
 

 

 وزارة المالية
 

 ( لتر تقريبا150000براميل حديد مستعملة وكمية قدرها )( 650عدد )اإلعـالن عن بيع 

  .بالمزاد بالظرف المختوم زيوت مستعملة 
 

 ( لتر تقريبا150000براميل حديد مستعملة وكمية قدرها )( 650عدد )تعلن وزارة المالية عن بيع 

 -بالظرف المختوم وفق البيانات التالية: بالمزاد وزارة الداخلية لدىزيوت مستعملة  
 

مكتب وكيل  –وزارة الداخلية : المـاازادمكـااان اـتـااالم كراــااة الوـااروا وعـاارة المواركـااة ف   -1

 18/6/2017 منطقة العارضية الصناعية من تاريـاااااا  – بالتكليفالوزارة المساعد للوئون المالية 

غير قابلة للرد تدفع ف   دينار( 30)ويتم تسليم الوثائق مقابـاااااال رــاااااام وقدر   22/6/2017حتى 

 .وزارة الداخلية صندوق 
 

 

  22/6/2017 –18/6/2017( أيام عمل اعتبارا من 5):   تاري  المعاينة -2

 . أثناء الدوام الرـم  المعاينة:وقت                          

 موقع وزارة الداخلية )ـكراب ميناء عبدهللا( المعاينة:مكـان اـتقبال الراغبين ف  -3
 

 المظاريف:تاري  ومكان تقديم العروة وفتح  -4

 األثنينمن الساعـة العاشـرة صباحـا حتى الثانيـة عوـرة ظهـراً  تقديـم العروة يوم عقــد المزاد 

إدارة  –الدور الثالث – 12بلوك – مجمـع الوزارات  –لدى وزارة المـاليـة   3/7/2017الموافـق 

 قسم البيع المركزي ولن تقبل أية عروة بعد الساعة الثانية عورة ظهراً  –شؤون التخزين العامة 

  الموافق  األثنينفتح المظاريف وعقد المزاد ف  تمام الثانيـة عوـرة والنصـف ظهـر يــوم

 .18قاعة رقم  –الدور الثان   - 18بلوك  -مجمع الوزارات  -لدى وزارة المالية  3/7/2017

 وزارة الداخليةباـم / كفالة مصرفية   ات المصدقةالويك تقدم. 
 

 شروا  خاصة بالمزاد )للوركات والمؤـسات فقط(:

تجارة وصناعة مقيداً ف  السجل التجاري ولدى غرفة  –فرداً أو شركة  –أن يكون المزايد كويتياً  .1

 .الكويت، ويجوز أن يكون أجنبياً بورا أن يكون له شريك أو وكيل كويت  تاجر بعقد موثق

أن تكون من الوركات العاملة ف  نواا تدوير الزيوت المستعملة داخل دولة الكويت، ولديها  .2

 ترخيص صناع  ف  هذا المجال.

كامل الطاقة االـتيعابية لورائها  أن تكون ملتزمة بتدوير الزيوت داخل دولة الكويت ولديها .3

 وتدويرها وتسويقها.

حصول الوركة على كتاب صادر من الهيئة العامة للبيئة يثبت عدم وجود مخالفات بيئية على  .4

( لسنة 42الوركة ف  ذات النواا ما يؤكد التزامها بتطبيق قانون حماية البيئة الكويتية رقم )

 لالزمة لنواا تدوير الزيوت المستعملة.واللوائح واالشترااات البيئية ا 2014

تقدم الوركة الفائزة ف  المزاد ما يفيد بالرجوع إلى الهيئة العامة للبيئة لتزويدهم باشترااات  .5

 نقل وتداول النفايات الخطرة

 
 

                                                          .  99253199:  ، هاتف أشرف حلم  البرماوي / السيد يرجى االتصال على:  الـتالم كراـة الوروا

 .99663296:  ، هاتف محمد فهد حسن / مساعد أول مهندس:  مسئول موقع المعاينة   

 

 ( 22481982مقرر لجنة البيع المركزي لدى وزارة المـالية   /   هاتف ) 

  www.mof.gov.kwعنوان صفحة االنترنت

 
 

 وكيل وزارة المالية

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

