
 وزارة المالية

 مكيفات( -كوم )حديدكوم إطارات مستهلكة و اإلعالن عن بيع 

 بالمزاد بالظرف المختوم
 وزارة لدى  مكيفات( -كوم ) حديدكوم إطارات مستهلكة و تعلن وزارة المـالية عن بيع     

 -البيانات التالية : وفق  الدفاع    

بمةطقـة    مقـر اللنةـة  :  دينفي المــزا  مكـان استـالم كراسـة الشـروط وعـرض المشاركـة -1

ــ    ـمــصــبنان تنميــع المــواد الخارنــة عــن نطــا  ا ســتخدام  ب    ن تاريـــص دـــدور اإلعـــالن حت

فـي   عـ( دنـانير ييـر قابلـة للـرد تدفـ     5ويتـم تسليـم الوثائق مقابل رسـم وقـدر  )  9/11/0211

 علمًا بأنه سيتم بيع وثيقتين مةفصلتين وهما: وزارة الدفاع دةدو 

 . كوم إطارات: ( 1099مزاد ) –أ  

  . مكيفات ( -كوم ) حديد :(1099)مزاد  –ب 

 . 9/11/0211 – 0/11/0211 أيام عمل اعتبارا من (6 )تاريص المعايةة  :  -0 

 . ظهرا( 1022دباحا إل   9022من الساعة )   أثةاء الدوام الرسمي الوقت :                     

 : الرايبين في المعايةة للمزادينمكـان استقبال -3
 دبنان . –مةطقة تنميع المواد الخارنة عن نطا  ا ستخدام     

 تاريص ومكان تقديم العروض وفتح المظاريف : -1

 األثةيندباحـا حت  الثانيـة عشرة ظهـرًا  العاشرةيوم عقـد المزاد من الساعـة  تقديم العروض 

 –الدور الثالث  – 10بلوك – منمـع الوزارات –لدى وزارة المـاليـة  12/11/0211الموافـق 

ولن تقبل أية عروض  قسم البيع المركزي )دةدو  العطاءات(  – إدارة شؤون التخزين العامة

 بعد الساعة الثانية عشرة ظهرًا.

 الموافق األثةين بعد ظهر يوم  الثانية عشر والةصفالساعـة  وعقـد المزاد فتـح المظـاريف

 . 19قاعة رقم  –الدور األول  –لـدى وزارة المالية منمع الوزارات  12/11/0211

 وزارة الدفاعباسم  المصدقة تقدم الشيكات . 
 

 :المزادينالشروط الخادة ب   

  مقيدًا في السنل التناري ولدى يرفة تنارة  –فردًا أو شركة  –أن يكون المزايد كويتيًا

أن يكون أنةبيًا بشرط أن يكون له شريك أو وكيل كويتي تانر بعقد ودةاعة الكويت، وينوز 

 موثق.

  لوزارة الدفاع النق في قبول أو رفض بعض األفراد من العاملين لدى الراسي عليه المزاد من

الدخول لموقع المواد دون ابداء األسباب.

:(1099مزاد رقم )الشروط الخادة ب

 األفراد و أن تلتزم الشركة الراسي عليها المزاد  يقتصر المشاركة بالمزاد للشركات دون

بتصدير ا طارات خارج دولة الكويت و في حالة المخالفة تتخذ ضدها ا نراءات القانونية 

 ( .099المةصوص عليها في المادة الثانية بالقرار الوزاري لوزارة التنارة رقم )

  للبيئة ألخذ الموافقة عل  تصدير عل  الشركة الراسي عليها المزاد مرانعة الهيئة العامة

 خارج دولة الكويت تاإلطارا

  -بالوكيل أول/ دالح الطياريرنـ  ا تصـال  :ط للمزادين ستالم كراسـة الشـرو

 99991365هاتف: 

 99696501هاتف:  -عثمان ابراهيم الشاهين الرائد / للمزادين:  موقع المعايةةمسئول 
 
 
 

 ( . 00191999لدى وزارة المـالية  /  هاتف ) البيع المركزي مقرر لنةة 

  www.mof.gov.kw عةوان دفنة ا نترنت

 وكيل وزارة المالية

http://www.mof.gov.kw/


 


