وزارة المالية
اإلعالن عن بيع عدد ( )4مركبات و أثاث مستعمل -أجهزة مكتبية وكهربائية -عدد وأدوات كهربائية -كيبالت-
محوالت كهربائية ومواد متنوعة أخرى بالمزاد بالظرف المختوم
تعلن وزارة المالية عن بيع عدد ( )4مركبات و أثاث مستعمل -أجهزة مكتبية وكهربائية -عدد وأدوات كهربائية -كيبالت-
محوالت كهربائية ومواد متنوعة أخرى بالمزاد بالظرف المختوم لديها وفق البيانات التالية- :
 -1مكان استالم كراسـةةةةةة ال ـةةةةةرو وعرض الم اركة في المزاد ( :وزارة المالية) –بلوك ( – )11الدور األرضي –
قسةةا الملالبات و التحلةةيل من تاريـةةةةةةةة  2019/3/24حتى  2019/4/2علما ً بأنه سةةيتا بيع وثييتين منللةةلتين
وهما:
أ – مزاد (  : )1811وثيية بيع عدد ( )4مركبات  ،برسا و قدرة (  )20د.ك
ب – مزاد (  :)1812وثيية بيع أثاث مسةةتعمل -أجهزة مكتبية وكهربائية -عدد وأدوات كهربائية -كيبالت-محوالت
كهربائية ومواد متنوعة أخرى  ،برسا و قدرة (  ) 40د.ك
غير قابلة للرد تدفـع في صندوق وزارة المالية .
 -2تاري المعاينة  )8( :أيام عمل اعتبارا ً من 2019/4/2 –2019/3/24
وقت المعاينة  :من  8.30صباحا حتى الساعة  12:30ظهرا.
 -3مكـان استيبال الراغبين في المعاينة للمزادين :
أ  -مزاد (  : )1811وزارة المالية  -مراقبة النيليات بمنلية ال وي – ميابل كراج الب ر
ب  -مزاد ( : )1812وزارة المالية  -قسا األثاث المستعمل بمنلية ال وي – ميابل كراج الب ر
 -4تاري تيديا العروض وفتح المظاريف:
 تيديا العروض يوم عيـد المزاد من الساعـة العاشرة صباحـا ً حتى الثانيـة ع رة ظهـرا ً يوم األربعاء الموافـق
 2019/4/3لدى وزارة المـاليـة – مجمـع الوزارات– بلوك  – 12الدور الثالث – إدارة شؤون التخزين العامة –قسا البيع
المركزي ولن تيبل أية عروض بعد الساعة الثانية ع رة ظهراً.
 فتح المظاريف وعيد المزاد في تمام الثانيـة ع ـرة والنلـف ظهـر يــوم األربعاء الموافق  2019/4/3لدى وزارة
المالية  -مجمع الوزارات  -بلوك  - 18الدور الثاني – قاعة رقا . 18
 ييدم ال يك الملدق  /الكلالة الملرفية باسا وزارة المالية .
 شرو خاصة للمزادين :
ً
ً
ً
 يجب أن يكون المزايد كويتيا – فردا أو شةةركة – مييدا في السةةجل التجاري ولدى غرفة تجارة وصةةناعة الكويت ،ويجوز أن يكون أجنبيا ً ب ر أن يكون له شريك أو وكيل كويتي تاجر بعيد موثق .
 يسمح لالفراد الكويتيين الم اركة بالمزاد . شرو خاصة بالمزاد ( : )1811
 وزارة المالية غير مسئولة عن تحويل السيارات باسا الراسي عليه المزاد لدى وزارة الداخلية.
الستالم كراسة ال رو  :يرجى االتلال بالسيد  /عمار الناصر  ،هاتف .22481205 :
مسئول موقع المعاينة :
 -1مزاد ( :)1811السيد /ارق المغيليب  ،هاتف ، .99096885 :السيد  /محمد اليالف  ،هاتف 99663958:
 -2مزاد ( : )1812السيد  /حامد المليري  ،هاتف  ، 66775525 :السيد  /خالد ال لي  ،هاتف 67611737 :
وميرر لجنة البيع المركزي لدى وزارة المـالية /هاتف .) 22481979 (:
عنوان صلحة اإلنترنت www.mof.gov.kw

وكيل وزارة المالية

