
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 LPG&CP-01/2018

المناقصة الخاصة بإنشاء 

وإنجاز وصيانة مخازن 

مصنع تعبئة الغاز )الشوي    خ 

كة  (المسال القديم التابعة لشر

ناقالت النفط الكويتية 

مصنع تعبئة )إنشاء وإنجاز وصيانة مخازن الشوي    خ 

كة ناقالت النفط  (الغاز المسال القديم التابعة لشر

وط والمواصفات الموضحة  الكويتية وفقا للشر

بمستندات التعاقدية والمخططات التصميمية

8/1/2019 10/2/2019

.مؤسسة انشاءات اإليمان للتجارة العامة والمقاوالت-1

كة كنار للتجارة والمقاوالت ذ- 2 .م.م.شر

كة كي سي سي للهندسة والمقاوالت ش-3
.م.ك.م.شر

كة الدار للهندسة واإلنشاءات ش- 4 .م.ك.م.شر

كة مؤسسة خليل محمود للتجارة العامة والمقاوالت ذ- 5 .م.م.شر

.م,م,ترانس اتالنتيك للتجارة العامة والمقاوالت ذ- 6

كة بيان الوطنية للمقاوالت االنشائية ش م ك م- 7 .شر

كة السيف المتحدة للتجارة العامة والمقاوالت ذ م م- 8 .شر

كة تركي الدبوس وأوالده ذ م م- 9
.شر

ي إلدارة المشاري    ع العقارية ش م ك م- 10
كة المدير الكويت  .شر

كة ادارة اإلنشاءات والبناء للتجارة العامة والمقاوالت ذ م م-11 .شر

كة المجموعة االسيوية للتجارة العامة والمقاوالت ذ م م- 12 .        شر

كة األرجان الوطنية للتجارة العامة والمقاوالت ذ م م-13  .             شر

ي للطاقة-14  كة عرب 
.شر

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

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

