وزارة المالية
اإلعالن عن بيع شاليهات – أسوار حديد – مظالت – وحدات تكييف ومواد متنوعة بالمزاد بالظرف
المختوم
تعلن وزارة المـالية عن بيع شاليهات -أسوار حديد -مظالت -وحدات تكييف ومواد متنوعة بالمزاد
بالظرف المختوم لدى وزارة العدل وفق البيانات التالية- :
 -1مكان استتتتتالم ـراستتتتـتتتتتتتتتة ال تتتتـتتتتتتتتترو وعرض الم تتتتارـة فم المزاد  :مجمع الوزارات-
المرقاب/بلوك ( -)14الطابق الثالث -إدارة ال تتنون المالية من تاريـتتتتتتت  2018/2/4حتى
 2018/2/13ويتم تسليم الوثائق مقاب ـل رس ـم وقدره ( )20دينار غير قابلة للرد تدفع فم
صندوق وزارة العدل .
 -2تاري المعاينة  )8( :أيام عمل اعتبارا من 2018/2/13 –2018/2/4
وقت المعاينة  :من الساعة  9صباحا حتى  12ظهرا .
 -3مكـان استقبال الراغبين فم المعاينة :
 محافظة الجهراء ( الدوحة بجوار جمعية الدوحة -المخازن العمومية بالدوحة) محافظة الفروانية ( مرـز البيوع بالرقعم ) محافظة حولم ( اليرموك -الرميثية ) محافظة االحمدي ( منطقة ام الهيمان ) -4تاري تقديم العروض وفتح المظاريف:
 تقديم العروض يوم عقـد المزاد من الساعـة العاشرة صباحـا حتى الثانيـة ع رة ظهـرا يوم
االربعاء الموافـق  2018/2/14لدى وزارة المـاليـة – مجمـع الوزارات– بلوك  – 12الدور
الثالث – إدارة شؤون التخزين العامة –قسم البيع المرـزي ولن تقبل أية عروض بعد الساعة
الثانية ع رة ظهرا.
 فتح المظاريف وعقد المزاد فم تمام الثانيـة ع ـرة والنصـف ظهـر يــوم االربعاء الموافق
 2018/2/14لدى وزارة المالية  -مجمع الوزارات  -بلوك  - 18الدور الثانم – قاعة رقم
. 18
 يقدم ال يك المصدق  /الكفالة المصرفية باسم وزارة العدل .
 شرو خاصة :
 يجب أن يكون المزايد ـويتيا – فردا أو شتتتتتترـة – مقيدا فم الستتتتتتجل التجاري ولدى غرفةتجارة وصتناعة الكويت  ،ويجوز أن يكون أجنبيا ب تر أن يكون ل شتريك أو وـيل ـويتم
تاجر بعقد موثق .
 -يسمح لألفراد الكويتيين الم ارـة فم المزاد .

الستالم ـراسة ال رو  :يرجى االتصال بالسيدة /انوار الغريب  ،هاتف -22486385 :
فاـس( )22402647
مسنول موقع المعاينة  :السيد /عبدالرحيم المال :هاتف66303110 :
ومقرر لجنة البيع المرـزي لدى وزارة المـالية /هاتف .) 22481982 (:
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