
  

 غرفة اجتماع ادارة الخدمات  –الهيئة العامة للقوى العاملة   مكان االجتماع :

 صباحا  10:00 وقت االجتماع :

 الحضور:

 الجهه االسم م

 الهيئة العامة للقوى العاملة تهاني المطيري  1

 الهيئة العامة للقوى العاملة بشرى سليم 2

 الهيئة العامة للقوى العاملة سوسن 3

 الهيئة العامة للقوى العاملة شيماء السبيعي  4

 شركة كوالتي نت  يوسف محمد  5

 شركة مجموعة معرفي الهندسية  احمد حمدي 6

 شركة مجموعة معرفي الهندسية  رافيدين رياس  7

 شركة المجموعة الخليجية  محمود عبدالباقي  8

 شركة المجموعة الخليجية  محمد عطية  9

 شركة المجموعة الخليجية  اياد جيبات 10

 شركة كمبيوتر داتانتوركس  اناند كومار  11

 شركة اس تي يونايتد  قاسم علي عبود 12

 شركة اوكت الفا احمد بشير  13

 شركة فاست لالتصاالت  ابراهيم صادق  14

 شركة فاست لالتصاالت  خالد فهد صالح 15

 

 

 االجتماع التمهيدي 
 ( 2019/2020-7ملمارسة رقم )

 أجهزة داتا موديولر للهيئة العامة للقوى العاملةشراء  بشأن  

 



 

 : وقائع االجتماع

 رحب مراقب نظم التشغيل بالسادة ممثلي الشركات متمنيا لهم دوام التوفيق والنجاح ، 

 حيث نوه مراقب نظم التشغيل بأن حضور ممثلي الشركات لالجتماع التمهيدي  

  . بناءا على دراية تامة لما جاء في كراسة الممارسة

 

  : التيوقد استفسر ممثلي الشركات عن بعض االمور الخاصة بالمشروع وهي كا

 موقع تركيب الداتاموديلر ؟ وهل ممكن معرفة مكان التركيب ؟  :1س

  الموقع بمبنى الهيئة العامة للقوى العاملة الرقعي ، وموقع التركيب بالمخطط المرفق بالكراسة

 هل ممكن عمل زيارة للموقع لالعمال المدنية ؟  :2س

خطط مرفق بالكراسة وتم شرح المخطط بالتفصيل اثناء والم 10*9التوجد اعمال مدنية باالضافة الي حجم الغرفة 

 االجتماع ومكان تركيب كل جزء

 هل تشمل التكييف ؟  :3س

 ال فقط الداتاموديولر مع تمديد كافة االعمال الكهربائية من غرفة السيرفرات لغاية غرفة الكهرباء المجاوره مع

(      dbs   ) داخل الغرفة فقط 

 ي المبنى ؟ الداتاسنتر بأي دور ف :4س

 مصاعد اخرى  6الدور الخامس ويوجد مصعد خاص بالخدمات باالضافة  

 قيمة التامين االولي للممارسة ؟  :5س

  دينار التأمين االولي للممارسة تم الرد من قبل االستاذ ايهاب بأن مبلغ االعالن هو الصحيح 1750

 يوم هل شامل للتوريد والتركيب ؟90- 60مدة التنفيذ  :6س

  تأخير او قصور من الشركة محاسبة عليهنعم ، وأي 

 هل يوجد اعمال مدنية تابعه للممارسة ؟  :7س

 ال فقط توريد وتركيب وصيانة داتاموديولر فقط 



 

  تابع/.. 

  

  هل توجد مواصفات معينة لكيبل الكهرباء؟  :8س

-10 PDUs 3PHASE=5RACKS 

4mm*5cor cable 

Length:30meter per cable 

-30PDUs1 PHASE =15 RACKS 

6mm*3 CORE CABLE 

Length:30meter per cable 

Total length for all cable= 30 * 40 =1200 meter 

  ماذا عن نظام االطفاء ؟ :9س

يجب مراعاته وقت التركيب باالضافة الي ان الشركة مسؤوله عن دمج الداتاموديولر مع كافة متطلبات غرفة  

  (        ups, ac, fire system       ) السيرفرات 

  

  

  في الختام:

في ختام االجتماع طلب مراقب نظم التشغيل موجز تفصيلي  لكل شركة عن االعمال السابقة لها في نفس المجال ، 

  ب على أن التدريب مطلوب وأي تقصير من قبل الشركة ستحاسب عليه وتخصم من الغرامة .ونوه المراق

  

  

  تمدير مركز نظم المعلوما


