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أدرام فكسر  -أسفلة )ميلنج( -بالط مستعمل مقاسات مختلفة -مواد سكراب متنوعةتعلن وزارة المالية عن بيع      

ألمنيوم  –دكت  -كيربي-أبواب -حواجز –كبتات  -حديد   -مقاسات مختلفة  بليتات –براميل حديد فارغة  –مستعملة 
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 -ة:يت التالناوفق البيا

مبنـ  ددارة  -الخالديـة  –: جامعـة الكويـت  زادـان استـالم كراسـة الشــروط وعــرا المشاركــة فـي المــمك -1

( 5ويتـم تسليـم الوثائق مقابـل رســم ورـدر  ) 2/6/2016 ن تاريـخ صـدور اإلعـالن حت ـمالشئون المالية 

 . جامعة الكويت صندوقع في ـدنانير غير رابلة للرد تدف

 

  .2/6/2016 – 29/5/2016 عمل اعتبارا من يوم (5):   تاريخ المعاينة -2

 ظهراً  12.00صباحاً حت   9.00أثاث الدوام الرسمي من : ورت المعاينة               

 الشويخ. –مخازن ددارة شئون التخزين  : دللمزا مكـان استقبال الراغبين في المعاينة -2

 تاريخ ومكان تقديم العروا وفتح المظاريف : -4

 ربعاءاأل رة ظهـراً ـرة صباحـا حت  الثانيـة عشـمن الساعـة العاشد المزاد ـم العروا يوم عقــتقدي 

ددارة شؤون  – الثالثالدور – 12بلوك – مجمـع الوزارات  –لدى وزارة المـاليـة   8/6/2016 قالموافـ

 . ولن تقبل أية عروا بعد الساعة الثانية عشرة ظهراً  المركزيرسم البيع  –التخزين العامة 

  8/6/2016الموافق  األربعاءالثانيـة عشـرة والنصـف ظهـر يــوم في تمام  وعقد المزادفتح المظاريف 

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

 عالنات ددارة شئون التخزين العامة عند مدخل في لوحة دعالن عن المزايد الراسي عليه المزاد يتم اإل

واستكمال  8/6/2016الموافق  األربعاء ظهر يوم 1.00وذلك في تمام الساعة يوم عقد المزاد اإلدارة 

للمزايدين الذين لم يرس وتسليم الشيكات  ، جراءات المزاد مع لجنة البيع المركزيالراسي عليه المزاد د

 .بنفس اليوم  عليهم المزاد

  جامعة الكويتباسم  المصدق الشيك قدمي . 

  المزاد للشركات والمؤسسات فقط (شروط  خاصة ( : 

1-  ً مقيداً في السجل التجاري ولدى غرفة تجارة وصناعة  –فرداً أو شركة  –أن يكون المزايد كويتيا

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

ماعية و عل  المتزايد أن يرفق شهادة استيفاء نسبة العمالة الوطنية الصادرة من وزارة الشئون االجت -2

و ررار لجنة  2000لسنة  19( من القانون ررم 6العمل ربل التوريع عل  العقد وفقا لنص المادة )

مع تقديم صور المستندات الالزمة و الدالة عل  ما سبق و  المنارصات المركزية في هذا الخصوص

 .دصورة شهادة دعم العمالة ضمن أوراق المزا
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