
  وزارة المالیة
  

  و كوم رمال خاص بكلیة العلوم 4Bكوم رمال رقم اإلعـالن عن بیع 
   بالمزاد بالظرف المختوم الناتجة عن انشاء مدینة صباح السالم الجامعیة  

  
و كوم رمال خاص بكلیة العلوم الناتجة عن انشاء مدینة صباح  4Bكوم رمال رقم تعلن وزارة المالیة عن بیع      

  -ة:یت التالنابالمزاد بالظرف المختوم وفق البیا جامعة الكویتلدى   بالمزاد بالظرف المختومالسالم الجامعیة 
ي المـمك - 1 ت: ( زادـان استـالم كراسـة الشـروط وعـرض المشاركـة ف ة الكوی ة - ) جامع ى إدارة  -الخالدی مبن

ىـمالشئون المالیة  دره  18/10/2015 ن تاریـخ صـدور اإلعـالن حت ـم وق ل رس ائق مقاب ـم الوث ـم تسلی ویت

 علماً بأنھ سیتم بیع وثیقتین منفصلتین وھما: جامعة الكویت ع في صندوقـ) دنانیر غیر قابلة للرد تدف5(
  الحرم الطبي 4Bكوم رمال رقم وثیقة بیع ):1390مزاد ( –أ    
  الحرم الطبي كوم رمال خاص بكلیة العلوم) :وثیقة بیع 1391مزاد ( –ب  
   

   .18/10/2015 – 27/9/2015 عمل اعتبارا من یوم )15(:   تاریخ المعاینة - 2
  ظھراً  12.00صباحاً حتى  9.00أثاث الدوام الرسمي من : وقت المعاینة               

  منطقة - الحرم الطبي -موقع مدینة صباح السالم الجامعیة : للمزادین استقبال الراغبین في المعاینةمكـان  - 2
  الشدادیة                                                           

  تاریخ ومكان تقدیم العروض وفتح المظاریف : - 4

 قالموافـ األثنین رة ظھـراً ـصباحـا حتى الثانیـة عشرة ـمن الساعـة العاشد المزاد ـم العروض یوم عقــتقدی 
إدارة شؤون التخزین  – الثالثالدور – 12بلوك – مجمـع الوزارات  –لدى وزارة المـالیـة   19/10/2015

  . ولن تقبل أیة عروض بعد الساعة الثانیة عشرة ظھراً  قسم البیع المركزي –العامة 

  19/10/2015الموافق  األثنینالثانیـة عشـرة والنصـف ظھـر یــوم في تمام  وعقد المزادفتح المظاریف 
 إدارة شئون التخزین العامة – الثالثالدور  - 12بلوك  - مجمع الوزارات  - لدى وزارة المالیة 

  في لوحة اعالنات إدارة شئون التخزین العامة عند مدخل یتم االعالن عن المزاید الراسي علیھ المزاد
واستكمال  19/10/2015الموافق  األثنینظھر یوم  1.00وذلك في تمام الساعة یوم عقد المزاد اإلدارة 

للمزایدین الذین لم یرس وتسلیم الشیكات  ،الراسي علیھ المزاد اجراءات المزاد مع لجنة البیع المركزي
 .بنفس الیوم  علیھم المزاد

  جامعة الكویتباسم  ات المصدقةالشیك تقدم . 

  ( المزاد للشركات والمؤسسات فقط )شروط  خاصة: 
1 -  ً مقیداً في السجل التجاري ولدى غرفة تجارة وصناعة  –فرداً أو شركة  –أن یكون المزاید كویتیا

 الكویت، ویجوز أن یكون أجنبیاً بشرط أن یكون لھ شریك أو وكیل كویتي تاجر بعقد موثق
یقر المتزاید بمجرد قیامھ بسحب كراسة الشروط وتقدمھ بالعطاء الالزم بمعاینتھ للمواد المطلوب  - 2

التصرف بھا وحدودھا وارتفاعھا وكیفیة رفعھا، وال یحق لھ االحتجاج مستقبال بأي صعوبات تنشأ 
  عن كیفیة رفع المواد أو مستوى انحدار الرمال المشونة.

  الضغط ھنازاد یرجى لالطالع على باقي شروط الم - 3
  24987736یعقوب عبدهللا الكندري، ھاتف: / السید :للمزادین  الستالم كراسـة الشـروط -

  24987945علي جعفر، ھاتف:  والسید/                                                 
  66417894ھاتف: : یرجى االتصال بالمھندس/ اسماعیل قباني، للمزادین  المعاینةمسؤول موقع  -

  
  ) 22481979لدى وزارة المـالیة   /   ھاتف ( البیع المركزي مقرر لجنة 

  
 وكیل وزارة المالیة

 


