
NO.

رقم

Tender Ref.:
رقم المرجع

Title
العنوان

 Brief scope of work 
موجز نطاق العمل

Publish Date
تاري    خ اإلعالن

Expected Issue 
Date

تاري    خ الطرح المتوقع

Invited Bidders
ن المدعوين المقاولي 

Point of 
Contact 

نقطة اإلتصال

1 ADM-01/2018
كة  تقديم اعمال الطباعة لشر

ناقالت النفط الكويتية

كة ناقالت النفط  تقديم خدمات الطباعة لشر

ي إعداد وتصميم وطباعة 
 
الكويتية والمتمثلة ف

ي ، 
 
المجلة الرب  ع سنوية والتصوير الفوتوغراف

كة ،  خدمات الطباعة الخاصة بمجاميع الشر

خدمات الطباعة الخاصة بالنماذج الرسمية 

كة .للشر

26-07-2018 26-08-2018

   

كة العرصية للطباعة والنشر والتوزي    ع ذ- 1 م.م.الشر

كة مجموعة  النظائر اإلعالمية- 2 شر

كة رؤى انتجريتد للدعاية و اإلعالن ذ- 3 م  .م.شر

كة مجموعة فور فيلمز للطباعة ذ- 4 م.م.شر

أروى العالمية ألعمال الطباعة- 5

كة مطابع الخط- 6 شر

كة مطبعة جرير ألعمال الطباعة- 7 شر

كة مطبعة مقهوي ذ م م- 8 شر

مطبعة الجليب- 9

كة المطبعة االلمانية للطباعة والتغليف ذ م م- 10 شر

كة أرامكس للتجارة العامة والمقاوالت- 11 شر

مطبعة الصباحية- 12

مطابع العلم- 13

cadmin@kotc.com.kw

كة ناقالت النفط الكويتية: مالحظة  كة. إن الجدول الموضح أدناه يتضمن عىل المناقصات المحدودة المعتمدة للطرح من قبل شر ن لدى  /المؤسسة/ويحق للشر المستشار المؤهلي 
ن طلب اإلنضمام بكتاب رسمي موجه إىل مدير المجموعة  ن المدعويي  ي قائمة المقاولي 

ن
ي لم يرد اسمها ف

ول الكويتية التر كات التابعة لمؤسسة البتر كة ناقالت النفط الكويتية أو الشر شر
كة ناقالت النفط الكويتية خالل مدة أقصاها  . يوم من تاري    خ اإلعالن بالموقع الرسمي30التجارية لدى شر

KOTC (30) Days Scheduled Limited Tenders
كة ناقالت النفط الكويتية (30)المناقصات المحدودة المعتمدة للطرح خالل  يوم لشر

ي أي وقت: مالحظة
 
كة ناقالت النفط الكويتية غير 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

Note: The table below contains limited tenders approved by the Kuwait Oil Tanker Company. Any qualified Company / Institution / Consultant 
with KOTC or KPC subsidiaries who are not list in this announcement may request to participate by submitting official letter addressed to the 
KOTC Commercial Group Manager within a maximum period of 30 days from the date of this announcement.

mailto:cadmin@kotc.com.kw

