ن
مالحظة  :إن الجدول الموضح أدناه يتضمن عىل المناقصات  /الممارسات المحدودة المعتمدة للطرح من قبل ر
ر
وف حال رغبة الشكات المؤهلة والغي مدعوة للمشاركة  ،ى
يرج التكرم بمخاطبة نقطة اإلتصال خالل مدة ال تزيد عن  10أيام من
.
الكويتية
النفط
ناقالت
كة
ش
ي
تاري خ اإلعالن.
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
المناقصات /الممارسات المحدودة المعتمدة للطرح خالل ( )30يوم ر
لشكة ناقالت النفط الكويتية
Point of Contact
نقطة اإلتصال

cadmin@kotc.com.kw

Invited Bidders
ن
المقاولي المدعوين
 -1رشكة اتوماك للسيارات
ن
مصطف كرم وأوالده للتجارة العامة
 -2رشكة
والمقاوالت
 -3ر
الشكة الكويتية إلستياد السيارات
ن
 -4ر
والقاض
المطوع
كة
ش
ي
 -5رشكة رابطة الكويت والخليج للنقل KGL -
 -6رشكة المال الستئجار وتأجي المركبات والمكائن
 -7رشكة الخليج لتأجي السيارات
 -8مؤسسة محمد نارص الساير وأوالده
 -9ر
عىل محمد ثنيان الغانم وأوالده
كة
ش
ي
 -10رشكة يوسف أحمد الغانم وأوالده
 -11المجموعة العربية للسيارات
ن
البابطي
 -12رشكة عبد المحسن عبد العزيز

Expected
Issue Date
تاري خ الطرح
المتوقع

19/11/2017

Category

استئجار

Publish Date
تاري خ اإلعالن

19/10/2017

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

Brief scope of work
موجز نطاق العمل

ن
خية ومهارة عالية
استئجار مركبات متنوعة وصيانتها مع توفي خدمة
سائقي ذو ى
ن
طوال مدة تنفيذ العقد وتقديم أي خدمات أخرى تقع يف نطاق مثل هذه الخدمة.

Title
العنوان

المناقصة الخاصة بإستئجار مركبات متنوعة ر
لشكة :
وشكة ر
ناقالت النفط الكويتية ر
البيول الكويتية
العالمية ر
النفط
القطاع
خدمات
كة
وش
ي

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

Tender Ref.:
رقم المرجع

ADM-03/2017

NO.
رقم

1

