وزارة المالية
اإلعالن عن بيع عدد ( )65سيارة" المجموعة السابعة و إطارات
بالمزاد بالظرف المختوم
تعلن وزارة المالية عن بيع عدد ( )65سيارة " المجموعة السابعة" و إطارات لدى وزارة الداخلية بالمزاد
بالظرف المختوم وفق البيانـات التاليـة -:
 -1مكااان اسااتالم كراسااة الوااروط وعاارا المواااركة فا المااـزاد  (:وزارة الداخليااة – مكتااو وكيااا وزارة الداخليااة
المساعد للوئون المالية و االدارية -منطقة العارضية الصناعية ) من تاريخ صادور اإلعاالن حتا 2017 /2 /28
ويتم تسليـم الوثائق مقابـا رسم وقدره ( )5دنانير غير قابلة للرد تدفع ف صندوق وزارة الداخلية علما بأنا سايتم
بيع وثيقتين منفصلتين وهما :
أ -مزاد رقم ( : )1585وثيقة بيع عدد ( )65سيارة عدد ( )57سيارة هالك جزئ وعدد ( )8سيارات هالك كل
ب -مزاد رقم ( : )1586وثيقة بيع إطارات.
 -2تاريخ المعاينة للمزادين )7( :أيام عما اعتبارا ً من  2017/2/19ال 2017/2/28
الوقت المعاينة  :أثناء الدوام الرسم
 -3مكان استقبال الراغبين ف المعاينـة للمزادين :موقع وزارة الداخلية – سكراب ميناء عبدهللا.
 -4تاريخ ومكان تقديم العروا وفتح المظاريف :





تقديم العروا يوم عقـد المزاد من الساعـة العاشرة صباحـا حت الثانيـة عورة ظهـراً األربعاء الموافـق
 2017/3/1لدى وزارة المـاليـة – مجمـع الوزارات – بلوك  – 12الدور الثالث – إدارة شـؤون التخزين العامة
( قسم البيع المركزي ) ولن تقبا أية عروا بعد الساعة الثانية عورة ظهراً.
فتـح المظـاريف وعقـد المزاد الساعـة الثانية عور والنصف بعد ظهر يوم األربعاء الموافق  2017/3/1لـدى وزارة
المالية مجمع الوزارات – بلوك  - 18الدور الثان – قاعة رقم .18

 تقدم الويكات المصدقة باسم :وزارة الداخلية .
 شروط خاصة للمزادين ( :المزاد للوركات و المؤسسات فقط )
أن يكون المزايد كويتيا ً – فردا ً أو شركة – مقيدا ً ف السجا التجاري ولدى غرفة تجارة وصناعة الكويت
ويجوز أن يكون أجنبيا ً بورط أن يكون ل شريك أو وكيا كويت تاجر بعقد موثق.
 شروط خاصة بالمزاد رقم :1585
وزارة المالية غير مسئولة عن تحويا السيارات باسم الراس علي المزاد لدى وزارة الداخلية
 شروط خاصة بالمزاد رقم :1586
 -1يقتصر المواركة بالمزاد للوركات دون األفراد و أن تلتزم الوركة الراس عليها المزاد بتصدير االطارات
خارج دولة الكويت و ف حالة المخالفة تتخذ ضدها االجراءات القانونية المنصوص عليها ف المادة
الثانية بالقرار الوزاري لوزارة التجارة رقم ( )289لسنة 2000
 -2عل الوركة الراس عليها المزاد مراجعة الهيئة العامة للبيئة ألخذ الموافقة عل تصدير اإلطارات خارج
دولة الكويت .
 -3يلتزم الراس علي المزاد بإحضار شهادة صادرة من اإلدارة العامة للجمارك تفيد بتصدير اإلطارات
موضوع المزاد خارج دولة الكويت.
الستالم كراسة الوروط يرج االتصال عل السيد /أشرف حلم  -نقال99253199:
مسؤل معاينة المواد للمزادين يرج االتصال عل مساعد أول مهندس /محمد فهد حسن ،نقال99663296 :
مقرر لجنة البيع المركزي لدى وزارة المـالية  /هاتف ( . ) 22481966
عنوان صفحة االنترنت www.mof.gov.kw :
وكيا وزارة المالية

