
 

 وزارة المالية
 

  تقريبا (خزان 9000) ( لتر250خزانات بالستيك )بيع اإلعـالن عن 

 بالمزاد بالظرف المختوم
 

وزارة لدى   بالمزاد بالظرف المختوم تقريبا( خزان 9000)( لتر250خزانات بالستيك )عن بيع تعلن وزارة المالية      

 -: ةيت التالناالبيابالمزاد بالظرف المختوم وفق  الكهرباء والماء

قسم  –إدارة الحسابات  –جنوب السره  –وزارة الكهرباء والماء : المزاد شـ     رو  كراسـ     ة دفع رسوم ان ـ     مك -1

 –: مخازن ل  بحان المركزية  واس  تالم كراس  ة ش  رو  المزاد وموال  اات المواد،  األرض   الدور  –الص  ندو  

( 5ويتـ  م تسليـ  م الو اقق مقابـ رسـ  م وقدره ) 15/12/2016 حتىن تاريـ  ص لـ  دور اإلعـ  الن ـ  مإدارة المخازن 

  الكهرباء والماءوزارة  ع ف  لندو ـدنانير غير قابلة للرد تدف

 
  . 15/12/2016 – 11/12/2016 منأيام عمـ اعتبارا  (5):   تاريص المعاينة -2

 .( ا  ظهر 1حتى  لباحا   8من الساعة  أ ناء الدوام الرسم  ) وقت المعاينة :     

يجب لمعاينة المواد ) منطقة لبحان  – مخازن لبحان المركزية : للمزادين مكـان استقبال الراغبين ف  المعاينة-3

 . إبراز إيصال دفع رسوم دخول المزاد لصاحب المزاد أو الماوض عنه بكتاب رسم  (

 تاريص ومكان تقديم العروض وفتح المظاريف : -4

 قالموافـ األربعاءرة ظهـرا  ـرة لباحـا حتى الثانيـة عشـمن الساعـة العاشد المزاد ـم العروض يوم عقــتقدي 

إدارة شؤون التخزين العامة  – الثالثالدور – 12بلوك – مجمـع الوزارات  –لدى وزارة المـاليـة   21/12/2016

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

  لدى  21/12/2016الموافق  األربعاءالثانيـة عشـرة والنصـف ظهـر يــوم ف  تمام  وعقد المزادفتح المظاريف

 . 18قاعة رقم  – الثان الدور  - 18بلوك  -مجمع الوزارات  -وزارة المالية 

 الكهرباء والماءوزارة باسم  المصد  الشيك يقدم . 

 المزاد للشركات والمؤسسات فقط : للمزادين شرو   خالة ( ) 

 ، مقيدا  ف  السجـ التجاري ولدى غرفة تجارة ولناعة الكويت –فردا  أو شركة  –أن يكون المزايد كويتيا   -

 . ويجوز أن يكون أجنبيا  بشر  أن يكون له شريك أو وكيـ كويت  تاجر بعقد مو ق

ف حسب الولإقرار وتعهد بمعاينة المواد معاينة نافية للجهالة ـ المزايدين على نموذج يتم التوقيع من قب -

مخازن وإتباع إجراءات األمن والسالمة كما يعتبر هذا اإلقرار جزء ال يتجزأ  41والكمية المقدرة ف  نموذج 

 من و اقق المزاد .

مع بشيك مصد  مقبول الدفع  من القيمة اإلجمالية للمزاد %25على المشاركين ف  المزاد دفع ما قيمته  -

 . على أن يتم دفع باق  قيمة المزاد بالكامـ عند توقيع العقد النهاق ، العرض المقدم منهم يوم عقد المزاد 

من الكمية  %25حدود نقص قدره إذا بلغت الكمية الت  تم رفعها وتحميلها من قبـ الراس  عليه المزاد ف   -

  فال يحق له المطالبة بأي تعويض وتعتبر ه  الكمية الكاملة حسب المذكورة ف  كراسة الشرو اإلجمالية

نصوص العقد ، كما يتم استرجاع أي مستحقات مالية له من القيمة اإلجمالية للمزاد الذي تم دفعه مسبقا  ، 

 . وذلك حسب النظم واإلجراءات المتبعة ف  هذا الشأن

 
 

 .  66121422 : ، هاتفحسين محمد جعار / بالسيد يرجـى االتصـال  : للمزادين  كراسـة الشـرو  دفع رسومل -

 99123060 : هاتف، عبدهللا السيد عمر الربيع/  بالسيداالتصـال  :للمزادينومعاينة المواد   الستالم كراسـة الشـرو  -
 

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