
 مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة

 لجنة الشراء العليا 
 إعـــــــــالن

 

على طلب شركة البترول الوطنية  الكويتية وشركاتها التابعة وبناء  تعلن لجنة الشراء العليا بمؤسسة البترول     

 RFQ / 1031377 - SPARE :رقم الممارسةعن طرح  – احدى شركات مؤسسة البترول الكويتية – الكويتية

PART FOR CONVEYORS,BELTS-MAB ، طبقا للشروط والمواصفات العامة والخاصة  وذلك

موقعنا  على (CWP) ويمكن الحصول على هذه الوثائق من خالل الصفحة االلكترونية التجاريةالواردة في الوثائق 

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

 

 

  بالتوقيت  بعد الظهرفي تمام الساعة الواحدة  21/07/2020وأخر موعد لتقديم العطاءات هو يوم الخميس الموافق

تقديم العطاء يجب أن يكون من خالل الصفحة االلكترونية  مالحظة أن مع (PM 13:00(المحلي لدولة الكويت 

 التجارية الموضحة أعاله.

  شركة البترول الوطنية الكويتية مع العطاء في الصفحة االلكترونية التأمين األولى لصالح  يرفق أن الممارسعلى

أعاله وال يتطلب تقديم األصل نظرا  للظروف الحالية في البالد، كما يرجى العلم بأن التأمين  التجارية الموضحة

 الممارس. األولى قد يطلب تسليمه فيما بعد عندما يتم طلبه من 

  (الوثائقفي  ةالمذكور المصنع منالتوريد  )بحيث يكون عامة الممارسةهذه. 

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

   .الممارسةفي وثائق 

 

  بحد مذكورة أعاله ال الممارسةبخصوص فيما يتعلق بالمواصفات الفنية يجب تقديم أي تحفظات أو استفسارات

 .أقصى اسبوعين قبل موعد اإلقفال وسوف يرفض ولن يتم النظر في هذه الطلبات ألي اعتبار كان بعد هذا الموعد
 

  للحصول على اسم المستخدم وكلمة المرور للدخول على الصفحة االلكترونية التجارية يرجى االتصال بأرقام

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

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

 لموضوع الى بمؤسسة البترول الكويتية دعوة الشركات المتقدمة بعروض أسعار لهذا الجنة الشراء العليا  كما تود

الواقعة بمبنى شركة البترول الوطنية الكويتية الرئيسي باألحمدي الطابق الثاني  الداخليةمقر لجنة الشراء الحضور ل

( الثامنة صباحا من يوم 8( لحضور اجتماع فض العطاءات الذي سوف يعقد في تمام الساعة )2A-050غرفة رقم )

    .لممارسةااألحد الذي يلي موعد اإلقفال الخاص بهذه 
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