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ق.غ  –أجهزة مكتبية وكهربائية  –مظالت كيربي  –أثاث مكتبي  –أخشاب  –حديد إطارات و بيع اإلعـالن عن 

 بالمزاد بالظرف المختوم  براميل ومواد متنوعة –أجهزة كمبيوتر وملحقاتها  –أجهزة بث 
 

أجهزة مكتبية  –مظالت كيربي  –أثاث مكتبي  –أخشاب  –إطارات و حديد تعلن وزارة المالية عن بيع      

بالمزاد  االعالموزارة  لدى براميل ومواد متنوعة –أجهزة كمبيوتر وملحقاتها  –ق.غ أجهزة بث  –وكهربائية 

 -: ةيت التالنابالظرف المختوم وفق البيا

 
ن ـم الدور األرضي  –إدارة المشتريات  –مجمع االعالم :  زادـان استـالم كراسـة الشـروط وعـرض المشاركـة في المـمك -1

 االعالموزارة  ع في صندوقـخخويتـخخت تيليـخخت الوثائق مقابل رسـخخت بير لابلة للرد تدف 3/6/2019 حتى 26/5/2019تاريـخخ  
 : علماً بأنه سيتت بيع وثيقتين منفصلتين وهما

 د.ك ( للكراسة  20إطارات ، بيعر ) وثيقة بيع  : (1840مزاد ) –أ  

ق.غ أجهزة  –أجهزة مكتبية وكهربائية  –مظالت كيربي  –أثاث مكتبي  –أخشاب  –حديد وثيقة بيع  ( :1841مزاد ) –ب 

 د.ك ( للكراسة  100، بيعر )  براميل ومواد متنوعة –أجهزة كمبيوتر وملحقاتها  –بث 

   . 3/6/2019 – 26/5/2019 من أيام عمل اعتباراً  (7):  تاري  المعاينة -2 
 . ظهراً  1صباحاً حتى  9من الياعة ولت المعاينة :                             

   : للمزادين مكـان استقبال الراببين في المعاينة-

 إدارة المخازن العامة . –منطقة الشوي  اليكنية  –وزارة االعالم ( : 1840مزاد ) .أ

 إدارة المخازن العامة . –منطقة الشوي  اليكنية  –وزارة االعالم  -1( : 1841مزاد ) .ب

 مخزن لطع بيار المقوع . -2               

 تاري  ومكان تقديت العروض وفتح المظاريف : -3

 ـمن الياعـة العاش د المزادـالعروض يوم عقـت ـتقدي ً   12/6/2019 قالموافـ ربعاءاأليوم  رة ظهـراً ـحتى الثانيـة عش رة صباحـا
ولن  ليت البيع المركزي –إدارة شؤون التخزين العامة  – الثالثالدور – 12بلوك – مجمـع الوزارات  –لدى وزارة المـاليـة 

 . تقبل أية عروض بعد الياعة الثانية عشرة ظهراً 
  لدى وزارة المالية  12/6/2019الموافق األربعاءفتح المظاريف وعقد المزاد في تمام الثانيـة عشـرة والنصـف ظهـر يــوم

 . 18لاعة رلت  –الدور الثاني  - 18بلوك  -مجمع الوزارات  -

 االعالموزارة باست الكفالة المصرفية  /المصدلة  تقدم الشيكات . 

 : شروط خاصة للمزادين

، ويجوز أن يكون  مقيداً في اليجل التجاري ولدى برفة تجارة وصناعة الكويت –فرداً أو شركة  –أن يكون المزايد كويتياً  -1

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

 (:4081)مزاد شروط خاصه ل

الكويت وفي حال يقتصر بيع اإلطارات للشركات دون االفراد وان تلتزم الشركة الراسية عليها المزاد بتصديرها خارج دولة  -

 (.289المخالفة تتخذ ضدها اإلجراءات القانونية المنصوص عليها في المادة الثانية بالقرار الوزاري لوزارة التجارة رلت )

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

 ( ستون يوم من تاري  توليع العقد60في مده ألصاها )دولة الكويت 

 (:4118شروط خاصه لمزاد )

 ييمح لألفراد الكويتيين المشاركة في المزاد . -

  : للمزادين  الستالم كراسـة الشـروط -
 .  99661574 – 22447037:  هاتف ، احمد عبدالرحيت  /بالييد يرجـى االتصـال 

 .  55213517:  هاتف ، ماثيو ماتاي  /بالييد يرجـى االتصـال  :  (1840للمزاد ) المعاينةميؤول مولع  -

  ( :1841ميؤول مولع المعاينه للمزاد ) -

 منطقة  الشوي  اليكنية ( –) إدارة المخازن العامة  55213517هاتف :  ،ماثيو ماتاي الييد/ 

 المقوع (امين مخزن لطع بيار )  99335039الييد / بي بي راجون ، هاتف : و  

 المقوع ( مخزن لطع بيار امين)  65083765الييد / ريجي جون ، هاتف : و  

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