
 وزارة المالية
 

 ( شاليهات4زورق وعدد )( 2عدد )بيع اإلعـالن عن 

 بالمزاد بالظرف المختوم  
 

ت نابالمزاد بالظرف المختوم وفق البيا الصحةوزارة لدى  ( شاليهات4زورق وعدد ) (2)عدد تعلن وزارة المالية عن بيع      

 -ة:يالتال

 

ـةـمك -1 ـرض المشارك ـروط وع ـة الش ـالم كراس الشئون المالية  – قسم الحفظ المركزي والملفات -وزارة الصحة :  زادـفي الم ان است

ع في ـ    غير قابلة للرد تدف ينار( د25ويتـ    م تسليـ    م الوبا ق ممابق رسـ    م وقدر  ) 23/11/2017 حتى 19/11/2017ن تاريـ      ـ    م

 : علماً بأنه سيتم بيع وبيمتين منفصلتين وهما الصحةوزارة  صندوق

 

 زورق. (2)عدد وبيمة بيع  : (1681مزاد ) –أ  

 .شاليهات (4)عدد وبيمة بيع  ( :1682مزاد ) –ب 

  

   . 23/11/2017 – 19/11/2017 من أيام عمق اعتباراً  (5):   تاري  المعاينة -2 
 . ابناء الدوام الرسميوقت المعاينة :                             

 

 :للمزادين مكـان استمبال الراغبين في المعاينة-3

 .ميناء الشوي  -إدارة النمليات(: 1681مزاد ) –أ  

 العبدلي -الشئون الهندسية  (:1682مزاد ) –ب 

                                                           

 تاري  ومكان تمديم العروض وفتح المظاريف : -4 

 رةـمن الساعـة العاش د المزادـم العروض يوم عمــتمدي  ً  قالموافـ األربعاءيوم  رة ظهـراً ـحتى الثانيـة عش صباحـا

قسم  –إدارة شؤون التخزين العامة  – الثالثالدور – 12بلوك – مجمـع الوزارات  –لدى وزارة المـاليـة   29/11/2017

 . ولن تمبق أية عروض بعد الساعة الثانية عشرة ظهراً  البيع المركزي
  لدى وزارة  29/11/2017الموافق  األربعاءفتح المظاريف وعمد المزاد في تمام الثانيـة عشـرة والنصـف ظهـر يــوم

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

 الصحةوزارة باسم / الكفالة المصرفية المصدقة  تمدم الشيكات . 

 
 : شروط خاصة للمزادين

، ويجوز أن يكون  مميداً في السجق التجاري ولدى غرفة تجارة وصناعة الكويت –فرداً أو شركة  –أن يكون المزايد كويتياً  -1

 . أجنبياً بشرط أن يكون له شريك أو وكيق كويتي تاجر بعمد موبق

 يسمح لألفراد الكويتيين المشاركة في المزاد . -2

 : (1981مزاد )شروط خاصة ل
 عليه المزاد تكلفة حمق الزوارق خارج ميناء الشوي يتحمق الراسي  -1

 

 .24622342:  هاتف ، اغاحسن زينب السيدة/ بيرجـى االتصـال  : للمزادين  الستالم كراسـة الشـروط -

 

 :  للمزادين المعاينةموقع  يمسؤول -

  .96616809:  هاتف ،مصطفى اسالم/ بالسيد يرجـى االتصـال  (:1681مزاد )  -1

 .99322727، هاتف :  محمد العنزييرجـى االتصـال بالسيد /  (:1682مزاد )  -2

 

 99771197السيد/ فيصق الشرهان، هاتف:  : المسئول عن استخراج تصاريح دخول ميناء شوي  -

  

                        

 ( 22481982لدى وزارة المـالية   /   هاتف ) البيع المركزي ممرر لجنة 
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