
 وزارة المالية
 GV- 9K - AJDطائرة األسطول األميري اإلعالن عن بيع 

 بالمزاد بالظرف المختوم 
 

الديوان بالمزاد بالظرف المختوم لدى  GV- 9K - AJDطائرة األسطول األميري بيع تعلن وزارة المـالية عن         

 -: وفق البيانات التالية األميري

مرن تاريرـ    لردور الارانيا  – داريالمبنر  اإل – قصرر بيران : وعرض المشاركة في المزاد مكان استالم كراسـة الشـروط -1

( 100)وقدره  ل رسـمـويتم تسليم الوثائق مقاب 13/10/2016 حت ( كويت اليوم)  الجريدة الرسميةفي صـدور اإلعـالن 

 . األميريالديوان في صندوق  (K-netبواسطة كي نت ) غير قابلة للرد تدفعكويتي ر يناد
 

  13/10/2016 إل  18/9/2016من  عمل اعتبارا   يوم (20):  تاري  المعاينة -2

 .عصرا  (  4:00صباحا  حت  الساعة  7:00) من الساعة   أثناء الدوام الرسمي : وقت المعاينة      
 

 الدولي . مطار الكويت : مكـان استقبال الراغبين في المعاينة -3
 

 تاري  تقديم العروض وفتح المظاريف : -4
 

 الموافـق  األثنينحت  الاانيـة عشـرة ظهـرا   من الساعـة العاشـرة صباحـا   تقديـم العروض يوم عقــد المزاد

إدارة شؤون التخزين العامة  –الدور الاالث – 12بلوك – مجمـع الوزارات  –لدى وزارة المـاليـة   17/10/2016

 قسم البيع المركزي ولن تقبل أية عروض بعد الساعة الاانية عشرة ظهرا   –

  لدى  17/10/2016الموافق  ثنيناألفتح المظاريف وعقد المزاد في تمام الاانيـة عشـرة والنصـف ظهـر يــوم

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

  في لوحة اعالنات إدارة شئون التخزين العامة عند مدخل اإلدارة يوم يتم االعالن عن المزايد الراسي عليه المزاد

واستكمال الراسي عليه المزاد  17/10/2016الموافق  ثنيناألظهر يوم  1.00عقد المزاد وذلك في تمام الساعة 

 اجراءات المزاد مع لجنة البيع المركزي، وتسليم الشيكات للمزايدين الذين لم يرس عليهم المزاد بنفس اليوم .

 الديوان األميريسم اقدم الشيك المصدق بي . 

 :شروط  خاصة بالمزاد 

 . Airworthy Conditionوبحالة تشغيلية  As Is Conditionالطائرة معروضة للبيع بحالتها كما هي  .1

بعملية فحص شامل ووافي نافي للجهالة لكافة الجوانب الفنية يتوقع من المشتري أن يقوم خالل فترة المعاينة  .2

فحص  –من هذه الجوانب عل  سبيل الماال ال الحصر فحص السجالت الفنية للطائرة وذات الصلة بالطائرة 

أجهزة االتصاالت  –محركات الطاقة اإلضافية  –العجالت  –األجهزة الميكانيكية والكهربائية واإللكترونية 

ل  ، واعتبارا  من تاري  نشر هذا اإلعالن تخل  مسؤولية وزارة المالية والديوان األميري وشركة والمالحة ...إ

للطائرة مع اعتبارها مسؤولية ذات صلة ستحل الخطوط الجوية الكويتية من مسؤولية أية فحوصات فنية 

 المشتري .

ويخل  طرف كل من وزارة المالية والديوان األميري وشركة الخطوط  اة القوانين الدولية لبيع الطائراتمراع .3

االلتزام تجاه بيع هذه الطائرة وعل  الراسي عليه المزاد أو فنية االجوية الكويتية من أية مسئولية قانونية 

 . التام بما يتفق عليه بالنسبة لبيع هذه الطائرة وتحمله للمسئولية القانونية

 الستالم الطائرةسي عليه المزاد للديوان األميري الحق في قبول أو رفض بعض األفراد من العاملين لدى الرا .4

 . بداء األسبابدون إ
 

 22011006 - 22012107، هاتف :  أحمد المطوع/  بالسيديرجـ  االتصـال  الستالم كراسـة الشـروط : -

  99668959:  ، هاتف عبدالمحسن الفقعان/  الكابتن: مسؤولي المعاينة  -

 ( 22481966)  : لدى وزارة المـالية / هاتفالبيع المركزي ومقرر لجنة 
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