وزارة المالية
اإلعالن عن بيع كتب منهجية وعدد ( )4شبرات
بالمزاد بالظرف المختوم
تعلن وزارة المـالية عن بيع كتب منهجية وعدد ( )4شبرات بالمزاد بالظرف المختوم لدى جامعة الكويت وفق البيانات التالية - :
 -1مكان استالم كراسـةةة الرـةةرو وعرض المراركة في المزادين  :جامعة الكويت – الخالدية – مبنى إدارة الرئون المالية من
تاريخ  2019/5/12حتى  ، 2019/5/16علما بأنه سيتم بيع وثيقتين منفصلتين وهما -:
أ -مزاد رقم ( :)1834وثيقة بيع كتب منهجية  ،مقابل رسـم وقدره ( )20دينار .
ب-مزاد رقم ( :)1835وثيقة بيع عدد ( )4شبرات  ،مقابل رسـم وقدره ( )30دينار .
غير قابلة للرد تدفـع في صندوق جامعة الكويت .
 -2تاريخ المعاينة  )5( :أيام عمل اعتبارا من 2019/5/16 –2019/5/12

وقت المعاينة  :من الساعة  10صباحا حتى  1ظهرا .
 -3مكـان استقبال الراغبين في المعاينة  :أ -مزاد رقم ( : )1834مخازن إدارة شئون التخزين  -مخزن الكتب -الرويخ .
ب -مزاد رقم ( : )1835مخازن إدارة شئون التخزين -الرويخ .
 -4تاريخ تقديم العروض وفتح المظاريف:
 تقديم العروض يوم عقـد المزاد من الساعـة العاشرة صباحـا حتى الثانيـة عررة ظهـرا يوم األثنين الموافـق  2019/5/20لدى
وزارة المـاليـة – مجمـع الوزارات– بلوك  – 12الدور الثالث – إدارة شؤون التخزين العامة –قسم البيع المركزي ولن تقبل أية
عروض بعد الساعة الثانية عررة ظهرا.
 فتح المظاريف وعقد المزاد في تمام الثانيـة عرـرة والنصـف ظهـر يــوم األثنين الموافق  2019/5/20لدى وزارة المالية -
مجمع الوزارات  -بلوك  - 18الدور الثاني – قاعة رقم . 18
 يقدم الريك المصدق  /الكفالة المصرفية باسم جامعة الكويت .



شرو خاصة بالمزادين :
-

يجب أن يكون المزايد كويتيا – فردا أو شةةركة – مقيدا في السةةجل التجاري ولدى غرفة تجارة وصةةناعة الكويت ،ويجوز أن يكون
أجنبيا برر أن يكون له شريك أو وكيل كويتي تاجر بعقد موثق .
يسمح لألفراد الكويتيين المراركة بالمزاد .
على المتزايد أن يرفق شهادة استيفاء نسبة العمالة الو نية الصادرة من وزارة الرئون االجتماعية والعمل قبل التوقيع على العقد
وفقا لنص المادة ( )6من القانون رقم  19لسنة  2000وقرار لجنة المناقصات المركزية في هذا الخصوص .
تقديم صور المستندات الالزمة والدالة على ما سبق وشهادة دعم العمالة ضمن أوراق المزاد .

الستالم كراسة الررو للمزادين  :يرجى االتصال بالسيد /يعقوب الكندري  ،هاتف 24987736 :
والسيد /علي جعفر  ،هاتف 24987945 :
مسئولي موقع المعاينة  :أ -مزاد رقم ( : )1834السيد /إبراهيم حسن  ،هاتف 24984431 :
ب -مزاد رقم ( : )1835السيد /مصطفى اسامة  ،هاتف 24984494 :

ومقرر لجنة البيع المركزي لدى وزارة المـالية /هاتف ) 22481979 ( :
عنوان صفحة اإلنترنت wwwmof.gov.kw
وكيل وزارة المالية

