
 وزارة المالية

 

 ب المنطقة ب /6-5-4سور حديدي مع القواعد الخرسانية اإلعالن عن بيع 

 بالمزاد بالظرف المختوم (5)يسار البوابة رقم 

 

 ب المنطقة ب /6-5-4سور حديدي مع القواعد الخرسانية تعلن وزارة المـالية عن بيع  

 -التالية: وفق البيانات   جامعة الكويت بالمزاد بالظرف المختوم لدى (5)يسار البوابة رقم 

مبنى إدارة  –الخالديه  –جامعة الكويت  : وعرض الم اركة في المزاد مكان استالم كراسـةةةةةةة ال ـةةةةةةرو  -1

ـخ  ال ئون الماليه   (20)وقدره  ل رسـمـويتم تسليم الوثائق مقاب 11/4/2019حتى  31/3/2019من تاري

 جامعة الكويت في صندوق ر غير قابلة للرد تدفع دينا

  11/4/2019 –31/3/2019من  أيام عمل اعتبارا   (10):  تاريخ المعاينة -2

 . ظهرا   12حتى  صباحا   9 ةالساع : من وقت المعاينة

  ال داديه  –مدينة صباح السالم الجامعيه :  مكـان استقبال الراغبين في المعاينة -3

 المظاريف:تاريخ تقديم العروض وفتح  -4

  الموافـق  الثنينا يوم حتى الثانيـة ع رة ظهـرا   صباحـا   العاشرةيوم عقـد المزاد من الساعـة  العروضتقديم

 إدارة شؤون التخزين العامة –الدور الثالث  – 12بلوك – مجمـع الوزارات –لدى وزارة المـاليـة  15/4/2019

 ولن تقبل أية عروض بعد الساعة الثانية ع رة ظهرا . قسم البيع المركزي –

  15/4/2019الموافق  ربعاءاألتمام الثانيـة ع ـرة والنصـف ظهـر يــوم فتح المظاريف وعقد المزاد في 

 . 18قاعة رقم  –الدور الثاني  - 18بلوك  -مجمع الوزارات  -لدى وزارة المالية 

 جامعة الكويتباسم الكفالة المصرفية  / المصدقال يك  يقدم  

  : شرو  خاصة 

في السةةةةجل التجاري ولدى غرفة تجارة وصةةةةناعة  مقيدا   –أو شةةةةركة  فردا   – ن يكون المزايد كويتيا  يجب أ -

 . موثقب ر  أن يكون له شريك أو وكيل كويتي تاجر بعقد  يكون أجنبيا   ويجوز أن ، الكويت

 .يسمح لألفراد الكويتيين بدخول المزاد -

المتزايد أن يرفق شةةةةهادة اسةةةةتيفاء نسةةةةبة العمالة الو نية الصةةةةادرة من وزارة ال ةةةةئون االجتماعية على  -

وقرار لجنةةة  2000لسةةةةةةنةةة  19( من القةةانون رقم 6والعمةةل قبةةل التوقيع على العقةةد وفقةةا لن  المةةادة )

 المناقصات المركزية في هذا الخصوص.

 وشهادة دعم العمالة ضمن أوراق المزاد.تقديم صور المستندات الالزمة والدالة على ما سبق  -

 سيتم عقد اجتماع تمهيدي مع الراسي عليه المزاد قبل بدء عملية رفع المواد.     -

على الراسي عليه المزاد أخذ موافقة المختصين بالبرنامج االن ائي لدخول المعدات والمواد والعمال وبعد  -

 وقع.اتباع كافة إجراءات االمن والسالمة المطبقين بالم

 على الراسي عليه المزاد تجهيز فريق العمل والمعدات االن ائية الالزمة لرفع المواد المباعة. -

 الضغط هناعلى باقي شرو  المزاد يرجى  لإل الع  -

السةةةةيد/ علي جعفر،   -24987736يعقوب الكندري، هاتف:  / السةةةةيديرجى االتصةةةةال ب : ال ةةةةرو السةةةةتالم كراسةةةةة  
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 وكيل وزارة المالية


