وزارة المالية
اإلعـالن عن بيع هاف لوري مع ونش -هاف لوري بالمزاد بالظرف المختوم
تعلن وزارة المالية عن بيع هاف لوري مع ونش -هاف لوري لدى اإلدارة العامة للطيران المدني بالمزاد بالظرف
المختوم وفق البيانات التالية-:
 -1مكـ ان استـ الم سراسـ ة ال ـ رو وعـ رل الم ارسـ ة في المـ زاد  :اإلدارة العامة للطيران المدني – إدارة
ال ؤون المالية – قسم الصندوق مـ ن تاريـ  2018/9/2حتى  2018/9/6ويتـ م تسليـ م الو اقق م ابـ رسـ م
وقدره ( )20دينار غير قابلة للرد تدفـع في صندوق اإلدارة العامة للطيران المدني.
 -2تاري المعاينة  )5( :أيام عمـ اعتبارا من . 2018/9/6 – 2018/9/2
وقت المعاينة  :ا ناء الدوام الرسمي.
-3مكـان است بال الراغبين في المعاينة للمزاد  :مطار الكويت الدولي  -اإلدارة العامة للطيران المدني  -قسم السيارات.
 -4تاري ومكان ت ديم العرول وفتح المظاريف :



ت ديـم العرول يوم ع ــد المزاد من الساعـة العاشـرة صباحـا حتى الثانيـة ع ـرة ظهـرا يوم اال نين الموافـق
 2018/9/10لدى وزارة المـاليـة – مجمـع الوزارات – بلوك – 12الدور الثالث – إدارة شؤون التخزين العامة –
قسم البيع المرسزي ولن ت بـ أية عرول بعد الساعة الثانية ع رة ظهرا .

 فتح المظاريف وع د المزاد في تمام الثانيـة ع ـرة والنصـف ظهـر يــوم اال نين الموافق  2018/9/10لدى
وزارة المالية  -مجمع الوزارات  -بلوك  - 18الدور الثاني – قاعة رقم . 18
 ت دم ال يكات المصدقة  /الكفالة المصرفية باسم اإلدارة العامة للطيران المدني.

شروط خاصة :
 -1أن يكون المزايد سويتيا – فردا أو شرسة – م يدا في السجـ التجاري ولدى غرفة تجارة وصناعة الكويت  ،ويجوز
أن يكون أجنبيا ب ر أن يكون له شريك أو وسيـ سويتي تاجر بع د مو ق .
 -2يسمح لألفراد الكويتيين الم ارسة في المزاد .
 -3وزارة المالية واإلدارة العامة للطيران المدني غير مسئوليين عن تحويـ السيارات باسم الراسي عليه المزاد لدى
وزارة الداخلية.
 -الستالم سراسـة ال ـرو

للمزاد  :يرجـى االتصـال بالسيد /صباح االنصاري  ،هاتف  ، 161 :داخلي  1372أو .1326

 -مسؤول موقع المعاينة للمزاد  :يرجـى االتصـال بالسيد /ارق ال طي ،هاتف.66363050 :

م رر لجنة البيع المرسزي لدى وزارة المـالية  /هاتف ( )22481982
عنوان صفحة االنترنت www.mof.gov.kw
وسيـ وزارة المالية

