
 

 وزارة المالية
 

 كيبل ألمنيوم وجوينتات وملحقاته وكنترولاإلعـالن عن بيع 

  بالمزاد بالظرف المختوم) بالطن ( ومحوالت مختلفة األحجام وبعضها يوجد بها زيوت 
 

ً ( 1000)  كيبل ألمنيوم وجوينتات وملحقاته وكنترولتعلن وزارة المالية عن بيع       ومحوالت مختلفة  طن تقريبا

ً  طن 8000حجام وبعضها يوجد بها زيوت ) األ بالمزاد  الكهرباء والماءوزارة لدى   بالمزاد بالظرف المختوم ( تقريبا

 -: ةيت التالنابالظرف المختوم وفق البيا

قر     –إدارة الحر ابات  –جن و  الر ر   –وزارة الكهرب اء والم  اء : الم زاد ش ـروط كراو  ـة دف ع رو وم ان ـمك  -1

 –: مخ ازن   بحان المركزي ة  واو تالم كراو ة ش روط الم زاد وموا  فات الم واد،  األرضيالدور  –الصندوق 

( 5ويت ـ  ترلي ـ  الوئ امق مقاب ل رو ـ  وق در  ) 20/10/2016 حت  ن تاريـخ  ـدور اإلعـالن ـمإدارة المخازن 

 : علماً بأنه ويت  بيع وئيقتين منفصلتين وهما الكهرباء والماءوزارة  ع في  ندوقـدنانير غير قابلة للرد تدف

 . طن تقريباً ( 1000) كيبل ألمنيوم وجوينتات وملحقاته وكنترول وئيقة بيع  : (1539مزاد ) –أ 

 . طن تقريباً ( 8000) محوالت مختلفة األحجام وبعضها يوجد بها زيوت وئيقة بيع  ( :1540مزاد ) –         

  . 20/10/2016 – 16/10/2016 منأيام عمل اعتبارا  (5):   تاريخ المعاينة -2 
ً  8من الراعة  أئناء الدوام الرومي ) وقت المعاينة :       .( اً ظهر 1حت    باحا

يجب لمعاينة المواد ) منطقة  بحان  – مخازن  بحان المركزية : للمزادين مكـان اوتقبال الراغبين في المعاينة-3

 . المزاد لصاحب المزاد أو المفوض عنه بكتا  رومي ( إبراز إيصال دفع رووم دخول

 تاريخ ومكان تقدي  العروض وفتح المظاريف : -4

 قالموافـ األربعاءرة ظهـراً ـرة  باحـا حت  الثانيـة عشـمن الراعـة العاشد المزاد ـ  العروض يوم عقــتقدي 

إدارة شؤون التخزين  – الثالثالدور – 12بلوك – مجمـع الوزارات  –لدى وزارة المـاليـة   26/10/2016

 ولن تقبل أية عروض بعد الراعة الثانية عشرة ظهراً . قر  البيع المركزي –العامة 

  لدى  26/10/2016الموافق  األربعاءالثانيـة عشـرة والنصـف ظهـر يــوم في تمام  وعقد المزادفتح المظاريف

 . 18قاعة رق   – الثانيالدور  - 18بلوك  -مجمع الوزارات  -وزارة المالية 

 الكهرباء والماءوزارة باو   ات المصدقةالشيك تقدم . 

 المزاد للشركات والمؤورات فقط ( : للمزادين شروط  خا ة ( 

 ، مقيداً في الرجل التجاري ولدى غرفة تجارة و ناعة الكويت –فرداً أو شركة  –أن يكون المزايد كويتياً  -

 . ويجوز أن يكون أجنبياً بشرط أن يكون له شريك أو وكيل كويتي تاجر بعقد موئق

حرب الو ف إقرار وتعهد بمعاينة المواد معاينة نافية للجهالة ل المزايدين عل  نموذج يت  التوقيع من قب -

ر جزء ال مخازن وإتباع إجراءات األمن والرالمة كما يعتبر هذا اإلقرا 41والكمية المقدرة في نموذج 

 يتجزأ من وئامق المزاد .

مع بشيك مصدق مقبول الدفع  من القيمة اإلجمالية للمزاد %25عل  المشاركين في المزاد دفع ما قيمته  -

 . عل  أن يت  دفع باقي قيمة المزاد بالكامل عند توقيع العقد النهامي، العرض المقدم منه  يوم عقد المزاد 

من  %25حدود نقص قدر  إذا بلغت الكمية التي ت  رفعها وتحميلها من قبل الراوي عليه المزاد في  -

كاملة المذكورة في كراوة الشروط فال يحق له المطالبة بأي تعويض وتعتبر هي الكمية ال الكمية اإلجمالية

ية للمزاد الذي ت  دفعه وترجاع أي مرتحقات مالية له من القيمة اإلجمالحرب نصوص العقد ، كما يت  ا

 . مربقاً ، وذلك حرب النظ  واإلجراءات المتبعة في هذا الشأن
 

 .  66121422 : ، هاتفحرين محمد جعفر  /بالريد يرجـ  االتصـال  : للمزادين  كراوـة الشـروط دفع روومل -

 : هاتف، عبدهللا الريد عمر الربيع / بالريداالتصـال  :للمزادينومعاينة المواد   الوتالم كراوـة الشـروط -

99123060 
 

 ( 22481966لدى وزارة المـالية   /   هاتف ) البيع المركزي مقرر لجنة 

  www.mof.gov.kw عنوان  فحة االنترنت

 وكيل وزارة المالية
 

http://www.mof.gov.kw/


 
 


