وزارة المالية
اإلعالن عن بيع قطع غيار مركبات و آليات قديمة
بالمزاد بالظرف المختوم
تعلن وزارة المـالية عن بيع قطع غيار مركبات وآليات قديمة بالمزاد بالظرف المختوم لدى وزارة الكهرباء
والماء وفق البيانات التالية -:
 -1مكان دفع رسوم كراسـةةةةة الطـةةةةرو المزاد  :وزارة الكهرباء والماء – جنوب السرة -إدارة الحسابات -قسم الصندوق-
الدور األرضي واستالم كراسة شرو ومواصفات المواد للمزاد  :مخازن صبحان المركزية -إدارة المخازن من تاريـخ
صـةةدور اإلعـةةالن ت  2017/1/12ويتم تسليم الوثائق مقابـةةل رسـةةم وقدره ( )5دينار كويتي غير قابلة للرد تدفع في
صندوق وزارة الكهرباء والماء .
 -2تاريخ المعاينة  )5( :يوم عمل اعتبارا من  2017/1/8إل 2017/1/12
وقت المعاينة  :من الساعة  8.00صبا ا ت  1.00ظهرا.
 -3مكـان استقبال الراغبين في المعاينة  :مخازن صبحان المركزية
 -4تاريخ تقديم العروض وفتح المظاريف :




تقديـم العروض يوم عقــد المزاد من الساعـة العاشـرة صبا ـا ت الثانيـة عطـرة ظهـرا االثنين الموافـق
 2017/1/16لدى وزارة المـاليـة – مجمـع الوزارات – بلوك – 12الدور الثالث – إدارة شؤون التخزين العامة –
قسم البيع المركزي ولن تقبل أية عروض بعد الساعة الثانية عطرة ظهرا .
فتح المظاريف وعقد المزاد في تمام الثانيـة عطـرة والنصـف ظهـر يــوم االثنين الموافق  2017/1/16لدى وزارة
المالية  -مجمع الوزارات  -بلوك  - 18الدور الثاني – قاعة رقم . 18
يقدم الطيك المصدق باسم وزارة الكهرباء والماء .
شرو





خاصة بالمزاد (للطركات والمؤسسات فقط):

أن يكون المزايد كويتيا – فردا أو شركة – مقيدا في السجل التجاري ولدى غرفة تجارة وصناعة الكويت،
ويجوز أن يكون أجنبيا بطر أن يكون له شريك أو وكيل كويتي تاجر بعقد موثق .
ال يسمح بخروج سيارات تحميل المواد من الموقع إال بعد توقيع التصريح من قبل أعضاء لجنة متابعة رفع
المواد بما ال يقل عن أربعة منهم.
يتم التوقيع عل النموذج المعد من إدارة المخازن بإقرار وتعهد من قبل المزايدين بمعاينة المواد موضوع المزاد
معاينة نافية للجهالة
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