وزارة المالية
اإلعالن عن بيع ( )2سياره – طبليات – شاليهات – سرير حديد – سخان مياه –
خزان حديد – طبليات مطاطية بالمزاد بالظرف المختوم
تعلن وزارة المـالية عن بيع ( )2سياره – طبليات – شاليهات – سرير حديد – سخان مياه –
خزان حديد – طبليات مطاطية .بالمزاد بالظرف المختوم لدى مؤسسة الموانئ الكويتيه وفق البيانات التالية- :
 -1مكان استالم كراسـةةةةةةة ال ـةةةةةةروط وعرض الم اركة في المزاد  :مؤسسة الموانئ الكويتيه ( مبنى مجمع
الموانئ) من تاريـ ة  2019/3/17حتى  2019/3/21ويتم تسليم الوثائق مقابـ ةل رسـةةم وقدره ( )50دينار
غير قابلة للرد تدفع في صندوق مؤسسة الموانئ الكويتيه .
 -2تاري المعاينة  )5( :أيام عمل اعتبارا من 2019/3/21 –2019/3/17
وقت المعاينة  :من الساعة  8صباحا حتى  12ظهرا .
 -3مكـان استقبال الراغبين في المعاينة  :ميناء ال وي
 -4تاري تقديم العروض وفتح المظاريف:
تقديم العروض يوم عقـد المزاد من الساعـة العاشرة صباحـا حتى الثانيـة ع رة ظهـرا يوم األربعاء الموافـق

 2019/3/27لدى وزارة المـاليـة – مجمـع الوزارات– بلوك  – 12الدور الثالث – إدارة شؤون التخزين العامة
– قسم البيع المركزي ولن تقبل أية عروض بعد الساعة الثانية ع رة ظهرا.
 فتح المظاريف وعقد المزاد في تمام الثانيـة ع ـرة والنصـف ظهـر يــوم األربعاء الموافق 2019/3/27
لدى وزارة المالية  -مجمع الوزارات  -بلوك  - 18الدور الثاني – قاعة رقم . 18



يقدم ال يك المصدق  /الكفالة المصرفية باسم مؤسسة الموانئ الكويتيه


-

شروط خاصة :
يجب أن يكون المزايد كويتيا – فردا أو شةةةةركة – مقيدا في السةةةةجل التجاري ولدى غرفة تجارة وصةةةةناعة
الكويت  ،ويجوز أن يكون أجنبيا ب رط أن يكون له شريك أو وكيل كويتي تاجر بعقد موثق .
يسمح لألفراد الكويتيين بدخول المزاد.
يمنع التصوير نهائيا داخل الميناء مع مراعاة شروط االمن والسالمه

الستالم كراسة ال روط  :يرجى االتصال بالسيد  /مسعود ابل  ،هاتف 66598974 :
مسئول موقع المعاينة  :السيد /بدر سالم الرشود  ،هاتف66777745 :
ومقرر لجنة البيع المركزي لدى وزارة المـالية /هاتف .) 22481979 (:
عنوان صفحة اإلنترنت www.mof.gov.kw
وكيل وزارة المالية

