
 وزارة المالية

 
( برميل زيت 1000) -( لتر زيت تالف 40000) -( برميل زيت مستعمل 300عدد )اإلعالن عن بيع 

 بالمزاد بالظرف المختوم االستخدامعن نطاق  ةخارج( لتر زيت تالف 100000) -مستعمل 

 (2085مزاد رقم )
 
 -( برميل زيت مستعمل 1000) -( لتر زيت تالف 40000) -( برميل زيت مستعمل 300عدد )تعلن وزارة المـالية عن بيع  

 -التالية: وفق البيانات  ةالداخليوزارة  بالمزاد بالظرف المختوم لدىخارجة عن نطاق االستخدام  ( لتر زيت تالف100000)

سـةةةةةةةة ال ـةةةةةةةرو  -1  ةالعام ةمكتب مدير عام االدار – ةرة الداخلياوز : وعرض الم اركة في المزاد مكان استالم كرا

 ل رسـةةةةمـةةةةويتم تسليم الوثائق مقاب 27/1/2022حتى  23/1/2022من تاريـةةةة   منطقة صبحان –لإلمداد والتموين 

 . ةالداخليوزارة في صندوق ر غير قابلة للرد تدفع دينا (30)وقدره 

وسيتم التوقيع من المزايد وقت استالم كراسة ال رو  على إقرار وتعهد بااللتزام بالموعد المحدد له لتقديم العرض 

 للجنة البيع المركزي بوزارة المالية. 
 

  27/1/2022 –23/1/2022من  أيام عمل اعتبارا   (5):  تاري  المعاينة -2

 . اثناء الدوام الرسمي :  وقت المعاينة

 .سكراب ميناء عبدهللا –ليات إدارة اآل – ةوزارة الداخلي:  مكـان استقبال الراغبين في المعاينة -3

 المظاريف:تاري  تقديم العروض وفتح  -4

 الدور  – 12بلوك – مجمـع الوزارات  –لدى وزارة المـاليـة  30/1/2022الموافـق  االحديوم  تقديم العروض

 ةالداخليوزارة حسب الموعد المحدد للمزايد من قبل  قسم البيع المركزي – إدارة شؤون التخزين العامة –الثالث 

 .) ولن يقبل أي عرض بعد مرور الموعد المحدد للمزايد (

 بلوك  -مجمع الوزارات  -لدى وزارة المالية  31/1/2022الموافق  االثنينيــوم  فتح المظاريف وعقد المزاد

 .إدارة شؤون التخزين العامة –الدور الثالث  – 12

  31/1/2022الموافق  االثنينيــوم االنترنت بعلى صفحة وزارة المالية اإلعالن عن الراسي عليه المزاد. 

  1/2/2022الموافق  الثالثاءالذين لم يرسى عليهم المزاد يوم تسليم شيكات المزايدين. 

 ةالداخليوزارة باسم الكفالة المصرفية  / المصدقال يك  يقدم. 

  شرو  خاصة :  

مقيدا  في السةةةةةةجل التجاري ولدى غرفة تجارة وصةةةةةةناعة  –فردا  أو شةةةةةةركة  –يجب أن يكون المزايد كويتيا   -1

 الكويت، ويجوز أن يكون أجنبيا  ب ر  أن يكون له شريك أو وكيل كويتي تاجر بعقد موثق.

ل ةةةةةةرائها  ةاالسةةةةةةتيعابي ةبتدوير الزيوت داخل دولة الكويت ولديها كامل الطاق ةان تكون ال ةةةةةةركات ملتزم -2

 .، ولديها ترخيص صناعي في هذا المجال وتدويرها وتسويقها 

على ال ركة في ذات  ةيثبت عدم وجود مخالفات بيئي ةللبيئ ةالعام ةعلى كتاب صادر من الهيئ ةحصول ال رك -3

شةةةترا ات واللوائح واال 2014( لسةةةنة 42رقم ) ةالكويتي ةون حماية البيئلتزامها بتطبيق قاناالن ةةةا  ما يؤكد 

 .ةلن ا  تدوير الزيوت المستعمل ةالالزم ةالبيئي

شةةةةةةترا ات نقل وتداول التزويدهم ب ةللبيئ ةالعام ةلى الهيئإيفيد بالرجوع  بالمزاد ما ةالفائز ةتقدم ال ةةةةةةرك -4

 ة.النفايات الخطر

 

 60015016، هاتف :  عبدهللا سعد /بالسيديرجـى االتصـال  : ال رو الستالم كراسة - 

 55112592هاتف :  ، والسيد/ محمد احمد فرج                                                       

                                                                                              99599528، هاتف :  جاسم محمد المويل /بالنقيب يرجى االتصال : المعاينةموقع  يمسئول-

 ( 22481979)  : هاتفلدى وزارة المـالية /البيع المركزي لجنة      

  www.mof.gov.kwعنوان صفحة اإلنترنت      

 وكيل وزارة المالية

http://www.mof.gov.kw/

