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نقل صغيرة وإطارات بأحجام  مضخات لولبية ومحابس ومواتير وضواغط هواء وسياراتاإلعالن عن بيع 

 بالمزاد بالظرف المختوم مختلفة ومواد متنوعة و جسر حديد
بأحجام مضخات لولبية ومحابس ومواتير وضواغط هواء وسيارات نقل صغيرة وإطارات بيع تعلن وزارة المـالية عن 

 :ظرف المختوم وفق البيانات التالية بالمزاد بال االشغال العامةوزارة  ىلد مختلفة ومواد متنوعة و جسر حديد
 

تاريـخ  نم ةجنوب السر – االشغال العامةوزارة  مكان استالم كراسـة الشـروط وعرض المشاركة في المزاد:

غير قابلة للرد تدفع في كويتي  دينار (20ويتم تسليم الوثائق مقابـل رسـم وقدره ) 3/7/2018حتى  24/6/2018

 بأنه سيتم بيع وثيقتين منفصلتين وهما: علما   ،الشغال العامةوزارة اصندوق 

مضخات لولبية ومحابس ومواتير وضواغط هواء وسيارات نقل صغيرة وإطارات بأحجام بيع وثيقة : (1736)مزاد  -ا 

  .ومواد متنوعةمختلفة 

 جسر حديد  بيع وثيقة: (1737)مزاد -ب
  3/7/2018 –24/6/2018من  ( أيام عمل اعتبارا  8)تاريخ المعاينة:  -2

 .ثناء الدوام الرسميأوقت المعاينة:       

  مكـان استقبال الراغبين في المعاينة: -3

 .إدارة النقل والميكانيك -2منطقة الرقة   -الجنوبية   ةالمنطق -تنقية الرقة   ةمحط -1: (1736)مزاد  -ا 

 مخزن السكراب بمنطقة الشويخ. :(1737)مزاد  -ب

 المظاريف:تاريخ تقديم العروض وفتح  -4

 الموافـق  ربعاء األحتى الثانيـة عشرة ظهـرا   يوم عقـد المزاد من الساعـة العاشرة صباحـا   تقديم العروض

قسم  –إدارة شؤون التخزين العامة  –الدور الثالث  – 12بلوك – مجمـع الوزارات –لدى وزارة المـاليـة  4/7/2018

 البيع المركزي ولن تقبل أية عروض بعد الساعة الثانية عشرة ظهرا .

  لدى وزارة  4/7/2018الموافق  ربعاء األالثانيـة عشـرة والنصـف ظهـر يــوم في تمام  وعقد المزادفتح المظاريف

 .18قاعة رقم  – الثانيالدور  - 18بلوك  -مجمع الوزارات  -المالية 

 وزارة االشغال العامة.باسم  / كفالة مصرفية يقدم الشيك المصدق 

  للمزادين شروط خاصة:  

 الكويت،مقيدا في السرررجل التجاري ولدى غرفة تجارة وصرررناعة  –فردا أو شرررركة  –يجب ان يكون المزايد كويتيا  -

 موثق.يكون أجنبيا بشرط أن يكون له شريك أو وكيل كويتي تاجر بعقد  ويجوز أن

 ( 3617شروط خاصة بمزاد:) 

يقتصر بيع اإلطارات للشركات دون األفراد وأن تلتزم الشركة الراسي عليها المزاد بتصديرها خارج دولة الكويت  -

وزاري لوزارة يها في المادة الثانية بالقرار الوفي حالة المخالفة تتخذ ضدها اإلجراءات القانونية المنصوص عل

 .(289التجارة رقم )

 2012( لسنة 15يتم تصدير اإلطارات خارج الكويت طبقا لقرار وزارة التجارة و الصناعة رقم )  -

 لدى وزارة الداخلية باسم الراسي علية المزاد وزارة االشغال و وزارة المالية غير مسئولتان عن تحويل السيارات  -

 ( 3717شروط خاصة بمزاد:) 

 يسمح لألفراد الكويتيين المشاركة في المزاد -

   25304636 هاتف:، محمد خاجه امين /السيد  علىيرجى االتصال  الشروط:الستالم كراسة       

 ) منطقة الرقة (  90004496السيد / عبدهللا العتيبي ، هاتف : : (1736مزاد ) -ا :المعاينةموقع  يمسئول      

 ) إدارة النقل و الميكانيك (  97428222 هاتف: ،عبد هللا خلف /السيد                                                             

 99464169الرحمن الكنعان، هاتف:  السيد/ عبد (:1737مزاد ) -ب                                      

  (.22481979) :هاتفالمـالية / لدى وزارةومقرر لجنة البيع المركزي 
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