
 وزارة المالية

 

 بالمزاد بالظرف المختوم( باصات 8عدد )اإلعالن عن بيع 
 

البيانات  وفق للرياضةالهيئة العامة  بالمزاد بالظرف المختوم لدى ( باصات8عدد )تعلن وزارة المـالية عن 

 -التالية: 

الدور -الرقع   -مقر عام ديوان الهيئة  ) مكان استالم كراسـةةةةةةة الوـةةةةةةرور وعري المواركة ف  المزاد: -1

ويتم تسليم  4/10/2016تاريـةةةةد صـةةةةدور اإلعـةةةةالن  ت   ن( مالتوريدات و الخدمات العامةإدارة – الثالث

 .للرياضةالهيئة العامة دنانير غير قابلة للرد تدفع ف  صندوق  (5الوثائق مقابـل رسـم وقدره )

 

  4/10/2016 –25/9/2016( أيام عمل اعتبارا من 7)تاريد المعاينة:  -2

 أثناء الدوام الرسم  وقت المعاينة:       

 

 نزلة النفق -معسكر الجوالة مقابل الدائري السادس والصليبية مكـان استقبال الراغبين ف  المعاينة:  -3

 

 المظاريف:تاريد تقديم العروي وفتح  -4

 الموافـق األربعاء يوم عقـد المزاد من الساعـة العاشرة صبا ـا  ت  الثانيـة عورة ظهـراً  تقديم العروي

إدارة شؤون التخزين العامة  –الدور الثالث  – 12بلوك – مجمـع الوزارات –لدى وزارة المـاليـة  5/10/2016

 قسم البيع المركزي ولن تقبل أية عروي بعد الساعة الثانية عورة ظهراً. العطاءات()صندوق  –

  5/10/2016الموافق  االربعاءف  تمام الثانيـة عوـرة والنصـف ظهـر يــوم فتح المظاريف وعقد المزاد 

 إدارة شئون التخزين العامة. –الدور الثالث  - 12بلوك  -مجمع الوزارات  -لدى وزارة المالية 

 ف  لو ة اعالنات إدارة شئون التخزين العامة عند مدخل عالن عن المزايد الراس  علي  المزاد يتم اال

واستكمال  5/10/2016الموافق  االربعاءظهر يوم  1.00وذلك ف  تمام الساعة يوم عقد المزاد اإلدارة 

للمزايدين الذين لم يرس عليهم  وتسليم الويكاتالراس  علي  المزاد اجراءات المزاد مع لجنة البيع المركزي، 

 اليوم.المزاد بنفس 

  للرياضةالهيئة العامة يقدم الويك المصدق باسم 

  :فقط(للوركات والمؤسسات  )المزاد شرور خاصة 

مقيدا ف  السةةةجل التجاري ولدى غرفة تجارة وصةةةناعة  –فردا أو شةةةركة  –يجب ان يكون المزايد كويتيا  -

 موثق.يكون أجنبيا بورر أن يكون ل  شريك أو وكيل كويت  تاجر بعقد  ويجوز أن الكويت،
 

عن تحويل السيارات باسم الراس  علية المزاد لدى  تانمسئولوزارة المالية والهيئة العامة للرياضة غير  -

 وزارة الداخلية 
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