
 ولة الكويتد
  شركة البترول الوطنية الكويتية

 إحدى شركات مؤسسة البترول الكويتية

 لجنة الشراء الداخلية

 إعــالن
 

شركات مؤسسة البترول الكويتية  إحدى-شركة البترول الوطنية الكويتية ب الداخلية الشراءتعلن لجنة     

 RFQ/1030155 – MAB - DC - SPARE :رقم الممارسةعن طرح  – (عبدهللامصفاة ميناء )

WEATHER SEAL FOR TK-52-162 / 163  طبقا للشروط والمواصفات العامة والخاصة وذلك

 ويمكن الحصول على هذه الوثائق من خالل الصفحة االلكترونية التجارية الممارسةالواردة في وثائق 

(CWP) العالمية الشبكة موقعنا على على -: ((https://esourcing. knpc.com 
 

 الطرح
 االجتماع

 التمهيدي
 التأمين األولي اإلقفال

 11/06/2020 ــــــــــ 13/05/2020
( يوما من 90صالح لمدة )د.ك(  1,000)

 االقفالتاريخ 
 

  بعد الظهر الواحدةفي تمام الساعة  11/06/2020وأخر موعد لتقديم العطاءات هو يوم الخميس الموافق 

مالحظة أن تقديم العطاء يجب أن يكون من خالل الصفحة  مع (:PM0013(بالتوقيت المحلي لدولة الكويت 

 االلكترونية التجارية الموضحة أعاله.
  اسمفي مظروف مدون عليه  شركة البترول الوطنية الكويتيةلصالح  األولىيقدم التأمين  أن الممارسعلى 

 في الصندوق المخصص له الكائن بالطابق األول غرفة رقم ويوضعوتاريخ اإلقفال  الممارسةوعنوان 

((1A-046  الرئيسي باألحمدي المكتب بمبنى شركة البترول الوطنية الكويتية  الداخلية الشراءفي مقر لجنة

مع  11/60/2020الموافق من يوم الخميس ( :PM0013( بعد الظهر الواحدةالساعة في موعد أقصاه 

 . مع العطاءالتأمين األولي من  ةإرفاق نسخ

  عامة الممارسةهذه  

  -: مالحظة
 من خالل الصفحة االلكترونية التجارية كما  يجب أن يرفق بالعطاء جميع المستندات والشهادات المطلوبة

   .الممارسةهو موضح في وثائق 
 

 

  المذكورة أعاله  الممارسةبخصوص فيما يتعلق بالمواصفات الفنية يجب تقديم أي تحفظات أو استفسارات

قبل موعد اإلقفال وسوف يرفض ولن يتم النظر في هذه الطلبات ألي اعتبار كان بعد أسبوعين بحد أقصى 

 .هذا الموعد
 

  للدخول على الصفحة االلكترونية التجارية يرجى االتصال بأرقام  وكلمة المرورللحصول على اسم المستخدم

    cwphelp@knpc.com.kw.23887792 /23887793/23887794الهواتف 

  يوجد إرشادات توضيحية على موقعنا اإللكتروني خاصة بكيفية تقديم العطاء من خالل الصفحة االلكترونية

 التجارية.

 دعوة الشركات المتقدمة بعروض أسعار  الداخلية بشركة البترول الوطنية الكويتية الشراءلجنة  كما تود

بمبنى شركة البترول الوطنية الكويتية  الواقعة الداخلية الشراءمقر لجنة لهذا الموضوع الى الحضور ل

( صباحاً من يوم 8لحضور اجتماع فض العطاءات الذي سوف يعقد في تمام الساعة )، الرئيسي باألحمدي

  .الممارسةه األحد الذي يلي موعد اإلقفال الخاص بهذ

 

 

                                                                                            

 

   ن الســرــأمي                                                                                                  

mailto:cwphelp@knpc.com.kw

