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 إعالن

يعلن بنك االئتمان الكويتي عن الخطة السنوية للممارسات و طلبات الشراء التي ستطرح للسنة املالية 

والئحته التنفيذية الصادرة بمرسوم  2016( لسنة  49وذلك استناد الى قانون املناقصات رقم )  2019/2020

 ( من القانون. 33وإسنادا الى املادة )  2017( لسنة  30رقم ) 

 أوال: املمارسات:

 نوع الطرح املدة اسم املشروع  م

 عامة      2020-2019 ( سيارة15استئجار وخدمة عدد ) 1

صيانة املزروعات الداخلية والخارجية بمقر البنك الرئيس ي وفروعه ) برج الجوهرة وغرناطة  2

 وبرج الحمراء(

 عامة 2019-2020

 عامة 2020-2019 خزائن كهربائية لحفظ امللفات ماركة ) الكنروكالس( بمقر البنك الرئيس ي وفروعه. 42عدد  3

انية 4  عامة 2020-2019 مصاعد اوتيس بمقر البنك الرئيس ي و فرع الفرو

 عامة 2020-2019 سيارات للمهمات الرسمية 4تأجير عدد  5

 تجديد 2020-2019 نظام إلدارة الكشوف الهندسية باملوقع تطوير و صيانة 6

 عامة 2020-2019 ( 45شراء خطوط داتا ) عدد  7

 تجديد Open text (Live Link) 2019-2020صيانة و دعم فني ألجهزة و برامج  8

 تجديد 2020-2019 عقد صيانة نظام جرد االصول الثابتة 9

1

0 

 عامة CRM 2019-2020فني و تطوير لبرنامج ادارة عالقات العمالء  عقد صيانة و دعم

1

1 

 تجديد Power Builder 2019-2020تجديد تراخيص أنظمة البنك 

1

2 

 تجديد 2020-2019 صيانة و تطوير بوابة البنك االلكترونية و خدمات أخرى 

1

3 

 تجديد SOA 2019-2020االلكترونية عبر املسار املوحد  صيانة نظام تداول البيانات و الخدمات

1

4 

اتب  عامة 2020-2019 صيانة نظام إدارة شؤون املوظفين و الرو

1

5 

 مباشر Azure 2019-2020 -تجديد منتجات مايكروسوفت مع ميزة التحديث 
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1

6 

 تجديد 2020-2019 خطوط فايبر

1

7 

 مباشر Premier 2019-2020 -خدمات مايكروسوفت للدعم الفني 

1

8 

 تجديد Core Switch 2019-2020صيانة و تطوير 

1

9 

 عامة 2020-2019 تأجير طابعات و آالت و تصوير ملبنى جنوب السرة

2

0 

 عامة 2020-2019 ملركز االتصال IVRنظام االستعالم الصوتي 

2

1 

 عامة 2020-2019 الحوكمة )شهادات االيزو(تطوير منظومة إدارة مركز نظم املعلومات وفق املعايير الدولية وأطر 

2

2 

 مباشر 2020-2019 تجديد االشتراك في القاعدة املعرفية التوجيهية لشركة جارتنر في مجال تقنية املعلومات

2

3 

 عامة 2020-2019 عقد شراء وتركيب سنسر لكابينات األجهزة ومفاتيح تحويل كهربائية ملبنى جنوب السرة الجديد

2

4 

 عامة LMS 2019-2020صيانة برنامج التعليم االلكتروني  تجديد و 

2

5 

 عامة 2020-2019 نظام قياس جودة خدمة العمالء

2

6 

 عامة 2020-2019 ميكنة اجراءات البنك  )املرحلة االولى(

2

7 

 عامة 2020-2019 تقديم خدمات التجهيزات الغذائية و الضيافة للمتدربين من موظفي بنك االئتمان الكويتي

2

8 

 عامة 2020-2019 طباعة أصناف )مطبوعات بنك االئتمان الكويتي(

2

9 

 عامة 2020-2019 طلب طباعة شيكات لبنك االئتمان الكويتي 

3

0 

 عامة 2020-2019 نقل األموال و الشيكات من بنك االئتمان الكويتي و فروعة
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 ثانيا: طلبات شراء:

 

 طلب شراء 2020-2019 صيانة ماكينة تنظيف الوجهات الخارجية 1

 طلب شراء 2020-2019 الوقود 2

 طلب شراء 2020-2019 ايكم( بمقر البنك الرئيس ي وفروعه. -خزائن كهربائية لحفظ امللفات ماركة )انترتكس  5عدد  3

 طلب شراء 2020-2019 تكييف الفروع  4

 طلب شراء 2020-2019 عقد صيانة أنظمة انذار الحريق في مقر البنك الرئيس ي وفروعه 5

اقبة وإدارة األنظمة الخاصة لبرنامج   6   طلب شراء foglight 2019-2020صيانة تراخيص نظام مر

 طلب شراء Mobile Application 2019-2020صيانة و تطوير  7

 طلب شراء 2020-2019 شراء خدمات الرسائل النصية 8

 طلب شراء 2020-2019 أحبار 9

 طلب شراء Correspondence system 2019-2020تطوير ادارة املراسالت االدارية للسجل العام  10

 طلب شراء 2020-2019 طلبات شراء متنوعة حسب الحاجة  11

 طلب شراء 2020-2019 طباعة أصناف )مطبوعات بنك االئتمان الكويتي( 12

 طلب شراء 2020-2019 طلب شراء قرطاسية بأنواعها 13

 طلب شراء 2020-2019 طلب طباعة شيكات لبنك االئتمان الكويتي  14


