
 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

سـةةةةةةةة ال ـةةةةةةةروط -1 ستالم كرا من تاريـةةةةةةة   داريالمبنى اإل – قصر بيان : وعرض الم اركة في المزاد مكان ا

غير قابلة للرد كويتي ر ينا( د100)وقدره  ل رسـةةةةمـةةةةويتم تسليم الوثائق مقاب 25/5/2017 حتى 21/5/2017

 . الديوان األميريفي صندوق ( K-Netبواسطة كي نت ) تدفع 

  25/52017 إلى 21/5/2017من  عمل اعتبارا   أيام (5):  تاري  المعاينة -2

  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 ع ـرة ظهـرا   تقديـم العروض يوم عقــد المزاد

إدارة شؤون التخزين  –الدور الثالث – 12بلوك – مجمـع الوزارات  –لدى وزارة المـاليـة   30/5/2017

 قسم البيع المركزي ولن تقبل أية عروض بعد الساعة الثانية ع رة ظهرا   –العامة 

  30/5/2017الموافق  الثالثاءفتح المظاريف وعقد المزاد في تمام الثانيـة ع ـرة والنصـف ظهـر يــوم 

 . 18قاعه رقم  – الثانيالدور  - 18بلوك  -مجمع الوزارات  -لدى وزارة المالية 

 الديوان األميريسم ابكفالة مصرفية  /قدم ال يك المصدق ي . 

 :شروط  خاصة بالمزاد 

 السماح لألفراد الكويتيين و المؤسسات وال ركات بالم اركة في المزاد . .1

 Airworthyوبكالة ت ةةةةةة يلية  As Is Conditionالطائرة معروضةةةةةةةة للبيع بكالتها كما  ي  .2

Condition. 

يتوقع من الم ةةةةةةتري أن يقوم خالل فترة المعاينة بعملية فك  شةةةةةةةامل ووافي نافي للجهالة لكافة  .3

الجوانب الفنية ذات الصةةلة بالطائرة ومن   ه الجوانب على سةةبيل المثال ح الكصةةر فك  السةةجالت 

الطاقة  مكركات –العجالت  –فك  األجهزة الميكانيكية والكهربائية واأللكترونية  –الفنية للطائرة 

لية ؤوأجهزة احتصاحت والمالحة ...إل ، واعتبارا  من تاري  ن ر   ا اإلعالن تخلى مس –اإلضافية 

لية أية فكوصةةةات فنية ؤووزارة المالية والديوان األميري وشةةةركة الخطوط الجوية الكويتية من مسةةة

 الم تري.ذات صلة ستكل للطائرة مع اعتبار ا مسؤولية 

ولية لبيع الطائرة ويخلى طرف كل من وزارة المالية والديوان األميري وشركة مراعاة القوانين الد .4

الخطوط الجوية الكويتية من أية مسئولية قانونية اتجاه بيع   ه الطائرة وعلى الراسي عليه المزاد 

 . احلتزام التام بما يتفق عليه بالنسبة لبيع   ه الطائرة وتكمله للمسئولية القانونية

سي عليه المزاد لرفع األميري الكق في قبول أو رفض بعض األفراد من العاملين لدى الراللديوان  .5

 . بداء األسبابالمواد دون إ
 

   22012107- 22011006:   ،  اتف حمد المطوعأ / يرجى احتصال بالسيد حستالم كراسـة ال ـروط : -

  99668959:  ،  اتف عبدالمكسن الفقعان / الكابتن: مسؤولي المعاينة  -

 

 ( 22481982)  : لدى وزارة المـالية /  اتفالبيع المركزي ومقرر لجنة 
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