
 وزارة المالية
 

سور حديدي مع القواعد الخرسانية  و وتوابعها ونش للقوارب -طراد وماكينة طراد -حوامةبيع اإلعالن عن 

 بالمزاد بالظرف المختوم( و 5ب شمال البوابة رقم )/3 -2 -1 الخاصة به القطاع
 

 -1 حديدي مع القواعد الخرسانية الخاصة به القطاعسور و ونش للقوارب -طراد وماكينة طراد -حوامة بيع تعلن وزارة المـالية عن 

 -التالية: وفق البيانات  جامعة الكويت لدى ( 5شمال البوابة رقم ) ب/3 -2

 مبنى إدارة ال ئون المالية  –الخالدية  – جامعة الكويت : المزادينوعرض الم اركة في  مكان استالم كراسـةةةةةةةة ال ـةةةةةةةروط -1

 :-حسب التواريخ التالية:
 .2019 /28/3حتى  24/3/2019من تاريـخ ( :1813رقم )مزاد  -أ

 .7/4/2019حتى  24/3/2019(: من تاريخ 1814مزاد رقم ) -ب

علما بأنه سيتم بيع و يقتين  ،جامعة الكويتع في صندوق ـةةغير قابلة للرد تدف ينارد( 20) ويتـةةم تسليـةةم الو اقق مقابـ رسـةةم وقدر 

 -منفصلتين وهما:

 . ونش للقوارب -طراد مع عربة -ماكينة طرادو طراد -حوامة: و يقة بيع (1813مزاد رقم ) -أ

 .(5شمال البوابة رقم ) ب/3 -2 -1 سور حديدي مع القواعد الخرسانية الخاصة به القطاع(: و يقة بيع 1814مزاد رقم )-ب

 

  28/3/2019 –24/3/2019من  أيام عمـ اعتبارا   (5)( : 1813مزاد رقم ):  تاريخ المعاينة -2

  7/4/2019 – 24/3/2019( أيام عمـ اعتبارا من 10( : )1814مزاد رقم )                       

 . ظهرا   12حتى  صباحا   9 ةالساع : من وقت المعاينة

                                                                   .ال ويخ –مخازن إدارة شئون التخزين : (1813مزاد رقم ) -أ: عاينة مفي ال مكـان استقبال الراغبين -3

 ال دادية. - موقع مدينة صباح السالم الجامعية (:1814مزاد رقم )-ب                                                

 المظاريف:تاريخ تقديم العروض وفتح  -4

 لدى  8/4/2019الموافـق  األ نين يوم حتى الثانيـة ع رة ظهـرا   صباحـا   العاشرةيوم عقـد المزاد من الساعـة  تقديم العروض

ولن تقبـ أية  قسم البيع المركزي– إدارة شؤون التخزين العامة –الدور الثالث  – 12بلوك – مجمـع الوزارات –وزارة المـاليـة 

 عروض بعد الساعة الثانية ع رة ظهرا .

  لدى وزارة المالية  8/4/2019الموافق  األ نينتمام الثانيـة ع ـرة والنصـف ظهـر يــوم فتح المظاريف وعقد المزاد في- 

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

 جامعة الكويتباسم الكفالة المصرفية  / المصدقال يك  يقدم . 

  بالمزادين شروط خاصة :  
يكون  ويجوز أن الكويت،في السةةجـ التجاري ولدى غرفة تجارة وصةةناعة  مقيدا   –أو شةةركة  فردا   – ن يكون المزايد كويتيا  يجب أ -

 .  مو قب رط أن يكون له شريك أو وكيـ كويتي تاجر بعقد  أجنبيا  

 .يسمح لألفراد الكويتيين الم اركة بالمزاد -

ال ئون االجتماعية والعمـ قبـ التوقيع على العقد على المتزايد أن يرفق شهادة استيفاء نسبة العمالة الوطنية الصادرة من وزارة  -

 وقرار لجنة المناقصات المركزية في هذا الخصوص. 2000لسنة  19( من القانون رقم 6وفقا لنص المادة )

 .ة دعم العمالة ضمن أوراق المزادشهادات الالزمة والدالة على ما سبق وتقديم صور المستند -

 (1814لمزاد ) شروط تكميلية للراسي عليه المزاد: 
 سيتم عقد اجتماع تمهيدي مع الراسي عليه المزاد قبـ بدء عملية رفع المواد.     -1

عمال وبعد اتباع كافة إجراءات المواد والمعدات والعلى الراسةةةةي عليه المزاد أخذ موافقة المختصةةةةين بالبرنامي االن ةةةةاقي لدخول  -2

 االمن والسالمة المطبقين بالموقع.

 عمـ والمعدات االن اقية الالزمة لرفع المواد المباعة.اللمزاد تجهيز فريق على الراسي عليه ا -3

 الضغط هناعلى باقي شروط المزاد يرجى  لالطالع -4

  ، السةةةةةةيد/ علي جعفر-24987736هاتف:  ،يعقوب الكندري / السةةةةةةيديرجى االتصةةةةةةال ب :للمزادين ال ةةةةةةروطالسةةةةةةتالم كراسةةةةةةة     

 24987945هاتف:

 24984494، هاتف: مصطفى أسامةالسيد/ (: 1813مزاد رقم ) -أ : المعاينةموقع  يمسئول   

 66417894المهندس/ إسماعيـ قباني ، هاتف: (: 1814مزاد رقم ) -ب                                     

 .( 22481979) : هاتفلدى وزارة المـالية /البيع المركزي ومقرر لجنة   
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