وزارة المالية
اإلعـالن عن بيع قصاصات ورقية وعدد ) (6سيارات بالمزاد بالظرف المختوم
تعلن وزارة المالية عن بيع قصاصات ورقية وعدد ) (6سيارات لدى وزارة االعالم بالمزاد بالظرف المختوم
وفق البيانات التالية -:
 -1مكـ ان استـ الم سراسـ ة الوـ رول وعـ رف الموارسـ ة ف المـ زاد  :مجمع االعالم – إدارة الموتريات – الدور
األرض مـ ن تاريـ  2017/11/12حتى  2017/11/20ويتـ س تـليـ س الوقابق مساب رسـ س وقدر  )20دينار
غير قابلة للرد تدفـع ف صندوق وزارة االعالم علما ً بأنه سيتس بيع وقيستين منفصلتين وهما :
أ – مزاد  : )1678وقيسة بيع قصاصات ورقية
ب– مزاد  : )1679وقيسة بيع عدد  )6سيارات
 -2تاري المعاينة  )7 :أيام عم اعتبارا ً من . 2017/11/20 – 2017/11/12
وقت المعاينة  :من الـاعة  9صباحا ً حتى  1ظهرا ً .
مكـان استسبال الراغبين ف المعاينة للمزادين :أ -مزاد  : )1678وزارة االعالم – منطسة الووي الـكنية – إدارة المخازن العامة .
ب -مزاد  : )1679منطسة الووي الصناعية سراج وزارة االعالم) – مراقبة النسليات – إدارة الخدمات العامة .
 -3تاري ومكان تسديس العروف وفتح المظاريف :

•

تسديـس العروف يوم عســد المزاد من الـاعـة العاشـرة صباحـا ً حتى الثانيـة عوـرة ظهـرا ً يوم األربعاء
الموافـق  2017/11/22لدى وزارة المـاليـة – مجمـع الوزارات – بلوك – 12الدور الثالث – إدارة شؤون
التخزين العامة – قـس البيع المرسزي ولن تسب أية عروف بعد الـاعة الثانية عورة ظهرا ً .

• فتح المظاريف وعسد المزاد ف تمام الثانيـة عوـرة والنصـف ظهـر يــوم األربعاء الموافق2017/11/22
لدى وزارة المالية  -مجمع الوزارات  -بلوك  - 18الدور الثان – قاعة رقس . 18
• تسدم الويكات المصدقة  /الكفالة المصرفية باسس وزارة االعالم .

شروط خاصة للمزادين :

 -1أن يكون المزايد سويتيا ً – فردا ً أو شرسة – مسيدا ً ف الـج التجاري ولدى غرفة تجارة وصناعة الكويت ،
ويجوز أن يكون أجنبيا ً بورل أن يكون له شريك أو وسي سويت تاجر بعسد موقق .
شرول خاصه لمزاد :)1679
 وزارة المالية ووزارة االعالم غير مـؤولين عن تحوي الـيارات باسس الراس عليه المزاد لدى وزارةالداخلية .

 الستالم سراسـة الوـرول للمزادين :يرجـى االتصـال بالـيد  /عبداالمير ماجك  ،هاتف . 66040404 – 22447037 :
 مـؤول موقع المعاينة للمزاد  : )1678يرجـى االتصـال بالـيد  /لارق الجطيل  ،هاتف . 66470504 : مـؤول موقع المعاينه للمزاد  : )1679الـيد /حيدر محمد عل رضا  ،هاتف . 51005005 - 24812876 :مسرر لجنة البيع المرسزي لدى وزارة المـالية  /هاتف ) 22481982
عنوان صفحة االنترنت www.mof.gov.kw

وسي وزارة المالية

