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 شركة ناقالت النفط الكويتية )ش.م.ك(

 إحدى شركات مؤسسة البرتول الكويتية

 اجملموعة التجارية

  دائرة العقود اإلدارية  
 

 عن طرح ملناقصات مؤسسة البرتول الكويتية تعلن جلنة الشراء العليا
 

 كويتية لنفط الا قالتبتقديم أعمال اخلدمات اإلدارية ملكاتب شركة نااملوضوع: املناقصة اخلاصة 
 HR-2002/20 رقم:

  -وفقًا للبيانات املذكورة أدناه :
 

تاريخ وساعة  تاريخ الطرح 

 اإلقفال 
ملخص نطاق األعمال /  الشركات املدعوة 

 اخلدمات

قيمة شراء 

 الكراسة 

قيمة التأمني 

 األولي

قيمة التأمني 

 النهائي

آخر موعد لتقديم  االجتماع التمهيدي

 االستفسارات
 فنية/التجارية()ال

 يوم األحد 

 املوافق

12/07/2020 

 
 

آخر موعد لتقديم 

 العطاءات هو يوم

 املوافقالثالثاء 

25/08/2020 

الساعة متام  يف

 ظهرا الواحدة

ع ة فرريبش.مركز الرواد خلدمات املوارد ال1

امة لعاة من شركة الرواد املتحدة للتجار

 واملقاوالت.

 دام.شركة برونل انرجي كويت الستق2

 .العمالة الفنية املتخصصة ذ.م.م

 .الشركة التجارية العامة.3

 .جمموعة خدمات األعمال اخلليجية4

 ش.م.ك )كاني(.

 .شركة هيستون الكويت التجارية.5

 ية.ماحل.شركة الصقور الكويتية لألمن وا6

 .شركة سكيل ريت للتوظيف ذ.م.م.7

ة ام.شركة جيتكو اخلليج للتجارة الع8

 م.م.واملقاوالت ذ.

 .الشركة الكويتية للحفريات.9

ة املعا.شركة الوسن الصاحلية للتجارة 10

 واملقاوالت.

ة املعا.شركة زاتكو الزعفران للتجارة 11

 واملقاوالت.

ة ار.شركة بيت البناء الكوييت للتج12

 واملقاوالت.

 .شركة االبرق التجارية.13

.شركة مركز املعلومات خلدمات 14

 الكمبيوتر)انفو سنرت(.

يف نظت .مركز الشاهني الذهيب ملقاوالت15

 هنيشااملباني والطرق فرع من شركة ال

 تالالذهيب للتجارة العامة واملقاو
 

اسناد أعمال تقديم اخلدمات 

 صةصاإلدارية بعمالة إدارية متخ

ة كلكافة املواقع التابعة للشر

مة عالالواقعة يف كل من اإلدارة ا

 عمبنطقة الشويخ اإلدارية وفر

كالة البحرية مبنطقة الو

ال سملاالفحيحيل وفرع تعبئة الغاز 

م أ)مبنطقة الشعيبة الصناعية و

ب تالعيش( أو يف أي مواقع ومكا

 .جديدة تنشأ يف املستقبل

1,000/- 
 د.ك.

خطاب ضمان 

 بقيمة

 د.ك -/50,000

 (90) صاحل ملدة
من تاريخ  ايوم

اإلقفال لصاحل 

شركة ناقالت 

 النفط الكويتية

10% 

 لقيمة اإلمجاليةمن ا 

للعقد وتظل الكفالة 

سارية املفعول من 

تاريخ الرتسية وحتى 

نهاية العقد وملدة 

 يوم بعدها (90)

كافة رسال إسيتم 

البيانات على 

 االستفسارات جمتمعة

مكتوبة عن طريق و

 أو ، كرتونيلالربيد اإل
سيتم عقد اجتماع 

لرد على مرئي لمتهيدي 

املناقصني  تاستفسارا

م يوملناقصني لجميع اف

املوافق اإلثنني 

27/07/2020  

 

 طريقعن  تترسل االستفسارا

  الربيد اإللكرتوني

cadmin@kotc.com.kw  
 املوافق  األربعاء يومحبد أقصى 

22/07/2020  
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 الطرح تتابع  بيانا

تاريخ وساعة  تاريخ الطرح 

 اإلقفال 
ملخص نطاق األعمال /  املدعوة  الشركات

 اخلدمات

قيمة شراء 

 الكراسة 

قيمة التأمني 

 األولي

قيمة التأمني 

 النهائي

آخر موعد لتقديم  االجتماع التمهيدي

 االستفسارات
 )الفنية/التجارية(

 ة.ري.شركة وائل النصف وشركاه التجا16  

 .شركة البحار للخدمات العامة.17
ور .شركة جمموعة محد العصف18

ت الوشركاه للتجارة العامة واملقاو

 )ذ.م.م.(

19. AL-MEEAD KUWAITI 

GENERALTRADING & 

CONTRACTING COMPANY 
 

20. ASMACS GENERAL TRADING 

CO.W.L.L 
 

21. ENASCO GENERAL TRADING 

AND CONTRACTING CO. W.L.L 
 

22. FINESCO INTERNATIONAL 

GENERAL TRADING & 
CONTRACTING CO 

 

23. NATIONAL PETROLEUM 

SERVICES CO. (K.S.C.P.) 
 

24. THE DISTINCT CONTRACT 

COMPANY FOR GENERAL 

TRADING & CONTRACTING 

W.L.L 
 

25. KUWAIT RESOURCES HOUSE 

FOR HUMAN RESOURCES 

MANAGEMENT & SERVICES 

CO.,KUWAIT 

 

      

 
 سوف يرفض كل عطاء يقدم بعد امليعاد احملدد لإلقفال *     عطاءات بنفس الشروط واألحكام الواردة بهذه املناقصة* جيوز للشركة متديد موعد تسليم ال    صة غري قابلة للتجزئة من الشركة * املناق   * غري مسموح بتقديم عطاءات بديلة   
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 شركة ناقالت النفط الكويتية )ش.م.ك(

 إحدى شركات مؤسسة البرتول الكويتية

 اجملموعة التجارية

 دائرة العقود اإلدارية
 

 عن طرح ملناقصات مؤسسة البرتول الكويتية تعلن جلنة الشراء العليا
 

 لكويتية االنفط  قالتاملوضوع: املناقصة اخلاصة بتقديم أعمال اخلدمات اإلدارية ملكاتب شركة نا
 HR-02/2020 رقم:

 

 بتقديم أعمال الخدمات اإلدارية لمكاتب شركةالخاصة اقالت النفط الكويتية )ش.م.ك.( دعوتكم للمشاركة بالمناقصة تود شركة ن

يمكن  والتيوفقا للشـــروط واألحكــام والمواصفــات الواردة بوثائــق المناقصة   HR-02/2020 رقــم:ناقالت النفط الكويتية 

بمقر مبنى اإلدارة العامة للشركة بمنطقة الشويخ اإلدارية  - -لشركة ناقالت النفط الكويتيةالمجموعة التجارية من عليها الحصول 

السابعة ( 00:7)من الساعة للشركة  خالل ساعات العمل الرسميبجانب ديوان المحاسبة  -شارع جمال عبد الناصر  -قطعة )ع(  -

د.ك. )ألف  -/1,000 مـن كل أسبوع لقـاء مبلـغ وقـدره يوم الخمـيسالثالثة عصرا من يوم األحـد إلى ( 00:3)صباحا وحتى الساعـة 

غير قابل للرد وذلك عن طريق ايداع هذا المبلغ نقدي أو تحويل إلى حساب الشركة المذكور أدناه وتزويدنا بنسخة دينار كويتي( 

 :ا لبيانات الطرح الموضحة بالجدول أعالهوفق c.com.kwcadmin@kot  منه عبر البريد اإللكتروني
 

 الكويت  -الفرع الرئيسي  -بنك الكويت الوطني 

 1000307805حساب رقم: 

IBAN :KW49NBOK0000000000001000307805 

 NBOKKWKWسوفت: 
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 والسالمة لوقائية للصحةواإلجراءات ا والقواعدناقالت النفط الكويتية اإللتزام بالتدابير  شركةوعلى المناقصين المتعاملين مع 

 .المرفقة بهذه الدعوة ويجب تطبيقها في جميع المباني والمنشآت واألنشطة التابعة لها العامة
 

 التدابير الواجب اتخاذها في لشراء وثائق المناقصة 
 

دائرة العقود اإلدارية عن طريق البريد يقوم المناقص بتقديم كتاب رسمي وطلب موعد الستالم وثائق المناقصة إلى فريق /  .1

 ( ويحتوي كتاب طلب شراء الوثائق على اآلتي: cadmin@kotc.com.kwاإللكتروني )

 .الرغبة في المشاركة في المناقصة من الشخص المخول بالتوقيع التابع للمناقص 

 ل بالتوقيع.إرفاق مستند االعتماد للشخص المخو 

 . إرفاق ما يثبت تسديد رسوم المناقصة 

 .تحديد اسم ووظيفة الشخص المكلف باستالم أوراق المناقصة مع إرفاق صورة البطاقة المدنية 

 تعبئة النماذج المرفقة وإرسالها عبر البريد اإللكتروني أعاله. 

فريق  –جارية فط الكويتية من )المجموعة التالحصول على التأكيد على الموعد المقترح للحضور إلى شركة ناقالت الن .2

 العقود المختص ( عن طريق البريد االلكتروني وإحضار نسخة منها.

 اإللتزام بالحضور في التاريخ و الوقت المحددين. .3

لمدنية ا بطاقةوإبراز الحضور الشخص المكلف إلى مبنى األمن الداخلي للمبنى الرئيسي لشركة ناقالت النفط الكويتية  .4

 سوف يتم إرشاد الشخص المكلف لعمل الالزم. ستالم الوثائق والتوقيع على كتاب االستالم /أوال

 رة(.)مثال: فحص الحرا والسالمة الحضور قبل وقت كاف من موعد االستالم والخضوع إلجراءات األمن والصحة  .5

اءات بكل اإلجر اللتزامكلف باالستالم مع اللشخص الم والقفازات بالنسبةااللتزام بسياسة التباعد االجتماعي ولبس الكمامة  .6

 ية.الوقائية األخرى المعمول بها في دولة الكويت ومؤسسة البترول الكويتية وشركة ناقالت النفط الكويت
 

على فاكس  أو  cadmin@kotc.com.kwوألية استفسارات متعلقة بمستندات المناقصة ترسل كتابة عن طريق البريد اإللكتروني   

 24625589-24625527: رقم

  94069506-24625520- 24625515 24625512 - 24625538 - 24625576: .ولمزيد من االستفسار يرجى االتصال على أرقام الهواتف التالية
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