
 وزارة المالية
 

 ( مركبة 13عدد )اإلعـالن عن بيع 

  بالمزاد بالظرف المختوم( مركبة 13و عدد )
 
 

وعدد ( مركبة هالك كلي 3( مركبة هالك جزئي عدد )13عدد )( مركبة 13عدد )تعلن وزارة المالية عن بيع      

بالمزاد الرئاسة العامة للحرس الوطنيلدى ( مركبة هالك كلي8( مركبة هالك جزئي عدد )82عدد ) ( مركبة13)

 -ة:يت التالنابالظرف المختوم وفق البيا

منطقية   –( الرئاسية العامية للحيرس اليوطني    : )زادـان استـالم كراسـة الشـروط وعـرض المشاركـة فيي المي  ـمك -3

تسليييـ   ويتييـ ن تاريييـص دييـدور اإلعييـالن  تيي  ـمييالصييندو   -مديرييية الشيياون المالييية   -الرقعييي

علميا   الرئاسية العامية للحيرس اليوطني    ع في دندو ـ( دنانير غير قابلة للرد تدف5الوثائق مقابل رسـ  وقدره )

 بأنه سيت  بيع وثيقتين منفصلتين وهما:
 

  .( مركبة هالك كلي3( مركبة هالك جزئي عدد )13عدد ) ( مركبة13عدد ):وثيقة بيع (3821مزاد ) –أ  

 .( مركبة هالك كلي8( مركبة هالك جزئي عدد )82عدد ) ( مركبة13عدد )( :وثيقة بيع 3853مزاد ) –ب 

  

–أيام عمل اعتبارا من ()تاريص المعاينة -

 .أثناء الدوام الرسميوقت المعاينة :     

 معسكر التحرير    :مكـان استقبال الراغبين في المعاينة-

 تاريص ومكان تقدي  العروض وفتح المظاريف : -

 قالموافـاألثنينرة ظهـرا ـرة دبا ـا  ت  الثانيـة عشـمن الساعـة العاشد المزادـ  العروض يوم عقــتقدي 

إدارة شؤون التخزين  – الثالثالدور – 38بلوك – مجمـع الوزارات  –لدى وزارة المـاليـة 

ولن تقبل أية عروض بعد الساعة الثانية عشرة ظهرا  ) دندو  العطاءات(قس  البيع المركزي –العامة 

 قــالمواف األثنينومــر يــالساعـة الثانيـة عشرة والنصف بعد ظه زادــالم فتـح المظـاريف وعقـد

.31قاعة رق    –الدور األول  –مجمع الوزارات  –لدى وزارة المالية 

 الرئاسة العامة للحرس الوطنيباس   ات المصدقةالشيك تقدم . 

 

 شروط خاصة:

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

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

وزارة المالية والرئاسة العامة للحرس الوطني غير مساولين عن تحويل المركبات باس  الراسي عليه المزاد لدى  -

 وزارة الداخلية

، هاتف: 11133311: نقال، فيصل محمد الصغير/ بالمقدميرجـ  االتصـال :للمزادين  الستالم كراسـة الشـروط -

 .  13111/ داخلي82111111

  13311331يرج  االتصال بالمقدم / عبدالحميد عبيد، نقال: : للمزادين المعاينةموقع  يمسؤول -

  53311/ داخلي 82111111 هاتف: - 11583133والرائد/ فهد عيد، نقال:  

 

 ( 88223111لدى وزارة المـالية   /   هاتف ) البيع المركزي مقرر لجنة 

  www.mof.gov.kw عنوان دفحة االنترنت

 

 وكيل وزارة المالية

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

