
 وزارة المالية
 

 خارجة عن نطاق االستخدام ( سيارة55عدد ) ( سيارة و60عدد )اإلعالن عن بيع 

 بالمزاد بالظرف المختوم 
 

  وزارة الداخلية لدى  خارجة عن طريق الستخدام( سيارة 55و عدد )( سيارة 60عدد ) بيع تعلن وزارة المـالية عن 

 -التالية: وفق البيانات       

العامة للطئون  اإلدارةإدارة مكتب مدير عام  -وزارة الداخلية : وعرض المطاركة في المزاد استالم كراسـةةةةة الطـةةةةروطمكان  -1

ويتـةةةس تـليـةةةس الوقابق مقاب  رسـةةةس   2018 /22/7حتى  15/7/2018من تاريـةةة    منطقة العارضية -بالتكليف المالية 

 : علماً بأنه سيتس بيع وقيقتين منفصلتين وهما وزارة الداخلية ع في صندوقـغير قابلة للرد تدف ينار( د30وقدره )

 ( سيارة هالك كلي6( سيارة هالك جزبي , عدد )54( سيارة: عدد )60عدد )وقيقة بيع  ( : 1743مزاد )  –أ                

 ( سيارة هالك كلي16هالك جزبي , عدد )( سيارة 39( سيارة: عدد )55عدد )وقيقة بيع (:  1744 )مزاد  –ب                          

           

  22/7/2018 –15/7/2018من  أيام عم  اعتباراً  (6):  تاري  المعاينة

 : اقناء الدوام الرسمي وقت المعاينة          

 

 سكراب ميناء عبدهللا -موقع وزارة الداخلية: عاينة للمزادين مفي ال مكـان استقبال الراغبين -2

  

 المظاريف:تاري  تقديس العروض وفتح  -4

 العاشرةيوم عقـد المزاد من الـاعـة  تقديس العروض  ً  23/7/2018الموافـق  القنينا يوم حتى الثانيـة عطرة ظهـراً  صباحـا

ولن تقب   قـس البيع المركزي– إدارة شؤون التخزين العامة –الدور الثالث  – 12بلوك – مجمـع الوزارات –لدى وزارة المـاليـة 

 أية عروض بعد الـاعة الثانية عطرة ظهراً.

  لدى وزارة المالية  23/7/2018الموافق  االقنينتمام الثانيـة عطـرة والنصـف ظهـر يــوم فتح المظاريف وعقد المزاد في- 

 . 18قاعة رقس  –الدور الثاني  - 18بلوك  -مجمع الوزارات 

 وزارة الداخليةباسس الكفالة المصرفية  / المصدقالطيك  يقدم . 

 

  :للمزادين  شروط خاصة  

ً يجب أ -  ويجوز أن , الكويتفي الـةةج  التجاري ولدى غرفة تجارة وصةةناعة  مقيداً  –أو شةةركة  فرداً  – ن يكون المزايد كويتيا

 ً  .  موققبطرط أن يكون له شريك أو وكي  كويتي تاجر بعقد  يكون أجنبيا

 .بالمزاديـمح لألفراد الكويتيين المطاركة  -

يقوم الراسةةةي عليه المزاد بيع الـةةةيارات الـةةةكراب وعلى نفقته بوزالة اللون ايسةةةاسةةةي للـةةةيارات إزالة تامة بموقعها وقب  . -

 إجراءات رفعها او نق  ملكيتها وبوشراف المختصين بودارة اآلليات بالوزارة.

  المزاد لدى وزارة الداخليةوزارة المالية غير مـئولة عن تحوي  الـيارات باسس الراسي عليه  -
 

 

 99253199أشرف حلمي البرماوي, هاتف:  /بالـيديرجى االتصال  : الطروطالستالم كراسة 
 

 .99663296الـيد/ محمد فهد حـن, هاتف:  :للمزادين  المعاينةمـئول موقع  

 

 

 .( 22481979) : هاتفلدى وزارة المـالية /البيع المركزي ومقرر لجنة         

  www.mof.gov.kwعنوان صفحة اإلنترنت         
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