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 3Aكوم رمال خاص بكلية البنات و العلوم اإلدارية و كوم رمال اإلعـالن عن بيع 

  بالمزاد بالظرف المختوم الناتجة عن انشاء مدينة صباح السالم الجامعية  
 

الناتجة عن انشاء  3Aكوم رمال خاص بكلية البنات و العلوم اإلدارية و كوم رمال تعلن وزارة المالية عن بيع      

ت انبالمزاد بالظرف المختوم وفق البيا جامعة الكويتلدى   بالمزاد بالظرف المختوممدينة صباح السالم الجامعية 

 -ة:يالتال

ـة في المـمك -1 ـرض المشارك ـروط وع ـة الش ـالم كراس مبنى إدارة  -الخالدية - ( جامعة الكويت: ) زادـان است

ويتـ  م تسليـ  م الو اقق م ابـ رسـ  م و در   25/10/2015 صـ  دور اإلعـ  الن  تىن تاريـ    ـ  مالشئون المالية 

 علماً بأنه سيتم بيع و ي تين منفصلتين وهما: جامعة الكويت ع في صندوقـ( دنانير غير  ابلة للرد تدف5)

 الحرم الطبي كوم رمال خاص بكلية البنات و العلوم اإلداريةو ي ة بيع (:1394مزاد ) –أ    

 الحرم الطبي 3Aكوم رمال ( :و ي ة بيع 1395مزاد ) –ب  

  

  .25/10/2015 – 4/10/2015 عمـ اعتبارا من يوم (15):   تاري  المعاينة -2

 ظهراً  12.00صبا اً  تى  9.00أ اث الدوام الرسمي من : و ت المعاينة               

  ةمنط -الحرم الطبي -مو ع مدينة صباح السالم الجامعية : للمزادين مكـان است بال الراغبين في المعاينة -2

 الشدادية                                                           

 تاري  ومكان ت ديم العروض وفتح المظاريف : -4

 قالموافـ األ نين رة ظهـراً ـرة صبا ـا  تى الثانيـة عشـمن الساعـة العاشد المزاد ـم العروض يوم ع ــت دي 

إدارة شؤون التخزين  – الثالثالدور – 12بلوك – مجمـع الوزارات  –لدى وزارة المـاليـة   26/10/2015

 . ولن ت بـ أية عروض بعد الساعة الثانية عشرة ظهراً   سم البيع المركزي –العامة 

  26/10/2015الموافق  األ نينالثانيـة عشـرة والنصـف ظهـر يــوم في تمام  وع د المزادفتح المظاريف 

 إدارة شئون التخزين العامة – الثالثالدور  - 12بلوك  -مجمع الوزارات  -لدى وزارة المالية 

  في لو ة اعالنات إدارة شئون التخزين العامة عند مدخـ يتم االعالن عن المزايد الراسي عليه المزاد

واستكمال  26/10/2015الموافق  األ نينظهر يوم  1.00وذلك في تمام الساعة يوم ع د المزاد اإلدارة 

للمزايدين الذين لم يرس وتسليم الشيكات  ،الراسي عليه المزاد اجراءات المزاد مع لجنة البيع المركزي

 .بنفس اليوم  عليهم المزاد

  جامعة الكويتباسم  ات المصد ةالشيك ت دم . 

  المزاد للشركات والمؤسسات ف ط (شروط  خاصة (: 

ـ التجاري ولدى غرفة تجارة وصناعة الكويت،  –فرداً أو شركة  –المزايد كويتياً أن يكون  -1 م يداً في السج

 ويجوز أن يكون أجنبياً بشرط أن يكون له شريك أو وكيـ كويتي تاجر بع د مو ق

ي ر المتزايد بمجرد  يامه بسحب كراسة الشروط وت دمه بالعطاء الالزم بمعاينته للمواد المطلوب  -2

بها و دودها وارتفاعها وكيفية رفعها، وال يحق له اال تجاج مست بال بأي صعوبات تنشأ عن  التصرف

 كيفية رفع المواد أو مستوى انحدار الرمال المشونة.

 الضغط هنالالطالع على با ي شروط المزاد يرجى  -3

 24987736يع وب عبدهللا الكندري، هاتف: / السيد :للمزادين  الستالم كراسـة الشـروط -

 24987945علي جعفر، هاتف:  والسيد/                                                 

 66417894: يرجى االتصال بالمهندس/ اسماعيـ  باني، هاتف: للمزادين  المعاينةمسؤول مو ع  -

 

 ( 22481979لدى وزارة المـالية   /   هاتف ) البيع المركزي م رر لجنة 
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