وزارة المالية
اإلعالن عن بيع عدد ( )2نساف انترناشيونال و عدد ( )2شبل صغير -رافعة كرين -مضخة ماء-
جيب دايهاتسو -صالون شفر بالمزاد بالظرف المختوم
تعلن وزارة المـالية عن بيع عدد ( )2نساف انترناشيونال و عدد ( )2شبل صغير -رافعة كرين -مضخة ماء -جيب
دايهاتسو -صالون شفر لدى وزارة االشغال العامة بالمزاد بالظرف المختوم وفق البيانات التالية :
مكان استالم كراسـة الشـروط وعرض المشاركة في المزاد :وزارة االشغال العامة – جنوب السرة من تاريـخ
 2018/1/21حتى  2018/1/30ويتم تسليم الوثائق مقابـل رسـم وقدره ( )20دينار كويتي غير قابلة للرد تدفع
في صندوق وزارة االشغال العامة  ،علما بأنه سيتم بيع وثيقتين منفصلتين وهما :
أ -مزاد ( : )1697وثيقة بيع عدد ( )2نساف انترناشيونال.
ب -مزاد ( : )1698وثيقة بيع عدد ( )2شبل صغير -رافعة كرين -مضخة ماء -جيب دايهاتسو -صالون شفر.
 -2تاريخ المعاينة )8( :أيام عمل اعتبارا من  2018/1/21إلى 2018/1/30
وقت المعاينة :أثناء الدوام الرسمي .
 -3مكـان استقبال الراغبين في المعاينة  :صبحان -إدارة النقل والميكانيك
 -4تاريخ تقديم العروض وفتح المظاريف:
• تقديم العروض يوم عقـد المزاد من الساعـة العاشرة صباحـا حتى الثانيـة عشرة ظهـرا األربعاء الموافـق
 2018/1/31لدى وزارة المـاليـة – مجمـع الوزارات– بلوك  – 12الدور الثالث – إدارة شؤون التخزين العامة
– قسم البيع المركزي ولن تقبل أية عروض بعد الساعة الثانية عشرة ظهرا.
• فتح المظاريف وعقد المزاد في تمام الثانيـة عشـرة والنصـف ظهـر يــوم األربعاء الموافق  2018/1/31لدى
وزارة المالية  -مجمع الوزارات  -بلوك  - 18الدور الثاني – قاعة رقم . 18

•
•

يقدم الشيك المصدق  /كفالة مصرفية باسم وزارة االشغال العامة .

شروط خاصة( :المزاد للشركات والمؤسسات فقط)
 يجب ان يكون المزايد كويتيا – فردا أو شرررركة – مقيدا في السرررجل التجاري ولدى غرفة تجارة وصرررناعةالكويت ،ويجوز أن يكون أجنبيا بشرط أن يكون له شريك أو وكيل كويتي تاجر بعقد موثق.
 يسمح لألفراد الكويتيين المشاركة في المزاد. وزارة المالية ووزارة األشررغال غير مسررنولين عن تحويل السرريارات باسررم الراسرري عليه المزاد لدى وزارةالداخلية.
الستالم كراسة الشروط  :يرجى االتصال على السيد  /محمد خاجه امين  ،هاتف 25304636 :
مسنولي موقع المعاينة  :أ -مزاد ( : )1697المهندس  /علي عبدالعزيز  ،نقال 99708225 :
ب -مزاد ( : )1698السيد /عبدهللا خلف  ،نقال97428222 :
ومقرر لجنة البيع المركزي لدى وزارة المـالية /هاتف .)22481982( :
عنوان صفحة اإلنترنت www.mof.gov.kw
وكيل وزارة المالية

