وزارة المالية
اإلعـالن عن بيع كوم رمال رقم  4Aالناتجة عن إنشاء مدينة
صباح السالم الجامعية ( 263000متر مكعب) بالمزاد بالظرف المختوم
تعلن وزارة المالية عن بيع كوم رمال رقم  4Aالناتجة عن إنشاء مدينة صباح السالم الجامعية
(  263000متر مكعب) بالمزاد بالظرف المختوم لدى جامعة الكويت بالمزاد بالظرف المختوم وفق البيانات
التالية-:
 -1مكـااان اـتـااالم كراــااة الشـااروا وعـاارة المشاركـااة ف المـاازاد  :جامعة الكويت – الخالدية  -مبنى إدارة
الشئون المالية م ـن تاري ـخ ص ـدور اإلع ـالن حتى  2017/3/9ويت ـم تسلي ـم الوثائق مقابل رـ ـم وقدره ()5
دنانير غير قابلة للرد تدفـع ف صندوق جامعة الكويت .
 -2تاريخ المعاينة  )15( :يوم عمل اعتبارا من .2017/3/9 – 2017/2/19
وقت المعاينة  :أثناء الدوام الرـم من  9.00صباحا ً حتى  12.00ظهرا ً
 -3مكـان اـتقبال الراغبين ف المعاينة للمزاد  :موقع مدينة صباح السالم الجامعية -الحرم الطب -
منطقة الشدادية
 -4تاريخ ومكان تقديم العروة وفتح المظاريف :

 تقديـم العروة يوم عقــد المزاد من الساعـة العاشـرة صباحـا ً حتى الثانيـة عشـرة ظهـرا ً االثنين الموافـق
 2017/3/13لدى وزارة المـاليـة – مجمـع الوزارات – بلوك – 12الدور الثالث – إدارة شؤون التخزين العامة
– قسم البيع المركزي ولن تقبل أية عروة بعد الساعة الثانية عشرة ظهرا ً



فتح المظاريف وعقد المزاد ف تمام الثانيـة عشـرة والنصـف ظهـر يــوم االثنين الموافق  2017/3/13لدى
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يقدم الشيك المصدق باـم جامعة الكويت .



شروا خاصة ( المزاد للشركات والمؤـسات فقط ) :
 -1أن يكون المزايد كويتيا ً – فردا ً أو شركة – مقيدا ً ف السجل التجاري ولدى غرفة تجارة وصناعة الكويت،
ويجوز أن يكون أجنبيا ً بشرا أن يكون له شريك أو وكيل كويت تاجر بعقد موثق .
 -2لالاالع على باق شروا المزاد اضغط هنا

 الـتالم كراــة الشـروا للمزاد  :السيد  /يعقوب عبدهللا الكندري  ،هاتف 24987736 :والسيد  /عل جعفر  ،هاتف 24987945 :
 مسؤول موقع المعاينة للمزاد  :يرجى االتصال بالمهندس  /إـماعيل قبان  ،هاتف 66417894 :و السيد /بهاء الدين فؤاد  ،هاتف 24984436 :
مقرر لجنة البيع المركزي لدى وزارة المـالية  /هاتف ( ) 22481966
وكيل وزارة المالية

