وزارة المالية
اإلعـالن عن بيع عربات مسافرين كبيره وصغيره – مخزن كيربي مع االرفف-اثاث تالف -اسالك شائكه-
شبك واعمده-تانكي ديزل-حقائب مسافرين -أجهزة حاسب ألي وملحقاتها -جسر حديد سير حقائب
مسافرين – برج حديد -كيابل ومواد متنوعه اخرى بالمزاد بالظرف المختوم
تعلن وزارة المالية عن بيع عربات مسافرين كبيره وصغيره – مخزن كيربي مع االرفف-اثاث تالف -اسالك شائكه-
شبك واعمده-تانكي ديزل-حقائب مسافرين -أجهزة حاسب ألي وملحقاتها -جسر حديد سير حقائب مسافرين – برج حديد-
كيابل ومواد متنوعه اخرى لدى اإلدارة العامة للطيران المدني بالمزاد بالظرف المختوم وفق البيانات التالية -:
 -1مكـ ان استـ الم كراسـ ة الطـ روض وعـ رك المطاركـ ة في المـ زاد  :اإلدارة العامة للطيران المدني – إدارة الطؤون
الماليه -قسم الصندوق مـ ن تاريـ  2018/1/7حتى  2018/1/11ويتـ م تسليـ م الوثائق مقابل رسـ م وقدره ()20
دينار غير قابلة للرد تدفـع في صندوق اإلدارة العامة للطيران المدني .
 -2تاري المعاينة  )5( :أيام عمل اعتبارا من .2018/1/11 – 2018/1/7
وقت المعاينة  :أثناء الدوام الرسمي .
-3مكـان استقبال الراغبين في المعاينة  :مطار الكويت الدولي – ساحة السكراب التابعه إلدارة الطؤون الماليه
 -4تاري ومكان تقديم العروك وفتح المظاريف :



تقديـم العروك يوم عقــد المزاد من الساعـة العاشـرة صباحـا حتى الثانيـة عطـرة ظهـرا االربعاء الموافـق
 2017/1/17لدى وزارة المـاليـة – مجمـع الوزارات – بلوك – 12الدور الثالث – إدارة شؤون التخزين العامة
– قسم البيع المركزي.



فتح المظاريف وعقد المزاد في تمام الثانيـة عطـرة والنصـف ظهـر يــوم االربعاء الموافق  2018/1/17لدى
وزارة المالية  -مجمع الوزارات  -بلوك  - 18الدور الثاني – قاعة رقم . 18



يقدم الطيك المصدق باسم اإلدارة العامة للطيران المدني .

 شروط خاصة :
 أن يكون المزايد كويتيا – فردا أو شركة – مقيدا في السجل التجاري ولدى غرفة تجارة وصناعة الكويت ،ويجوز أن يكون أجنبيا بطرض أن يكون له شريك أو وكيل كويتي تاجر بعقد موثق .
 يسمح لألفراد الكويتيين المطاركه بالمزاد الستالم كراسـة الطـروض للمزاد :يرجـى االتصـال بالسيد  /صباح األنصاري  ،هاتف (بدالة)  ( 161 :داخلي . )1372/1326 :
 مسؤول موقع المعاينة :يرجى االتصال بالسيد  /صالح الخالدي  ،نقال. 52225520 :
مقرر لجنة البيع المركزي لدى وزارة المـالية  /هاتف ( ) 22481982
عنوان صفحة االنترنت www.mof.gov.kw
وكيل وزارة المالية

