
 وزارة المالية
 

  بالمزاد بالظرف المختوم اطاراتكوم و كوم أسلحة مقطعةبيع اإلعـالن عن 
 

بالمزاد بالظرف المختوم وفق وزارة الدفاع  لدى اطاراتكوم و كوم أسلحة مقطعةتعلن وزارة المالية عن بيع      

 - ة:يت التالناالبيا

 

موقع تجميع المواد الخارجة عن نطاق : زادـ    الم ان استـ    الم كراسـ    ة الــ    روط وعـ    ر  المـاركـ    ة ف ـ    مك -1

ويتـ  ت تيليـ  ت الو اقق مقابـ رسـ  ت  20/3/2018 حتى 11/3/2018ن تاريـ    ـ  مالصندوق  -صبحان -االستخدام

 علماً بأنه سيتت بيع و يقتين منفصلتين وهما: وزارة الدفاع ع ف  صندوقـغير قابلة للرد تدف ينار( د20وقدره )
 

 .كوم أسلحة مقطعةو يقة بيع  :(1713مزاد ) –أ  

 .اطاراتكوم و يقة بيع  :(1714مزاد ) –ب 
  

  .20/3/2018 – 11/3/2018 أيام عمـ اعتبارا من (8): تاري  المعاينة -2 
 .ظهراً  1.00صباحاً حتى  8.00من الياعة : وقت المعاينة                            

                                                        .منطقة تجميع المواد بصبحان :للمزادين مكـان استقبال الراغبين ف  المعاينة-3

 تاري  ومكان تقديت العرو  وفتح المظاريف : -4 

 ـمن الياعـة العاش د المزادـت العرو  يوم عقــتقدي ً  قالموافـ األربعاء رة ظهـراً ـحتى الثانيـة عـ رة صباحـا

إدارة شؤون التخزين  – الثالثالدور – 12مجمـع الوزارات بلوك  –لدى وزارة المـاليـة  21/3/2018

 .ولن تقبـ أية عرو  بعد الياعة الثانية عـرة ظهراً  قيت البيع المركزي –العامة 
  21/3/2018الموافق  األربعاءفتح المظاريف وعقد المزاد ف  تمام الثانيـة عــرة والنصـف ظهـر يــوم 

 .18قاعة رقت  –الدور الثان   - 18بلوك  -مجمع الوزارات  -لدى وزارة المالية 

 الدفاعوزارة باست الكفالة المصرفية  /المصدق  الـيك تقدم . 

 ) للشركات واملؤسسات فقط(:للمزادين شروط خاصة 

مقيداً ف  اليجـ التجاري ولدى غرفة تجارة وصناعة الكويت،  –فرداً أو شركة  –أن يكون المزايد كويتياً  -1

 ويجوز أن يكون أجنبياً بـرط أن يكون له شريك أو وكيـ كويت  تاجر بعقد مو ق.

لوزارة الدفاع الحق ف  قبول أو رفض بعض األفراد من العاملين لدى الراس  عليه المزاد لرفع المواد  -2

 دون إبداء األسباب.

 (:3711) شروط خاصة ملزاد

 .ييمح لألفراد الكويتيين المـاركة بالمزاد -1

 (:4711شروط خاصة ملزاد )

يقتصر بيع اإلطارات للـركات دون األفراد وأن تلتزم الـركة الراس  عليها المزاد بتصديرها خارج دولة الكويت  -1

وزاري لوزارة بالقرار الوف  حالة المخالفة تتخذ ضدها اإلجراءات القانونية المنصوص عليها ف  المادة الثانية 

 .(289التجارة رقت )

 

 .97284068هاتف:  -هللا الـمري  عبد /بالجندييرجـى االتصـال  :للمزادين الستالم كراسـة الــروط - 

 .97884365صالح الطيار : هاتف:  /بالوكيـ اوليرجـى االتصـال  : للمزادين المعاينةموقع   ميؤول -

                        

 ( 22481979لدى وزارة المـالية   /   هاتف ) البيع المركزي مقرر لجنة 

 www.mof.gov.kw  عنوان صفحة االنترنت
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