
 

 وزارة المالية
 

  بالمزاد بالظرف المختوم اطاراتو بطاريات كبيرة وصغيرة  بيعاإلعـالن عن 
 

 الرئاسة العامة للحرس الوطني بالمزاد لدىاطارات و بطاريات كبيرة وصغيرة تعلن وزارة المالية عن بيع 

 -بالظرف المختوم وفق البيانات التالية:
 

 –العامة للحرس الوطني  ةالرئاس:  وعـااارل الم اركـاااة في المـااازادمكـاااان استـاااالم كراسـاااة ال ـاااروط  -1

 ويتـاااال تمليـاااال الوبائق مماب  رسـاااال 29/1/2019حتى  20/1/2019من تاريخ ال ئون المالية  –الرقعي 

علماً بأنه سيتل بيع وبيمتين منفصلتين الرئاسة العامة للحرس الوطني دفـااااااع في صندو  يغير قاب  للرد 

 وهما:
 

  د.ك.( 20)سـعر الكراسة   .بطاريات كبيرة وصغيرةوبيمة بيع   ( :1792مزاد ) –أ      

 د.ك.( 30)سـعر الكراسة  إطارات.بيع وبيمة  ( :1793مزاد ) –ب     
 

  .29/1/2019 – 20/1/2019( أيام عم  اعتبارا من 8):   تاريخ المعاينة -2 

 ظهرا . 12صباحا حتى  8من الماعة  أبناء الدوام الرسمي المعاينة:وقت                              
 

  المعاينة للمزادين:مكـان استمبال الراغبين في -3

 الدائري المادس -معمكر التحرير ( : 1792مزاد ) –أ      

 طريق الصبية. –ال يخ سالل العلي معمكر  : (1793مزاد ) –ب     

 المظاريف:تاريخ تمديل العرول وفتح  -4

 العاشرةيوم عمـد المزاد من الماعـة  تمديل العرول  ً الموافـق  ألربعاءا يوم حتى الثانيـة ع رة ظهـراً  صباحـا

 إدارة شؤون التخزين العامة –الدور الثالث  – 12بلوك – مجمـع الوزارات –لدى وزارة المـاليـة  30/1/2019

 ولن تمب  أية عرول بعد الماعة الثانية ع رة ظهراً. قمل البيع المركزي –

  30/1/2019الموافق  األربعاءتمام الثانيـة ع ـرة والنصـف ظهـر يــوم فتح المظاريف وعمد المزاد في 

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

 الرئاسة العامة للحرس الوطنيباسل الكفالة المصرفية  / المصد ال يك  يمدم . 

 : شروط  خاصة بالمزاد )لل ركات والمؤسمات فمط(

  ًمميداً في المج  التجاري ولدى غرفة تجارة وصناعة الكويت، ويجوز  –فرداً أو شركة  –أن يكون المزايد كويتيا

 .أن يكون أجنبياً ب رط أن يكون له شريك أو وكي  كويتي تاجر بعمد موبق

 : (2179بمزاد )خاصة شروط  

 .على ال ركات المتمدمة للمزاد ارفا  شهادة من الهيئة العامة للبيئة تؤهلها العادة تدوير البطاريات الممتهلكة 

 :( 3179بمزاد )شروط  خاصة 

  لل ركات دون االفراد وان تلتزم ال ركة الراسية عليها المزاد بتصديرها خارج دولة الكويت يمتصر بيع اإلطارات

في المادة الثانية بالمرار الوزاري لوزارة وفي حال المخالفة تتخذ ضدها اإلجراءات المانونية المنصوص عليها 

 (.289التجارة رقل )

 جمركي صادر من اإلدارة العامة للجمارك يفيد بتصدير  يلتزم الراسي عليه المزاد بتزويد اللجنة الفنية ببيان

 ( ستون يوم من تاريخ توقيع العمد.60اإلطارات خارج دولة الكويت قي مده أقصاها )

 

 .50178888، هاتف : ماجد هايف ماجد /الممدميرجـى االتصـال  الستالم كراسـة ال ـروط للمزادين: -

 

 .97789946، هاتف: عبدهللا وليد عبدهللا /النميب :(1792مزاد ) -أ ممؤولي المعاينة -
 .50048272يوسف نبي  ، هاتف:  و مالزم اول/                                               

 .99114144، هاتف:  رشيد عبيد بنيه /الممدم (:1793مزاد ) -ب                        

 .50803838و وكي  اول/ خالد سعود عبدهللا ، هاتف:                                            

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

  www.mof.gov.kwعنوان صفحة االنترنت

 

 وكي  وزارة المالية
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