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بايبات دكتايل وبايبات كربون استيل وريش حفارات وخراطيم ومرابط استيل وكلرات وفالندات اإلعالن عن بيع 

 بالمزاد بالظرف المختومومرابط وتي كاسترون وبايبات أعماق ووصالت بايب دكتايل ومكائن 

 

بايبات دكتايل وبايبات كربون استيل وريش حفارات وخراطيم ومرابط استيل وكلرات تعلن وزارة المـالية عن بيع  

ارة وز بالمزاد بالظرف المختوم لدىوفالندات ومرابط وتي كاسترون وبايبات أعماق ووصالت بايب دكتايل ومكائن 

 -التالية: وفق البيانات  الكهرباء والماء

 –إدارة الحسابات  –جنوب السره  –وزارة الكهرباء والماء مكـااااان دفع رسوم كراسـااااة مـااااروط المزاد :  -1

الدور األرضااي و واسااتالم كراسااة مااروط المزاد ومواصاافات المواد : مخازن صاابحان  –قساام الدااندوق 

ويتـااام تسليـااام الوقائق م ابل  19/10/2017 حتى 15/10/2017مـااان تاريـااا  إدارة المخازن  –المركزية 

 .صندوق وزارة الكهرباء والماءبلة للرد تدفـع في دينار غير قا( 20)رسـم وقدره 

 

  19/10/2017 –15/10/2017من  أيام عمل اعتبارا   (5):  تاري  المعاينة -2

 .ظهرا   11صباحا  و )الفترة الثانية( من الساعة  9)الفترة االولي( من الساعة :  وقت المعاينة

 

منط ة صبحان )لمعاينة المواد يجب إبراز  –المركزية مخازن صبحان  : مكـان است بال الراغبين في المعاينة -3

 إيدال دفع رسوم دخول المزاد لداحب المزاد أو المفوض عنه بكتاب رسمي( .

 

 المظاريف:تاري  ت ديم العروض وفتح  -4

 ـق المواف االربعاء يوم حتى الثانيـة عشرة ظهـرا   صباحـا   العامرةيوم ع ـد المزاد من الساعـة  ت ديم العروض

 إدارة مؤون التخزين العامة –الدور الثالث  – 12بلوك – مجمـع الوزارات –لدى وزارة المـاليـة  25/10/2017

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

  25/10/2017الموافق  االربعاءتمام الثانيـة عشـرة والندـف ظهـر يــوم فتح المظاريف وع د المزاد في 

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

 الكهرباء والماءوزارة باسم / الكفالة المدرفية  المددقالشيك  ي دم . 

 

  مروط خاصة :  

في السااااجل التجاري ولدى غرفة تجارة وصااااناعة  م يدا   –أو مااااركة  فردا   – ن يكون المزايد كويتيا  يجب أ -

 . موققبشرط أن يكون له مريك أو وكيل كويتي تاجر بع د  يكون أجنبيا   ويجوز أن و الكويت
يتم تجميع المزايدين ون لهم الى مكان المعاينة خالل مواعيد المعاينة المحددةو بمركبات خاصة بإدارة المخازن. ويتم  -

ن )صاحب المزاد والمفوض عنه رسميا( على النموذج المعد من إدارة المخازن بإقرار وتعهد التوقيع من قبل المزايدي

( مخازن معاينة نافية للجهالة والمحافظة على إجراءات 41بمعاينة المواد حسب الوصف والكمية الم درة في نموذج )

 اخطار وزارة المالية به. االمن والسالمةو كما يعتبر هذا اإلقرار جزء اليتجزء من وقائق المزاد يتم 

اليسمح بخروج سيارات تحميل المواد من الموقع اال بعد حدولهم على تدريح بخروج المواد من قبل أعضاء لجنة  -

 متابعة رفع المواد بما الي ل عن أربعة أعضاء من اللجنة المذكورة. 

 

 

 .  66121422جعفر و هاتف : : يرجـى االتدـال بالسيد / حسين محمد لدفع رسوم كراسـة الشـروط  - 

 .99123060الستالم كراسـة الشـروط  ومعاينة المواد: االتدـال بالسيد / عبدهللا السيد عمر الربيع وهاتف :  - 

 

 .( 22481982) : هاتفلدى وزارة المـالية /البيع المركزي وم رر لجنة      

  www.mof.gov.kwعنوان صفحة اإلنترنت      

 

 وكيل وزارة المالية
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