
 وزارة المالية
 

 براميل بالستيك -جراكن  - براميل حديد فارغة و بكرات حديد متنوعة المقاسات - بكرات خشببيع اإلعـالن عن 

 بالمزاد بالظرف المختوم  جالون 250خزانات  -
 

براميل  -جراكن  -براميل حديد فارغة  وبكرات حديد متنوعة المقاسات  -بكرات خشب بيع تعلن وزارة المالية عن      

 -ة:يت التالنابالمزاد بالظرف المختوم وفق البيا الكهرباء والماءوزارة لدى  أخرىجالون  250خزانات  - بالستيك

 

 –قسم الصندوق  –إدارة الحسابات  –جنوب السره  –وزارة الكهرباء والماء مكـان دفع رسوم كراسـة شـروط المزاد :  - 1

ن تاريـ     ـ   م إدارة المخازن –مخازن صبحان المركزية ، واستالم كراسة شروط المزاد ومواصفات المواد : الدور األرضي 

عن طريق الكي  عـ  غير قابلة للرد تدف ينار( د20ويتـ  م تسليـ  م الو اقق مقابل رسـ  م وقدره   30/5/2019 حتى 26/5/2019

 -علما بأنه سيتم بيع و يقتين منفصلتين وهما:، الكهرباء والماءوزارة  في صندوق( KNETنت  

 .بكرات حديد متنوعة المقاسات -بكرات خشب و يقة بيع  (:1838مزاد رقم   -أ

 .جالون 250خزانات  - براميل بالستيك -جراكن  -براميل حديد فارغة و يقة بيع  (:1839مزاد رقم   -ب

 

   . 30/5/2019 – 26/5/2019 من أيام عمل اعتبارا   (5 :   تاري  المعاينة -2  
 .ا ناء الدوام الرسميوقت المعاينة :                             

 المزايد صاحب المزاد أو المفوض عنه بكتاب رسمي بإبراز إيصال شراء كراسة الشروط. على أن يقوم 

 

 .خازن صبحان المركزيةم: للمزادين مكـان استقبال الراغبين في المعاينة-3

                                                           

 تاري  ومكان تقديم العروض وفتح المظاريف : - 4 

 قالموافـ اال نينيوم  رة ظهـرا  ـحتى الثانيـة عش رة صباحـا  ـمن الساعـة العاش د المزادـم العروض يوم عقــتقدي 

 –إدارة شؤون التخزين العامة  – الثالثالدور – 12بلوك – مجمـع الوزارات  –لدى وزارة المـاليـة   10/6/2019

 . ولن تقبل أية عروض بعد الساعة الثانية عشرة ظهرا   قسم البيع المركزي
  لدى  10/6/2019الموافق  اال نينفتح المظاريف وعقد المزاد في تمام الثانيـة عشـرة والنصـف ظهـر يــوم

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

 وزارة الكهرباء والماءباسم الكفالة المصرفية  /المصدقة  تقدم الشيكات. 
 

 :للمزادين  شروط خاصة

، ويجوز  مقيدا  في السجل التجاري ولدى غرفة تجارة وصناعة الكويت –فردا  أو شركة  –أن يكون المزايد كويتيا   -1

 . أن يكون أجنبيا  بشرط أن يكون له شريك أو وكيل كويتي تاجر بعقد مو ق

للجهالة حسب الوصف والكمية يتم التوقيع من قبل المزايدين على نموذج إقرار وتعهد بمعاينة المواد معاينة نافية  -2

 ر جزء ال يتجزأ من و اقق المزاد.مخازن وإتباع إجراءات األمن والسالمة كما يعتبر هذا اإلقرا 41المقدرة في نموذج 

ال يسمح بخروج سيارات تحميل المواد من الموقع اال بعد توقيع التصريح من قبل أعضاء لجنة متابعة رفع المواد  -3

 منهم.بما ال يقل عن أربعة 
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