
 وزارة المالية
 

 GV- 9K - AJEطائرة األسطول األميري اإلعالن عن بيع 

 بالمزاد بالظرف المختوم 
 

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

 -: وفق البيانات التالية األميري

من تاريـةة    لدور الثانيا  – داريالمبنى اإل – قصر بيان : وعرض المشاركة في المزاد الشـةةروطمكان استالم كراسـةةة  -1

وقدره  ل رسـةةةةمـةةةةويتم تسليم الوثائق مقاب 13/10/2016 حتى( كويت اليوم)  الجريدة الرسميةفي صـةةةةدور اإلعـةةةةالن 

 . الديوان األميريفي صندوق (  K-netبواسطة كي نت )غير قابلة للرد تدفع كويتي ر ينا( د100)
 

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

 .عصرا ( 4.00صباحا  حتى 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  الثالثاءمن الساعـة العاشـرة صباحـا حتى الثانيـة عشـرة ظهـرا   تقديـم العروض يوم عقــد المزاد

إدارة شؤون التخزين العامة  –الدور الثالث – 12بلوك – مجمـع الوزارات  –لدى وزارة المـاليـة   18/10/2016

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

  لدى  18/10/2016الموافق  الثالثاءفتح المظاريف وعقد المزاد في تمام الثانيـة عشـرة والنصـف ظهـر يــوم

 ة شئون التخزين العامة .إدار –الدور الثالث  - 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  18/10/2016الموافق  الثالثاءظهر يوم  1.00عقد المزاد وذلك في تمام الساعة 

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

 الديوان األميريسم اقدم الشيك المصدق بي . 

 :شروط  خاصة بالمزاد 

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

يتوقع من المشةةةةةةتري أن يقوم خالل فترة المعاينة بعملية فح  شةةةةةةامل ووافي نافي للجهالة لكافة الجوان   .2

 –الفنية ذات الصةةلة بالطائرة ومن هذه الجوان  على سةةبيل المثال ال الحصةةر فح  السةةجالت الفنية للطائرة 

ية  ية واأللكترون بائ ية والكهر كانيك ية  –العجالت  –فح  األجهزة المي قة اإلضةةةةةةةاف طا كات ال أجهزة  –محر

لية وزارة المالية والديوان ؤواالتصةةةةاالت والمالحة ...إل ، واعتبارا  من تاري  نشةةةةر هذا اإلعالن تخلى مسةةةة

لية أية فحوصةةةات فنية ذات صةةةلة سةةةتحل للطائرة مع ؤواألميري وشةةةركة الخطوط الجوية الكويتية من مسةةة

 المشتري.اعتبارها مسؤولية 

نين الدولية لبيع الطائرة ويخلى طرف كل من وزارة المالية والديوان األميري وشركة الخطوط مراعاة القوا .3

ما االلتزام التام بالجوية الكويتية من أية مسئولية قانونية اتجاه بيع هذه الطائرة وعلى الراسي عليه المزاد 

 . يتفق عليه بالنسبة لبيع هذه الطائرة وتحمله للمسئولية القانونية

سي عليه المزاد لرفع المواد دون يوان األميري الحق في قبول أو رفض بعض األفراد من العاملين لدى الراللد .4

 . بداء األسبابإ

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

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

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