
 

 
 شركة ناقالت النفط الكويتية )ش.م.ك(
 إحدى شركات مؤسسة البترول الكويتية

 المجموعة التجارية
 دائرة العقود اإلدارية 

 تعلن شركة ناقالت النفط الكويتية عن طرح
 الكويتية ة ناقالت النفطبإنشاء وإجناز وصيانة خمازن الشويخ )مصنع تعبئة الغاز املسال القديم( التابعة لشركاملناقصة اخلاصة  املوضوع:

  LPG&CP-2018/10: رقم 
 

 جلنة الشراء العليا ملناقصات مؤسسة البرتول الكويتية وشركاتها التابعة
 مؤسسة البرتول الكويتية

 

 إعـــــــــالن
 

عن  - (KOTC)  ةــرول الكويتيـة البتـات مؤسســدى شركـإح ةـالشراء العليا ملناقصات مؤسسة البرتول الكويتية بناء على طلب من شركة ناقالت النفط الكويتي تعلن جلنة 

،  إنشاء وإجناز وصيانة خمازن الشويخ )مصنع تعبئة الغاز املسال القديم( التابعة لشركة ناقالت النفط الكويتيةباخلاصة  LPG&CP-2018/10  مرق احملدودةناقصة املطرح 

من شركة ناقالت النفط الكويتية يف مواعيد العمل الرمسية اعتبارا من يوم  املناقصةوميكن احلصول على وثائق  ناقصةاملوذلك طبقا للشروط واملواصفات الواردة يف وثائق 

اه غري قابل للرد وذلك عن طريق ايداع هذا املبلغ نقدي أو حتويل إىل حساب الشركة املذكور أدن د.ك. -/1000 مقابل دفع رسم مقدارهلك وذ 10/02/2019 األحد املوافق

 ووفقا لبيانات الطرح املوضحة باجلدول التالي:

 

 الكويت  -الفرع الرئيسي  -بنك الكويت الوطين 

 1000307805 رقم:حساب 

 KW49NBOK0000000000001000307805 آيبان:

 NBOKKWKW سوفت:

 

 -التقدم للمشاركة بهذه املناقصة:  اشتراطات

  صورة  –رخصة الشركة لدى وزارة التجارة والصناعة  –شهادة نسبة العمالة الوطنية  –السجل التجاري  –السنة  غرفة التجارة والصناعة الكويت هلذهمن تقديم كتاب

 عقود تأسيس الشركة.

 جملس الوزراء رقم من قبل كل من وزارة األشغال العامة واملؤسسة العامة للرعاية السكنية قبل البت يف قرار الرتسية وذلك وفقا لقرار  ةما يفيد إبراء ذم ضرورة تقديم

 .19/11/2018املنعقد بتاريخ  2018لسنة  46الصادر باجتماع رقم  (1691)
 

 - 46255152 -24625520-22462552خالل التلفون رقم : أو من   cadmin@kotc.com.kw ميكن التواصل مع فريق العقود يف الشركة من خالل الربيد اإللكرتونيو

 .24625527-24625589 أو على فاكس رقم : 24625576 - 24625512
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 شركة ناقالت النفط الكويتية )ش.م.ك(
 إحدى شركات مؤسسة البترول الكويتية

 المجموعة التجارية
 دائرة العقود اإلدارية 

 تعلن شركة ناقالت النفط الكويتية عن طرح

  )مصنع تعبئة الغاز املسال القديم( التابعة لشركة ناقالت النفط الكويتية جناز وصيانة خمازن الشويخاملناقصة اخلاصة بإنشاء وإاملوضوع : 

                                                                                                                                 LPG&CP-01/2018 رقم:

  -ت املذكورة أدناه :وفقًا للبيانا
 

 تاريخ وساعة اإلقفال تاريخ الطرح 
  مكان تسليم العطاءاتو

ملخص نطاق األعمال  الشركات المدعوة 
 الخدمات /

قيمة 
شراء 

 الكراسة 

قيمة التأمين 
 األولي

قيمة التأمين 
 النهائي

االجتماع 
 التمهيدي

آخر موعد لتقديم 
 االستفسارات

زيارة موقعية 
 ()المعاينة

 
 األحد يوم

 املوافق
10/02/2019 

 

 آخر موعد لتقديم العطاءات هو يوم

 الموافق الثالثاء

 19/03/2019  

 

  ظهرا الواحدةالساعة في تمام 

 في الصندوق المخصص لذلك والكائن 
مركز  – في مؤسسة البترول الكويتية 

التدريب )السرداب( ويدون على 
ورقمها  المناقصةمظروف العطاء اسم 
 اإلقفال.وتاريخ 

مؤسسة انشاءات اإليمان للتجارة العامة  -1
 والمقاوالت.

 شركة كنار للتجارة العامة والمقاوالت.- 2
 شركة كي سي سي للهندسة والمقاوالت.  -3
 شركة الدار للهندسة واإلنشاءات. -4
شركة مؤسسة خليل محمود للتجارة  -5

 العامة والمقاوالت.
ة ترانس اتالنتيك للتجارة العام -6

 والمقاوالت.
 شركة بيان الوطنية للمقاوالت االنشائية. -7
شركة السيف المتحدة للتجارة العامة  -8

 والمقاوالت.
 شركة تركي الدبوس وأوالده.  -9

 شركة المدير الكويتي إلدارة المشاريع.-10
شركة ادارة اإلنشاءات والبناء للتجارة  -11

 العامة والمقاوالت 
سيوية للتجارة شركة المجموعة اال -12

 والمقاوالت.العامة 
شركة األرجان الوطنية للتجارة العامة  -13

 والمقاوالت.
 شركة عربي للطاقة.  -14

 

 
 إنشاء وإنجاز وصيانة 
مخازن الشويخ )مصنع 

  تعبئة الغاز المسال القديم (
ناقالت النفط التابعة لشركة 

 الشويخ اإلدارية -الكويتية 

1000/- 

 د.ك
خطــاب 

ن بمبــلغ ضمــا
وقــدرة 

30,000/- 
د.ك. صــالح 

 (90)لمدة 
يــوما مــن 

تاريخ اإلقفال 
لصالح شركة 
ناقالت النفط 
 الكويتية   

10% 
من القيمة  

اإلجمالية للعقد 
وتظل الكفالة 

سارية المفعول 
من تاريخ 

الترسية وحتى 
نهاية العقد 

( 90) ولمدة
 يوم بعدها

 

سيتم عقد 

اجتماع تمهيدي 

 للرد على

 تاستفسارا

المناقصين في 

الساعة  تمام 

من بعد  12:30

ظهر يوم 

الموافق األربعاء 

20/02/2019  

 يبالمقر الرئيس

لشركة ناقالت 

 -النفط الكويتية 

بمنطقة الشويخ 

 اإلدارية

 

عن  تترسل االستفسارا

 طريق البريد اإللكتروني 
.kwcadmin@kotc.com  

 الثالثاءيوم بحد أقصى 

   19/02/2019الموافق  

 

مخازن الشويخ )مصنع 

تعبئة الغاز المسال القديم( 

الواقعة بمنطقة الشويخ 

 .الصناعية

 

في تمام   مركز التجمع

 من صباح 09:00الساعة 

الموافق  األحديوم 

بمبنى  17/02/2019

االدارة العامة للشركة 

 بمنطقة الشويخ االدارية.

 

كتاب إلى  وذلك بعد توجيه

مدير المجموعة التجارية 

معتمد من قبل المخول 

بالتوقيع لدى الشركة يفيد 

بأسماء المخولين لحضور 

المعاينة والبيانات 

الشخصية لكل منهم وذلك 

لعمل تصاريح الدخول 

 الالزمة

 

 

 ال* سوف يرفض كل عطاء يقدم بعد الميعاد المحدد لإلقف                  المناقصة* يجوز للشركة تمديد موعد تسليم العطاءات بنفس الشروط واألحكام الواردة بهذه                   ة للتجزئة من الشركة غير قابل المناقصة*          * غير مسموح بتقديم عطاءات بديلة           
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