وزارة المالية
اإلعالن عن بيع أوراق مراسالت قديمة  -نسخ من جريدة كويت اليوم  -جهاز تلفون بالمزاد
بالظرف المختوم
تعلن وزارة المـالية عن بيع أوراق مراسالت قديمة  -نسخ من جريدة كويت اليوم  -جهاز تلفون
بالمزاد بالظرف المختوم لدى وزارة النفط وفق البيانات التالية- :
 -1مكان استتتالم اراستتـتتتتتتتتة ال تتـتتتتتتتترو وعرض الم تتاراة فا المزاد  :اإلدارة المالية (قس ت
الصندوق) الدور الثالث من تاريـتتتتتتت  2018/4/15حتى  2018/4/19ويت تسلي الوثائق
مقابـل رسـ وقدره ( )20دينار غير قابلة للرد تدفع فا صندوق وزارة النفط .
 -2تاري المعاينة  )5( :أيام عمل اعتبارا من 2018/4/19 –2018/4/15
وقت المعاينة  :من الساعة  9صباحا حتى  12ظهرا .
 -3مكـان استقبال الراغبين فا المعاينة  :المجمع النفطا – وزارة النفط – مخازن الوزارة
 -4تاري تقدي العروض وفتح المظاريف:
• تقدي العروض يوم عقـد المزاد من الساعـة العاشرة صباحـا حتى الثانيـة ع رة ظهـرا يوم
االثنين الموافـق  2018/4/23لدى وزارة المـاليـة – مجمـع الوزارات– بلوك  – 12الدور الثالث
– إدارة شؤون التخزين العامة –قس البيع المرازي ولن تقبل أية عروض بعد الساعة الثانية
ع رة ظهرا.
• فتح المظاريف وعقد المزاد فا تمام الثانيـة ع ـرة والنصـف ظهـر يــوم االثنين الموافق
 2018/4/23لدى وزارة المالية  -مجمع الوزارات  -بلوك  - 18الدور الثانا – قاعة رق . 18
• يقدم ال يك المصدق  /الكفالة المصرفية باس وزارة النفط .
• شرو خاصة :
 يجب أن يكون المزايد اويتيا – فردا أو شتتتتتتراة – مقيدا فا الستتتتتتجل التجاري ولدى غرفةتجارة وصتناعة الكويت  ،ويجوز أن يكون أجنبيا ب تر أن يكون ل شتريك أو وايل اويتا
تاجر بعقد موثق .
 يسمح لألفراد الكويتيين الم اراة فا المزاد . على من يرسى علي المزاد توفير جهاز تقطيع األوراق و تقطيع الورق قبل رفع الموادالستالم اراسة ال رو  :يرجى االتصال بالسيد  /حسين القزوينا  ،هاتف . 24995344 :
مسئول موقع المعاينة  :السيد /علا حيدر  ،هاتف. 24995345 :
ومقرر لجنة البيع المرازي لدى وزارة المـالية /هاتف .) 22481982 (:
عنوان صفحة اإلنترنت www.mof.gov.kw
وايل وزارة المالية

