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ول في شركات المدعوة للدختعلن لجنة الشراء العليا لمناقصات مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة بناًء على طلب شركة ناقالت النفط الكويتية عن قائمة ال

 .خدمات أعمال مساندة لمكاتب شركة ناقالت النفط الكويتية بتقديم الخاصة (HR – 01/2020) المناقصة المحدودة رقم
 

بشأن المناقصات العامة فإنه سوف يتم طرح المناقصة  2016 لسنة (49) من القانون رقم (16) وفي هذا الصدد، نسترعي االنتباه إلى أنه استناداً لنص المادة

نشر هذا اإلعالن بالجريدة الرسمية "الكويت اليوم" وعلى  تاريخيوماً على األقل من  (30) بعد (25) وعددهاالمذكورة أعاله على قائمة الشركات التالية أسماؤها 

ب االشتراك عاده أو التقدم بطلالموقع اإللكتروني لشركة ناقالت النفط الكويتية ويحق لكل ذي مصلحة ولم يرد اسمه في قائمة الشركات المدعوة للمناقصة التظلم من استب

يوم من  (30)السيد / رئيس لجنة الشراء العليا لمناقصات مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة خالل  في المناقصة مشفوعاً بالمستندات الدالة وموجها إلى

 تاريخ هذا اإلعالن .

 الشركات المدعوة مسلسل

 مركز الرواد لخدمات الموارد البشرية فرع من شركة الرواد المتحدة للتجارة العامة والمقاوالت 01

 كويت الستقدام العمالة الفنية المتخصصة ذ.م.م. شركة برونل انرجي 02

 الشركة التجارية العامة. 03

 مجموعة خدمات األعمال الخليجية ش.م.ك )كاني(. 04

 شركة هيستون الكويت التجارية. 05

 شركة الصقور الكويتية لألمن والحماية. 06

 شركة سكيل ريت للتوظيف ذ.م.م. 07

 الخليج للتجارة العامة والمقاوالت ذ.م.م. شركة جيتكو 08

 الشركة الكويتية للحفريات. 09

 شركة الوسن الصالحية للتجارة العامة والمقاوالت. 10
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 الشركات المدعوة مسلسل

    شركة زاتكو الزعفران للتجارة العامة والمقاوالت. 11

 شركة بيت البناء الكويتي للتجارة والمقاوالت. 12

 شركة االبرق التجارية. 13

 شركة مركز المعلومات لخدمات الكمبيوتر)انفو سنتر(. 14

 مركز الشاهين الذهبي لمقاوالت تنظيف المباني والطرق فرع من شركة الشاهين الذهبي للتجارة العامة والمقاوالت 15

 شركة وائل النصف وشركاه التجارية. 16

 شركة البحار للخدمات العامة. 17

 .شركة مجموعة حمد العصفور وشركاه للتجارة العامة والمقاوالت )ذ.م.م.( 18

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 
 

 لجنة الشراء العليا لمناقصات مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة . –على أن يتم تسليم التظلم أو الطلب في مقر مؤسسة البترول الكويتية المكتب الرئيسي 

 .شعار خخرإل وفقاسيتم طرح المناقصة * 


