
 وزارة المالية
 

  -بطاريات متنوعة و كربي -اطارات متنوعةاإلعـالن عن بيع 

  بالمزاد بالظرف المختومشبك  -خزانات -أثاث
 

وزارة  لدى شبك  -خزانات -أثاث -بطاريات متنوعة وكربي -اطارات متنوعةتعلن وزارة المالية عن بيع      

 -ة:يت التالناالبيابالمزاد بالظرف المختوم وفق  األشغال العامة
 

ن تاري ـ  ـم جنوب السرة   ( وزارة األشغال: ) زادـان استـالم كراسـة الشـروط وعـرض المشاركـة في المـمك -1

ع ـ( دنانير غير قابل ة لل رد تدف 5ويتـم تسليـم الوثائق مقابل رسـم وقدره ) 12/4/1122 صـدور اإلعـالن حتى

 بيع وثيقتين منفصلتين وهما:علماً بأنه سيتم  شغالاألوزارة  في صندوق
 

  بطاريات متنوعة. –اطارات متنوعة :وثيقة بيع (1551مزاد ) –أ  

 شبك. -خزانات -أثاث -كربي( :وثيقة بيع 1555مزاد ) –ب 

  

  .12/4/1122 – 21/4/1122 أيام عمل اعتبارا من (8):   تاري  المعاينة -1 
 .أثناء الدوام الرسميوقت المعاينة :                             

 منطقة صبحان   :(1551مزاد ) –أ   :مكـان استقبال الراغبين في المعاينة-3

 مخزن السكراب منطقة الشوي  ( :1555مزاد ) –ب                                                  

 تاري  ومكان تقديم العروض وفتح المظاريف : -4

 األربعاء رة ظهـراً ـرة صباحـا حتى الثانيـة عشـمن الساعـة العاش المزادد ـم العروض يوم عقــتقدي 
إدارة  – الثالثالدور – 11بلوك – مجمـع الوزارات  –لدى وزارة المـاليـة   11/4/1122 قالموافـ

ولن تقبل أية عروض بعد الساعة  ) صندوق العطاءات(قسم البيع المركزي –شؤون التخزين العامة 

 . الثانية عشرة ظهراً 
 قــالمواف األربعاء ومــر يــالساعـة الثانيـة عشرة والنصف بعد ظه زادــالم فتـح المظـاريف وعقـد 

 .11قاعة رقم   –الدور األول  –مجمع الوزارات  –لدى وزارة المالية   11/4/1122
 األشغالوزارة باسم  ات المصدقةالشيك تقدم . 

 ) للشركات واملؤسسات فقط(:للمزادين شروط خاصة 

  ً مقيداً في السجل التجاري ولدى غرفة تجارة وصناعة  –فرداً أو شركة  –أن يكون المزايد كويتيا

 الكويت، ويجوز أن يكون أجنبياً بشرط أن يكون له شريك أو وكيل كويتي تاجر بعقد موثق.
 االطارات والبطاريات :( 4531مبزاد )شروط خاصة 

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

االطارات خارج دولة الكويت و في حالة المخالفة تتخذ ضدها االجراءات القانونية المنصوص عليها 

 ( .182في المادة الثانية بالقرار الوزاري لوزارة التجارة رقم )

على الشركة الراسي عليها المزاد مراجعة الهيئة العامة للبيئة ألخذ الموافقة على تصدير اإلطارات  -

 خارج دولة الكويت .

 . 15541252، هاتف: محمد خاجة/ بالسيديرجـى االتصـال  :للمزادين  الستالم كراسـة الشـروط -
 22185552عادل عمارة، هاتف: السيد /   :(1551مزاد ) –أ :  المعاينةموقع  يمسؤول -

 22121122السيد / عبدالرحمن الكنعان، هاتف:  ( :1555مزاد ) –ب                                  

 ( 11181212لدى وزارة المـالية   /   هاتف ) البيع المركزي مقرر لجنة 
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