
 وزارة المالية

 

 بالمزاد بالظرف المختوم زيوت مستهلكةاإلعالن عن بيع 

 

وفق  الرئاسة العامة للحرس الوطني بالمزاد بالظرف المختوم لدى زيوت مستهلكةتعلن وزارة المـالية عن بيع  

 -التالية: البيانات 

 –الرقعي  –الرئاسة العامة للحرس الوطني  : وعرض المراركة في المزاد مكان استالم كراسـةةة الرـةةروط -1

ـخ  2مبنى رقم  ر دينا (30)وقدره  ل رسـمـويتم تسليم الوثائق مقاب 3/8/2017حتى  30/7/2017من تاري

 .الرئاسة العامة للحرس الوطنيفي صندوق غير قابلة للرد تدفع 

 

  3/8/2017 –30/7/2017من  أيام عمل اعتبارا   (5):  تاريخ المعاينة -2

 . اثناء الدوام الرسمي:  وقت المعاينة

 

 معسكرات الحرس الوطني.:  مكـان استقبال الراغبين في المعاينة -3

 المظاريف:تاريخ تقديم العروض وفتح  -4

الموافـق  االثنين يوم حتى الثانيـة عررة ظهـرا   صباحـا   العاشرةيوم عقـد المزاد من الساعـة  تقديم العروض •

– إدارة شؤون التخزين العامة –الدور الثالث  – 12بلوك – مجمـع الوزارات –لدى وزارة المـاليـة  7/8/2017

 ولن تقبل أية عروض بعد الساعة الثانية عررة ظهرا . قسم البيع المركزي

لدى  7/8/2017الموافق  االثنينتمام الثانيـة عرـرة والنصـف ظهـر يــوم فتح المظاريف وعقد المزاد في  •

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

 .الرئاسة العامة للحرس الوطنيباسم الكفالة المصرفية  / المصدقالريك  يقدم •

 

  : شروط خاصة  •

في السةةةةجل التجاري ولدى غرفة تجارة وصةةةةناعة  مقيدا   –أو شةةةةركة  فردا   – ن يكون المزايد كويتيا  يجب أ .1

 . موثقبررط أن يكون له شريك أو وكيل كويتي تاجر بعقد  يكون أجنبيا   ويجوز أن ، الكويت

سةةنوات من تاريخ توقيع العقد مع المتزايد ال ي سةةيتم  3مدة سةةريان العقد ال ي سةةيبرم مع المتزايد الفائز  .2

 ترسية المزاد عليه.

% من القيمة المقدمة لسةةةةعر 25وي يلتزم المتزايد بتقديم شةةةةيك مصةةةةدق كتومين لدخول المزاد ال ي يسةةةةا .3

مضةةروبا   –وهي تمثل الكمية التقديرية لتجميع الزيوت  –( برميل شةةهريا  7برميل الزيت مضةةروبا في ) 

 (. رشه 36في مدة العقد ) 

 .اضغط هنالالطالع على باقي شروط المزاد  .4
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