
 
 

  (2021-2020/ 04)إعالن مناقصة عامة رقم 

للهيئة العامة لالتصاالت وتقنية   )HUAWEI) هواويبشأن صيانة أجهزة 
 المعلومات   

 
 

-04تعلننننن الهيئننننة العامننننة لالتصنننناالت وتقنيننننة المعلومننننات عننننن  ننننر  مناقصننننة  عامننننة رقننننم  

لالتصننننناالت وتقنينننننة للهيئنننننة العامنننننة  HUAWEI)) ( بشننننأن صنننننيانة أجهنننننزة هنننننواوي2020/2021

و للمواصننشات والشنننرو  الننواراة ننننة واننائي المناقصنننة والتننة يم نننن ال صننو  عليهنننا بمقنننر  المعلومننات  بقنننا

وذلننب با ننذ موعننا م ننبي عننن  رينني البريننا االل ترونننة     56الهيئننة ال ننائن نننة نننة بننرا ال مننرا  النناور 

 ( يوم إعتباراو من تاريخ نض المظاريف.90وت ري الع ا ات لماة 

 ال عر اإلقشا  االجتماع التمهياي ل ر ا

 األ ا 

06/09/2020 

   23/09/2020االربعا  

 صبا ا ( 11:00ال اعة   

 عن  ريي برنامج   

Microsoft Teams  

اال ا  

04/10/2020 

 نت  -ا.ب عن  ريي  ة 504

 غير م ترجعة  

 

وعلننم مننن يرغننض نننة  مننور االجتمنناع التمهينناي المرئننة  إر ننا   تنناض يبننين أ ننما  مننن يرغننض 

ب مننورهم وجن ننياتهم وأرقننام ب اقنناتهم المانيننة والبريننا االل ترونننة ال نناخ بننم  ب ننا أقصننم ش صننين مننن 

مننك  تابننة إ ننم الشننر ة ورقننم الهنناتف وذلننب  wFinance@citra.gov.k نن  شننر ة علننم البريننا االل ترونننة 

قبنن  نهايننة اليننوم ال ننابي لالجتمنناع التمهينناي   علننم أن يقتصننر  مننور االجتمنناع علننم الشننر ات التننة تقننامت 

 بشرا  ال را ة .

اينننار  ننويتة  علننم أن ت ننون صننال ة  ننوا  منناة  ننريان   8,000مبلنن   علمننا بانننم ال شالننة األوليننة 

 الع ا .

 Finance@citra.gov.kwلم تناات التالية الم البريا االل ترونة  يرجم ار ا  ا
 

 -يرجم اص  اض الم تناات التالية لل صو  علم  را ة الممار ة :

 شهااة الت جي  لاى الجهاز المر زي للمناقصات العامة  ارية المشعو . -1

 المشعو .شهااة من الهيئة العامة للمعلومات المانية  رقم الجهة المانة(  ارية   -2

 شهااة ا تيشا  ن بة العمالة الو نية  ارية المشعو . -3

  تاض تشويض ون  ة من الب اقة المانية لمناوض الشر ة لشرا  ال را ة. -4
 

 22330357لال تش ار يرجم االتصا  باإلاارة المالية رقم  

 Finance@citra.gov.kw او ار ا  اال تش ارات علم  البريا االل ترونة   

 
 
 

mailto:Finance@citra.gov.kw

