
 

 

 وزارة المالية
 

 ( أبراج اتصال3عدد )اإلعالن عن بيع 

 بالمزاد بالظرف المختوم
 

  لحرس الرئاسة العامة للدى   بالمزاد بالظرف المختوم ( أبراج اتصال3عدد )تعلن وزارة المـالية عن بيع          

 -ات التالية :ــوفق البيان الوطني       
 

منطقرة  –( الرئاسة العامة للحررس الروطني): دوعـرض المشاركـة في المـزامكـان استـالم كراسـة الشـروط  -1

ويتـم تسليـم الوثائق مقابر   2/9/2112ن تاريـخ صـدور اإلعـالن حتى ـم  مديرية الشئون المالية  -الرقعي

  الحرس الوطنيع في صندوق ـ( دنانير غير قابلة للرد تدف5رسـم وقدره )
 

 . 28/8/2112 – 22/8/2112أيام عم  اعتبارا من  ( 5 )تاريخ المعاينة  :  -2

 .  أثناء الدوام الرسمي :المعاينة وقت  

 

 .  العامة للحرس الوطني الرئاسة -الصمودمعسكر     : مكـان استقبال الراغبين في المعاينة للمزاد-2

 

 تاريخ ومكان تقديم العروض وفتح المظاريف : -5    

 الموافـق  ربعاءاألصباحـا حتى الثانيـة عشرة ظهـراً  العاشرةيوم عقـد المزاد من الساعـة  تقديم العروض

إدارة شؤون التخزين  –الدور الثالث  – 12بلوك – مجمـع الوزارات –لدى وزارة المـاليـة  3/9/2112

 ولن تقب  أية عروض بعد الساعة الثانية عشرة ظهراً. ) صندوق العطاءات (قسم البيع المركزي  – العامة

 3/9/2112الموافق  ربعاءاألبعد ظهر يوم  الثانية عشر والنصفالساعـة  وعقـد المزاد فتـح المظـاريف 

 . 11قاعة رقم  –الدور األول  –لـدى وزارة المالية مجمع الوزارات 

 الوطنيلحرس ل الرئاسة العامة باسمالمصدقة  تقدم الشيكات  . 

 

  خاصة : شروط 

مقيررداً فرري السررج  التجرراري ولرردى غرفررة تجررارة وصررناعة  –فرررداً أو شررركة  –أن يكررون المزايررد كويتيرراً   -

 الكويت، ويجوز أن يكون أجنبياً بشرط أن يكون له شريك أو وكي  كويتي تاجر بعقد موثق

يلتزم المتزايد الراسي عليه المزاد برفع و تنظيف الموقع مع مراعاة اجراءات االمرن و السرالمة لالفرراد  -

 و المباني المحيطة دون ادنى مسئولية على الحرس الوطني .
 

 ، 99111191: نقال، فيص  محمد الصغير/ بالمقدم  يرجـى االتصـال :ط الستالم كراسـة الشـرو   

 .  11119/ داخلي22999999هاتف:    
 

خليفة مسلم المالزم  أول/   -99181181:  هاتف،مرزوق المالزم أول/ فيص  فرج  : موقع المعاينةمسئول 

 . 99299121مسلم، هاتف: 

 

 ( . 22281919لدى وزارة المـالية  /  هاتف ) البيع المركزي مقرر لجنة 
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