
 

 وزارة المالية
 

 براميل وخزانات فارغة ) حديد وبالستيك (و  بكرات خشب وبكرات حديد متنوع المقاساتاإلعـالن عن بيع 

 .بالمزاد بالظرف المختوم

 
 

بالمزاد بكرات خشب وبكرات حديد متنوع المقاسات و براميل وخزانات فارغة ) حديد وبالستيك ( تعلن وزارة المالية عن      

 -: ةيت التالنابالمزاد بالظرف المختوم وفق البيا الكهرباء والماءوزارة لدى   المختوم بالظرف

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

ن ـ       مإدارة المخازن  –: مخازن ل  بحان المركزية  واس  تالم كراس  ة ش  رو  المزاد وموال  اات المواد،  األرض   الدور 

ـخ  ـم وقدره ) 19/10/2017 حتى 15/10/2017تاري ـم الوثائق مقابل رس ـم تسلي ع ف  ـغير قابلة للرد تدف دينار( 20ويت

 : علماً بأنه سيتم بيع وثيقتين مناصلتين وهما الكهرباء والماءوزارة  لندوق

 .بكرات خشب وبكرات حديد متنوع المقاساتوثيقة بيع ( : 1659مزاد ) –أ       

 . براميل وخزانات فارغة ) حديد وبالستيك ( وثيقة بيع  ( :1660مزاد ) –ب     

   

  . 19/10/2017 – 15/10/2017 منأيام عمل اعتبارا  (5):   تاريخ المعاينة -2 
 .( اً ظهر 1لباحاً حتى  8من الساعة  أثناء الدوام الرسم  ) وقت المعاينة :     

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

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

 تاريخ ومكان تقديم العروض وفتح المظاريف : -4

 23/10/2017 قالموافـثنين االرة ظهـراً ـرة لباحـا حتى الثانيـة عشـمن الساعـة العاشد المزاد ـم العروض يوم عقــتقدي  

ولن  قسم البيع المركزي –إدارة شؤون التخزين العامة  – الثالثالدور – 12بلوك – مجمـع الوزارات  –لدى وزارة المـاليـة 

 تقبل أية عروض بعد الساعة الثانية عشرة ظهراً .

  لدى وزارة المالية  23/10/2017الموافق  ثنين االالثانيـة عشـرة والنصـف ظهـر يــوم ف  تمام  وعقد المزادفتح المظاريف

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

 الكهرباء والماءوزارة باسم  / الكاالة المصرفية تقدم الشيك المصدق . 

 

 المزاد للشركات والمؤسسات فقط ( : للمزادين شرو   خالة ( 

 ، ويجوز مقيداً ف  السجل التجاري ولدى غرفة تجارة ولناعة الكويت –فرداً أو شركة  –أن يكون المزايد كويتياً  -

 . أن يكون أجنبياً بشر  أن يكون له شريك أو وكيل كويت  تاجر بعقد موثق

ة حسب الولف والكميإقرار وتعهد بمعاينة المواد معاينة نافية للجهالة ل المزايدين على نموذج يتم التوقيع من قب -

 .ار جزء ال يتجزأ من وثائق المزادمخازن وإتباع إجراءات األمن والسالمة كما يعتبر هذا اإلقر 41المقدرة ف  نموذج 

جنة متابعة رفع    المواد ال يسمح بخروج سيارات تحميل المواد من الموقع اال بعد توقيع التصريح من قبل اعضاء ل -

 بما ال يقل عن أربعة منهم .

 

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

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

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