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 (مضخات ماء –كمبرسورات هواء  –شاحنات  –معدات ) كرينات اإلعالن عن بيع 

 بالمزاد بالظرف المختوم 

 

 

 (مضخات ماء –كمبرسورات هواء  -شاحنات –معدات ) كرينات تعلن وزارة المـالية عن بيع 

 -التالية: وفق البيانات   العامة شغالوزارة اال بالمزاد بالظرف المختوم لدى

جنوب  -)وزارة االشغال العامة :وعرض الم اركة في المزاد مكان استالم كراسـةةةةةةة ال ـةةةةةةرو  -1

 (5)وقدره  ل رسـمـويتم تسليم الوثائق مقاب 9/5/2016من تاريـخ صـدور اإلعـالن حتى السرة(

 . شغال العامةوزارة االفي صندوق دنانير غير قابلة للرد تدفع 

  8/5/2016 –1/5/2016من أيام عمل اعتبارا  (6)تاريخ المعاينة:  -2

 .أثناء الدوام الرسمي: وقت المعاينة      

 .إدارة النقل و الميكانيك _ صبحان مكـان استقبال الراغبين في المعاينة:  -3

 المظاريف:تاريخ تقديم العروض وفتح  -4

 نيناإلثصباحـا حتى الثانيـة ع رة ظهـراً  العاشرةيوم عقـد المزاد من الساعـة  تقديم العروض   

إدارة  –الدور الثالث  – 12بلوك – مجمـع الوزارات –لدى وزارة المـاليـة  9/5/2016الموافـق 

ولن تقبل أية عروض بعد  قسم البيع المركزي العطاءات()صندوق  – شؤون التخزين العامة

 الساعة الثانية ع رة ظهراً.

  الموافق  اإلثنينفي تمام الثانيـة ع ـرة والنصـف ظهـر يــوم  وعقد المزادفتح المظاريف

إدارة شئون  –الدور الثالث  - 12بلوك  -مجمع الوزارات  -لدى وزارة المالية  9/5/2016

 التخزين العامة.

  في لوحة اعالنات إدارة شئون التخزين العامة يتم االعالن عن المزايد الراسي عليه المزاد

الموافق  اإلثنينظهر يوم  1.00وذلك في تمام الساعة يوم عقد المزاد دخل اإلدارة عند م

وتسليم  واستكمال الراسي عليه المزاد اجراءات المزاد مع لجنة البيع المركزي، 9/5/2016

 اليوم.للمزايدين الذين لم يرس عليهم المزاد بنفس ال يكات 

 العامةشغال وزارة االباسم  المصدقال يك  يقدم. 

  :فقط(لل ركات والمؤسسات  )المزاد شرو  خاصة 

مقيدا في السةةةةةةجل التجاري ولدى غرفة  –فردا أو شةةةةةةركة  –يجب ان يكون المزايد كويتيا  -

يكون أجنبيا ب ةةر  أن يكون له شةةريك أو وكيل كويتي  ويجوز أن الكويت،تجارة وصةةناعة 

 موثق.تاجر بعقد 

عن تحويل السيارات باسم الراسي  تانغير مسئول وزارة الماليةوزارة ال غال العامة و  -

 علية المزاد لدى وزارة الداخلية .
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