
 وزارة المالية

 

أعمال الحفر صالحة ألعمال الردم على األساسات الناتجة عن  4Bكوم رمال رقم اإلعالن عن بيع 

 ( متر مكعب 98000)  والحوائط الحاملة

 بالمزاد بالظرف المختوم
 

الناتجة عن أعمال الحفر صالحة ألعمال الردم على األساسات  4Bكوم رمال رقم بيع تعلن وزارة المـالية عن 

 :ظرف المختوم وفق البيانات التالية بالمزاد بال جامعة الكويتلدى  ( متر مكعب 98000)  والحوائط الحاملة
 

 يةمبنى إدارة الشئون المال -الخالدية -جامعة الكويت : مكان استالم كراسـة الشـروط وعرض المشاركة في المزاد

دنانير غير قابلة للرد  (5ويتم تسليم الوثائق مقابـل رسـم وقدره ) 23/3/2017تاريـخ صـدور اإلعـالن حتى  نم

 . جامعة الكويتتدفع في صندوق 

 

  23/3/2017 –5/3/2017عمل اعتبارا من  يوم( 15):  تاريخ المعاينة -2

 (ظهراً  12:00 الساعة حتىصباحاً  9:00من الساعة  ) ثناء الدوام الرسميأ:  وقت المعاينة      

   الشدادية -الحرم الطبي -الجامعية موقع مدينة صباح السالم : مكـان استقبال الراغبين في المعاينة -3

 : المظاريفتاريخ تقديم العروض وفتح  -4

 الموافـق  ثنيناأليوم عقـد المزاد من الساعـة العاشرة صباحـا حتى الثانيـة عشرة ظهـراً  تقديم العروض

رة شؤون التخزين العامة إدا –الدور الثالث  – 12بلوك – مجمـع الوزارات –لدى وزارة المـاليـة  27/3/2017

 . قسم البيع المركزي ولن تقبل أية عروض بعد الساعة الثانية عشرة ظهراً  –

 

  لدى  27/3/2017الموافق  ثنيناألالثانيـة عشـرة والنصـف ظهـر يــوم في تمام  وعقد المزادفتح المظاريف

 . 18قاعة رقم  – الثانيالدور  - 18بلوك  -مجمع الوزارات  -وزارة المالية 

 

  جامعة الكويتيقدم الشيك المصدق باسم . 

  ( فقطللشركات والمؤسسات  المزاد ) : شروط خاصة 

-  ً في السرررجل التجاري ولدى غرفة تجارة وصرررناعة  مقيداً  –أو شرررركة  فرداً  – يجب ان يكون المزايد كويتيا

ً  ويجوز أن الكويت،  . موثقبشرط أن يكون له شريك أو وكيل كويتي تاجر بعقد  يكون أجنبيا

 اضغط هنالالطالع على باقي شروط المزاد  -

 

 

  24987736 : هاتف،  يعقوب عبدهللا الكندري / السيد علىيرجى االتصال  : الشروطالستالم كراسة       

 24987945:  هاتفوالسيد / علي جعفر ،                                                                    

 

 66417894 هاتف :،  إسماعيل قباني / المهندسيرجى االتصال على :  المعاينةمسئول موقع       

 24984436:  هاتف،  بهاء الدين فؤاد / السيدو

 

 (66224819) هاتفلدى وزارة المـالية ومقرر لجنة البيع المركزي 

 وكيل وزارة المالية


