وزارة المالية
اإلعالن عن بيع أجهزة تكييف -كمبرسورات -أجهزة مكتبية وكهربائية -موتور مياه إطفاء الحريق-
إطارات شبابيك وابواب حديد وألمنيوم ومواد متنوعة أخرى بالمزاد بالظرف المختوم
تعلن وزارة المـالية عن بيع أجهزة تكييف -كمبرسورات -أجهزة مكتبية وكهربائية -موتور مياه إطفاء
الحريق -إطارات شبابيك وابواب حديد وألمنيوم ومواد متنوعة أخرى بالمزاد بالظرف المختوم لدى األمانة
العامة لألوقاف وفق البيانات التالية- :
 -1مكان استالم كراسـةةةة الوـةةةروط وعرض المواركة في المزاد  :األمانة العامة لألوقاف – الدسمة –
قطعة  -6شةةةةار كاظمة مع شةةةةار حمود عبدر الرقبة ر مدرسةةةةة القاح سةةةةاب ا من تاريـةةةةةةةةةة
 2017/12/3حتى  2017/12/7ويتم تسليم الوثائق م اب ـل رس ـم وقدره ر 20دينار غير قابلة للرد
تدفع في صندوق األمانة العامة لألوقاف
 -2تاري المعاينة  :ر 5أيام عمل اعتبارا من 2017/12/7 –2017/12/3
وقت المعاينة  :من الساعة  8صباحا حتى  12ظهرا .
 -3مكـان است بال الراغبين في المعاينة  :مخازن األمانة بالمخازن العمومية بالصليبية -مخزن رقم
ر27/4
 -4تاري ت ديم العروض وفتح المظاريف:
 ت ديم العروض يوم ع ـد المزاد من الساعـة العاشرة صباحـا حتى الثانيـة عورة ظهـرا يوم األثنين
الموافـق  2017/12/11لدى وزارة المـاليـة – مقمـع الوزارات– بلوك  – 12الدور الثالث – إدارة شؤون
التخزين العامة – قسم البيع المركزي ولن ت بل أية عروض بعد الساعة الثانية عورة ظهرا.
 فتح المظاريف وع د المزاد في تمام الثانيـة عوـرة والنصـف ظهـر يــوم األثنين الموافق
 2017/12/11لدى وزارة المالية  -مقمع الوزارات  -بلوك  - 18الدور الثاني – قاعة رقم . 18



ي دم الويك المصدق  /الكفالة المصرفية باسم األمانة العامة لألوقاف .

 شروط خاصة :
 يقب أن يكون المزايد كويتيا – فردا أو شةةةةةةركة – م يدا في السةةةةةةقل التقاري ولدى غرفة تقارةوصةةةةةناعة الكويت  ،ويقوز أن يكون أجنبيا بوةةةةةرط أن يكون لك شةةةةةريك أو وكيل كويتي تاجر بع د
موثق .
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