
 
 الماليةوزارة 
 

  -بايبات بالستيك -أخشاب متنوعة-سكراب حديد -مكيفات -شاليهات سكراب بيع اإلعالن عن

 بالمزاد بالظرف المختوم ( سفن خشبية2عدد )( فورك لفت و2عدد )
 

عدد  -بايبات بالستيك -أخشاب متنوعة -سكراب حديد -مكيفات -شاليهات سكراب بيععن  الماليةتعلن وزارة     

بالمزاد بالظرف المختوم وفق البيانـات  مؤسسة الموانئ الكويتيةلدى  ( سفن خشبية2عدد ) -( فورك لفت2)

 -التاليـة :

ماان  مؤسساة المااوانئ الكويتياةالمقار الرييساا  ل : مكاان اساتالم اراسااة الشاروض وعاارر المشااراة فاا  الماـزاد -1

دناانير ييار قابلاة للارد تادفع  (5)ايق مقابـل رسم وقدره م الوثـويتم تسلي  2016/ 5/ 9  حتى تاريخ صدور اإلعالن 

 بأنه سيتم بيع وثيقتين منفصلتين وهما :  علما  ،  مؤسسة الموانئ الكويتيةف  صندوق 

 ( 2عدد ) -بايبات بالستيك -أخشاب متنوعة -سكراب حديد -مكيفات -شاليهات سكراب ( :1480مزاد رقم ) -أ

 .فتفورك ل                           

  .( سفن خشبية2عدد ) ( :1481مزاد رقم ) -ب

  9/5/2016الى  1/5/2016( أيام عمل اعتبارا  من 7) :للمزادين تاريخ المعاينة -2

  أثناء الدوام الرسم المعاينة : الوقت                                            

 . الدوحة(ة الموانئ الكويتية )ميناء موقع مؤسسللمزادين:  مكان استقبال الرايبين ف  المعاينـة -3

 

 تاريخ ومكان تقديم العرور وفتح المظاريف : -4

 الموافـق  الثالثاءحتى الثانيـة عشرة ظهـرا   يوم عقـد المزاد من الساعـة العاشرة صباحـا   تقديم العرور

ارة شؤون التخزين العامة إد –الدور الثالث  – 12بلوك – مجمـع الوزارات  –لدى وزارة المـاليـة  10/5/2016

 ) قسم البيع المرازي ( ولن تقبل أية عرور بعد الساعة الثانية عشرة ظهرا .

 لـدى  10/5/2016الموافق  الثالثاءوعقـد المزاد الساعـة الثانية عشر والنصف بعد ظهر يوم  فتـح المظـاريف 

 .شئون التخزين العامةإدارة  –الدور الثالث  - 12بلوك  –وزارة المالية مجمع الوزارات 

 ف  لوحة اعالنات إدارة شئون التخزين العامة عند مدخل اإلدارة  يتم االعالن عن المزايد الراس  عليه المزاد

واستكمال الراس  عليه  10/5/2016الموافق  الثالثاءظهر يوم  1.00عقد المزاد وذلك ف  تمام الساعة يوم 

، وتسليم الشيكات للمزايدين الذين لم يرس عليهم المزاد بنفس  المزاد اجراءات المزاد مع لجنة البيع المرازي

 اليوم .

 مؤسسة الموانئ الكويتية مصدق باسم: الشيك الم يقد  . 

 المزاد للشراات و المؤسسات فقط ( :للمزادين شروض خاصة ( 

 ولدى يرفة تجارة وصناعة الكويت مقيدا  ف  السجل التجاري –فردا  أو شراة  –تيا  أن يكون المزايد اوي -1

 ويجوز أن يكون أجنبيا  بشرض أن يكون له شريك أو وايل اويت  تاجر بعقد موثق.

على من يريب بالمشاراة بالمزاد مراجعة مؤسسة الموانئ الكويتية ألخذ الموافقة إلصدار تصاريح  -2

 .المعاينة الدخول للموانئ قبل

 على من يرسو عليه المزاد اتباع إرشادات األمن والسالمة المعتمدة اثناء رفع المواد. -3

 رفع والتفريغ.الالمؤسسة يير مسئولة عن إصابات العمال أثناء  -4

المواد دون  لين لدى الراس  عليه المزاد من رفعالحق ف  قبول أو رفض بعض األفراد من العامللمؤسسة  -5

 إبداء األسباب.

 :(1480شروض خاصة بمزاد رقم )

السيارات باسم الراس  عليه المزاد لدى وزارة المالية ومؤسسة الموانئ الكويتية يير مسئولين عن تحويل 

 وزارة الداخلية.
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