
 وزارة المالية

 

 بالمزاد بالظرف المختومو قصاصات ورقية  ( سيارات 6)عدد اإلعالن عن بيع 

 

 بالمزاد بالظرف المختوم لدى و قصاصات ورقية   ( سيارات6)عدد تعلن وزارة المـالية عن بيع  

 -التالية: وفق البيانات  االعالموزارة 
الدور   -إدارة الموتريات  –مجمع االعالم  : المزادوعرض المواركة في  مكان استالم كراسـةةةة الوـةةةرو  -1

ر دينا (20)وقدره  ل رسـةةةةمـةةةةويتم تسليم الوثائق مقاب 11/6/2017حتى  4/6/2017من تاريـةةةة   االرضي

 :علماً بأنه سيتم بيع وثيقتين منفصلتين وهما  االعالموزارة في صندوق غير قابلة للرد تدفع 

 ( سيارات 6وثيقة بيع عدد ) ( :1633مزاد )  –أ 

 وثيقة بيع قصاصات ورقية (: 1634مزاد )  –ب 

 

  11/6/2017 –4/6/2017من  أيام عمل اعتباراً  (6):  تاري  المعاينة -2

ً  9 ةالساع : من وقت المعاينة  . ظهراً  1حتى  صباحا

 

 : في العاينة للمزادين  مكـان استقبال الراغبين -3

إدارة  –مراقبة النقليات  –منطقة شوي  الصناعية )كراج وزارة االعالم( )  ( : 1633)  مزاد  -أ 

 الخدمات العامة.

 إدارة المخازن العامة  –منطقة الووي  السكنية  -وزارة االعالم (: 1634مزاد ) ب _

 المظاريف:تاري  تقديم العروض وفتح  -4

 العاشرةيوم عقـد المزاد من الساعـة  تقديم العروض  ً ـق المواف االثنين يوم حتى الثانيـة عورة ظهـراً  صباحـا

 إدارة شؤون التخزين العامة –الدور الثالث  – 12بلوك – مجمـع الوزارات –لدى وزارة المـاليـة  12/6/2017

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

  12/6/2017الموافق  االثنينتمام الثانيـة عوـرة والنصـف ظهـر يــوم فتح المظاريف وعقد المزاد في 

 . 18قاعة رقم  –الدور الثاني  - 18بلوك  -مجمع الوزارات  -لدى وزارة المالية 

 االعالموزارة باسم / الكفالة المصرفية  المصدقالويك  يقدم . 

 

  للمزادين  شرو  خاصة:  

ً يجب أ - في السةةةةجل التجاري ولدى غرفة تجارة وصةةةةناعة  مقيداً  –أو شةةةةركة  فرداً  – ن يكون المزايد كويتيا

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

  ( 1633شرو  خاصة بالمزاد:  )  

  مسئولين عن تحويل السيارات باسم الراسي عليه المزاد لدى  غير وزارة المالية و وزارة االعالم

 وزارة الداخلية.
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