
مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة 
لجنة الشراء العليا 

إعـــــــــالن

    تـــعلن لـــجنة الشـــراء الـــعليا وبـــناء عـــلى طـــلب شـــركـــة الـــبترول الـــوطـــنية الـــكويـــتية -إحـــدى 
 Catalyst for -RFQ/1030700  :شـركـات مؤسـسة الـبترول الـكويـتية– عـن طـرح (املـمارسـة) رقـم
UpFlow Reactor and Fixed Bed Reactor (FBR) for CFP ARD U-141 – MAA وذلــــــــــك طــــــــــبـقـا 
للشـروط واملـواصـفات الـعامـة والـخاصـة الـواردة فـي وثـائق (املـمارسـة) ويـمكن الـحصول عـلى 
هــذه الــوثــائق مــن خــالل الــصفحة االلــكترونــية الــتجاريــة (CWP) عــلى مــوقــعنا عــلى الشــبكة 

 (((h'ps://esourcing. knpc.com) :- العاملية

وأخــر مــوعــد لــتقديــم الــعطاءات هــو يــوم الخــميس املــوافق  11/06/2020فــي تــمام الــساعــة ➢
الــواحــدة ظهــرا بــالــتوقــيت املحــلي لــدولــة الــكويــت Noon 13:00)) مــع مــالحــظة أن تــقديــم 

العطاء يجب أن يكون من خالل الصفحة االلكترونية التجارية املوضحة أعاله. 
عــلى (املــمارس) أن يــقدم الــتأمــني األولــى لــصالــح مؤســسة الــبترول الــكويــتية فــي مــظروف ➢

مـدون عـليه أسـم وعـنوان (املـمارسـة) وتـاريـخ اإلقـفال ويـوضـع فـي الـصندوق املـخصص لـه 
الــكائــن بــالــطابق األول غــرفــة رقــم ((1A-046 فــي مــقر لــجنة الشــراء الــداخــلية بــمبنى شــركــة 
الـبترول الـوطـنية الـكويـتية املـكتب الـرئـيسي بـاألحـمدي فـي مـوعـد أقـصاه الـساعـة الـواحـدة 
ظهــرا Noon 13:00)) مــن يــوم الخــميس 11/06/2020 مــع إرفــاق نــسخه مــن الـتأمـین األولـي مــع 

العطاء. 
ھذه املمارسة عامة وغیر قابلة للتجزئة ومحدودة التورید من المصانع المذكورة في وثائق الممارسة. ➢

مالحظه: - 

يــــجب أن يــــرفق بــــالــــعطاء جــــميع املســــتندات والــــشهادات املــــطلوبــــة مــــن خــــالل الــــصفحة ➢
االلكترونية التجارية كما هو موضح في وثائق (املمارسة).   

تـود لـجنة الشـراء الـعليا أن تسـترعـي انـتباه الـسادة/ املـناقـصني الـذيـن لـديـهم اسـتفسارات ➢
أو تـحفظات فـيما يتعلق بـاملـواصـفات الـفنية أن يـتقدمـوا بـتلك الـطلبات بحـد أقـصى عشـرة 
أيـام قـبل مـوعـد اإلقـفال (الـخاص بهـذه املـمارسـة) وسـوف يـرفـض ولـن يـتم الـنظر فـي هـذه 

الطلبات ألي اعتبار كان بعد هذا املوعد. 

االجتماع الطرح
التمھیدي

التأمین األولي اإلقفال

50,000 د.ك صالحة ملدة (90) يوما 11/06/2020--------10/05/2020



لـلحصول عـلى اسـم املسـتخدم وكـلمة املـرور لـلدخـول عـلى الـصفحة االلـكترونـية الـتجاريـة ➢
   .23887792  /23887793/23887794 الــــــــــهـــواتــــــــــف  بــــــــــأرقــــــــــام  االتــــــــــصـــال  يــــــــــرجــــــــــى 

 cwphelp@knpc.com.kw

يــوجــد إرشــادات تــوضــيحية عــلى مــوقــعنا اإللــكترونــي خــاصــة بــكيفية تــقديــم الــعطاء مــن ➢
خالل الصفحة االلكترونية التجارية. 

كـما تـود لـجنة الشـراء الـعليا بمؤسـسة الـبترول الـكويـتية دعـوة الشـركـات املـتقدمـة بـعروض ➢
أســـعار لهـــذا املـــوضـــوع الـــى الـــحضور ملـــقر لـــجنة الشـــراء الـــعليا الـــواقـــعة بـــمبنى شـــركـــة 
الــبترول الــوطــنية الــكويــتية الــرئــيسي بــاألحــمدي، لــحضور اجــتماع فــض الــعطاءات الــذي 
سـوف يـعقد فـي تـمام الـساعـة 8)) صـباحـا مـن يـوم األحـد الـذي يـلي مـوعـد اإلقـفال الـخاص 

بهذه (املمارسة).                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                  أمین الســر
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