 ويحق ر.الممارسات المحدودة المعتمدة للطرح من قبل رشكة ناقالت النفط الكويتية/  إن الجدول الموضح أدناه يتضمن عىل المناقصات: مالحظة
للشكات المؤهلة لدى رشكة ناقالت
ن
ر
ن
ن
.الرسم
 التظلم أمام اللجنة المعنية من قرار االستبعاد أو عدم ادراجها خالل مدة أسبوع من نش هذا اإلعالن بالموقع، المدعويي
المقاولي
الت لم يرد اسمها يف قائمة
ي
النفط الكويتية ي
Note: The following table consists of approved Limited Tenders/Practices by KOTC. Qualified bidders who were not invited and desires to
participate are request to contact us within 10 days from the Announcement Date.

KOTC (30) Days Scheduled Limited Tenders/Practices
) يوم ر30( الممارسات المحدودة المعتمدة للطرح خالل/ المناقصات
لشكة ناقالت النفط الكويتية
NO.
رقم

1

Tender Ref.:
رقم المرجع

ADM-02/2020

Title
العنوان

المناقصة الخاصة باستئجار
سائقي
وتوفي
مركبات متنوعة
ر
ر
ر
لشكة ناقالت النفط الكويتية
ر
النفط
وشكة خدمات القطاع
ي

Brief scope of work
موجز نطاق العمل

توفي
استئجار مركبات متنوعة وصيانتها مع ر
خية ومهارة عالية طوال مدة
خدمة
سائقي ذو ر
ر
العقد وتقديم أي خدمات أخرى تقع يف نطاق
مثل هذه الخدمة وذلك لكل من رشكة ناقالت
النفط الكويتية ر
.النفط
وشكة خدمات القطاع
ي

Publish Date
تاري خ اإلعالن

7/3/2021

Note: The Company is not bound by the above statements and has the right to modify it at any time.

Expected Issue Date
تاري خ الطرح المتوقع

7/4/2021

Invited Bidders
ن
المقاولي المدعوين
1-SEFEENA RENT A CAR CO.W.L.L.
2-AUTOMAK GENERAL
TRADING&CONTRACTING COMPANY W.L.L.
3-AL-SAYER CO. FOR BUYING, SELLING &
RENTING CARS.
4-KUWAIT AUTOMOTIVE IMPORTS CO.
5-AL-MULLA RENTAL & LEASING OF VEHICLES &
EQUIP. COM.
6-ARABIAN MOTORS GROUP (FORD).
7-YUSUF AHMED AL-GHANIM & SONS.
8-MUTAWA ALKAZI COMPANY.
9-MUSTAFA KARAM&SONS GENERAL TRADING
AND CONTRACTING.
10- ABDUL MOHSEN ABDULAZIZ AL BABTAIN
COMPANY W.L.L.
11-AAYAN KUWAIT AUTO CO.
12-KGL CAR RENTAL CO.
13-YOUSEF AL-OWAID & SONS AUTOMOTIVE.
W.L.L.
14-AGAM GROUP LTD.CO W.L.L.
15-AL MISHRAQ CENTER FOR RENT A CAR.
16-COMBINED MAFCO GENERAL TRADING CO.
17- GULF COMPANY FOR RENT A CAR.
18-ALI MOHAMMED THUNAYAN AL
ALGHANIM&SONS GENERAL TRADING
COMPANY.

Point of
Contact
نقطة اإلتصال

cadmin@kotc.com.kw

. غي ملزمة بالبيانات المذكورة أعاله ولها الحق تعديلها يف أي وقت
 إن رشكة ناقالت النفط الكويتية ر:مالحظة

