
مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة 
لجنة الشراء العليا 

إعـــــــــالن

    تــعلن لــجنة الشــراء الــعليا وبــناء عــلى طــلب شــركــة الــبترول الــوطــنية الــكويــتية -إحــدى 
شـركـات مؤسـسة الـبترول الـكويـتية ( الـدائـرة الـتجاريـة ) – عـن طـرح املـناقـصة رقـم: 1031250- 
عـقد طـويـل األمـد ألعـمال تـوريـد مـواد كـيميائـية أمـني(AMINE)وذلـك طـبقا للشـروط واملـواصـفات 
الـعامـة والـخاصـة الـواردة فـي وثـائق املـناقـصة ، ويـمكن الـحصول عـلى هـذه الـوثـائق مـن خـالل 
h)ps://) :- عــــلى مــــوقــــعنا عــــلى الشــــبكة الــــعاملــــية (CWP) الــــصفحة االلــــكترونــــية الــــتجاريــــة

 .( esourcing.knpc.com

وأخـر مـوعـد لـتقديـم الـعطاءات هـو يـوم الخـميس املـوافق 2020/09/24 فـي تـمام الـساعـة ➢
الــواحــدة ظهــرا بــالــتوقــيت املحــلي لــدولــة الــكويــت 13:00)) مــع مــالحــظة أن تــقديــم الــعطاء 

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

مـدون عـليه أسـم وعـنوان (املـناقـصة) 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 
ظهـرا 13:00)) مـن يـوم الخـميس املـوافق 2020/09/24 مـع إرفـاق نـسخه مـن الـتأمـین األولـي 

مع العطاء. 
هذه (املناقصة) عامة -غير قابلة للتجزئة. ➢

 مالحظه: -  
يــــجب أن يــــرفق بــــالــــعطاء جــــميع املســــتندات والــــشهادات املــــطلوبــــة مــــن خــــالل الــــصفحة ➢

االلكترونية التجارية كما هو موضح في وثائق املناقصة.   
مــوعــد االجــتماع التمھــیدي یــوم الــثالثــاء 21/07/2020 فــــي تــــمام الــــساعــــة الــــحادي عشــرة ظهــــرا ➢

بــالــتوقــيت املحــلي لــدولــة الــكويــت 11:00)) فــي مــبنى شــركــة الــبترول الــوطــنية الــكويــتية 
 .2A-068)) املكتب الرئيسي باألحمدي بالطابق الثاني غرفة رقم

تـود لـجنة الشـراء الـعليا أن تسـترعـي انـتباه الـسادة/ املـورديـن الـذيـن لـديـهم اسـتفسارات ➢
أو تـحفظات فـيما يتعلق بـاملـواصـفات الـفنية أن يـتقدمـوا بـتلك الـطلبات بحـد أقـصى ثـالثـة 

االجتماع الطرح
التمھیدي
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(-/50,000) صالحة ملدة (90) يوما من تاريخ 
إقفال (24/09/2020) 



أســابــيع قــبل مــوعــد اإلقــفال وســوف يــرفــض ولــن يــتم الــنظر فــي هــذه الــطلبات ألي إعــتبار 
كان بعد هذا املوعد. 

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. 
كما تود لجنة الشراء العليا بمؤسسة البترول الكويتية دعوة الشركات املتقدمة ➢

بعروض أسعار لهذا املوضوع الى الحضور ملقر لجنة الشراء العليا الواقعة بمبنى 
شركة البترول الوطنية الكويتية الرئيسي باألحمدي، لحضور اجتماع فض العطاءات 
الذي سوف يعقد في تمام الساعة (13:00) صباحا من يوم األحد الذي يلي موعد 
اإلقفال الخاص بهذه (املناقصة) .   

               أمین الســر
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