية .بهذا المجال وفقا للشر

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 14وف  يوم عمل من تاري    خ اإلعالن ليتم إدراجكم ضمن  قائمة التأهيل بالشر

http://www.kotc.com.kw/ISourcing/Pages/NewSupplierRegistration.aspxعن طريق الموقع  

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 غتر 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

 KOTC IT  DIVISION 


