
 وزارة المالية
 

 معدات إنقاذ ومطفآت حريق وأجهزة تنفس وأثاث مكتبياإلعـالن عن بيع 

 وأجهزة كمبيوتر وإطارات وزيوت وأجهزة كهربائية وبطاريات وحديد وألمنيوم وأجهزة تكييف

 بالمزاد بالظرف المختوم  وآالت تصوير ومولد كهرباء وجيك رفع
 

معدات إنقاذ ومطفآت حريق وأجهزة تنفس وأثاث مكتبي وأجهزة كمبيوتر وإطارات تعلن وزارة المالية عن بيع      

 لدى وزيوت وأجهزة كهربائية وبطاريات وحديد وألمنيوم وأجهزة تكييف وآالت تصوير ومولد كهرباء وجيك رفع
 -: ةيت التالنابالمزاد بالظرف المختوم وفق البيا لإلطفاء العامة اإلدارة

 

اليدور  –المبني  الرئيييي  – لإلطفياءة العامية اإلدار:  زادـان استـالم كراسـة الشـروط وعـرض المشاركـة فيي الميـمك -1

( 5ويتييـت تيليييـت الوثييائق مقابييق رسييـت و ييدر    30/5/2016 ن تاريييـص دييـدور اإلعييـالن حتيي ـميي الصييندو  -الثاليي  

 . لإلطفاء العامة ةاإلدار ع في دندو ـتدف دنانير غير  ابلة للرد
 

  .26/5/2016 – 22/5/2016 أيام عمق اعتبارا من (5  : تاريص المعاينة -2 
 . أثناء الدوام الرسميو ت المعاينة :        

 

 . الري : مكـان استقبال الراغبين في المعاينة-3
                                                      

 تاريص ومكان تقديت العروض وفتح المظاريف : -4

 قالموافـ ثالثاءال رة ظهـرا  ـحت  الثانيـة عش رة دباحـا  ـمن الياعـة العاش د المزادـت العروض يوم عقــتقدي 

إدارة شؤون التخزين  – الثال الدور – 12بلوك – مجمـع الوزارات  –لدى وزارة المـاليـة   31/5/2016

 . ولن تقبق أية عروض بعد الياعة الثانية عشرة ظهرا   البيع المركزي يت  –العامة 
  لدى  31/5/2016الموافق  ثالثاءالالثانيـة عشـرة والنصـف ظهـر يــوم في تمام  وعقد المزادفتح المظاريف

 . إدارة شئون التخزين العامة – الثال الدور  - 12بلوك  -مجمع الوزارات  -وزارة المالية 

 عالنات إدارة شئون التخزين العامة عند مدخق اإلدارة في لوحة إعالن عن المزايد الراسي عليه المزاد يتت اإل

واستكمال الراسي  31/5/2016الموافق  الثالثاءظهر يوم الواحدة وذلك في تمام الياعة يوم عقد المزاد 

مزايدين الذين لت يرس عليهت المزاد للوتيليت الشيكات  ، جراءات المزاد مع لجنة البيع المركزيعليه المزاد إ

 .بنفس اليوم 

 لإلطفاء العامة ةاإلدارباست المصد   يقدم الشيك . 
 

 للشركات واملؤسسات فقط( شروط خاصة (: 

ويجوز  ، مقيدا  في اليجق التجاري ولدى غرفة تجارة ودناعة الكويت –فردا  أو شركة  –أن يكون المزايد كويتيا   -

 . أن يكون أجنبيا  بشرط أن يكون له شريك أو وكيق كويتي تاجر بعقد موثق

لينة  289يلتزم الراسي عليه المزاد بتصدير اإلطارات خارج البالد وفقا  لتعليمات وزارة التجارة والصناعة ر ت  -

2000 . 

ل  التصدير والستكمال اإلجراءات عل  الراسي عليه المزاد الرجوع إل  الهيئة العامة للبيئة ألخذ الموافقة ع -

 الخادة .

عل  الشركات المتقدمة للمزاد إرفا  شهادة دادرة من الهيئة العامة للبيئة تخولها في التصرف في الزيوت  -

 الميتعملة ، وكذلك إرفا  رخصة اإلدارة العامة لإلطفاء عل  أن تكون جميع الميتندات المقدمة سارية المفعول .
 

 :  للمزاد  الستالم كراسـة الشـروط -
 . 99778225:  ، هاتف فؤاد الشطي / بالييديرجـ  االتصـال   
 

 . 99484023:  ، هاتف الخريفخالد بالييد / االتصال  يرج  : المعاينةميؤول مو ع  -
 

 ( 22481966لدى وزارة المـالية   /   هاتف   البيع المركزي مقرر لجنة 
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