
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 FEG-02/2020

المناقصة الخاصة بتوفير 
خدمات بحرية بعمالة 

متخصصة لقوارب الناقالت 

كة ناقالت النفط  التابعة لشر

.الكويتية

توفير خدمات بحرية بعمالة بحرية متخصصة 
كة ناقالت النفط  لقوارب الناقالت التابعة لشر

.الكويتية

4/4/2021 9/5/2021

 

كة المير للخدمات الفنية -1 .شر

ية -2 .مركز الرواد لخدمات الموارد البشر

كاه التجارية -3 كة وائل النصف وشر .شر

كة كي سي سي للهندسة والمقاوالت -4
.شر

ي)مجموعة خدمات األعمال الخليجية  -5
.(كان 

كة جيتكو الخليج للتجارة العامة والمقاوالت -6 .شر

كة األبرق التجارية -7 شر

ي الهندسية  -8 كة او آند ج  الكويت– شر

كة التجارية العامة  -9 .الكويت– الشر

كة الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن  -10 – شر

.الكويت

كة نصيب للمالحة ذ -11 .الكويت– . م. م. شر

كة المحطة التجارية ذ -12 الكويت– . م. م. شر

cadmin@kotc.com.kw

كة ناقالت النفط الكويتية/إن الجدول الموضح أدناه يتضمن عىل المناقصات : مالحظة  كة ناقالت . الممارسات المحدودة المعتمدة للطرح من قبل شر كات المؤهلة لدى  شر ويحق للشر

ن ،  التظلم أمام اللجنة المعنية من قرار االستبعاد أو عدم ادراجها خالل مدة أسبوع من نشر هذا اإلعالن بالموقع الرسمي ن المدعويي  ي قائمة المقاولي 
ن
ي لم يرد اسمها ف

.النفط الكويتية الت 

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
كة ناقالت النفط الكويتية (30)الممارسات المحدودة المعتمدة للطرح خالل /المناقصات  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

mailto:cadmin@kotc.com.kw

