وزارة المالية
اإلعـالن عن بيع عدد  51مركبة "( )49هالك جزئي و( )2هالك كلي" وبطاريات كبيرة وبطاريات صغيرة
بالمزاد بالظرف المختوم
تعلن وزارة المالية عن بيع عدد ( )51مركبة "( )49هالك جزئي و( )2هالك كلي" وبطاريات كبيرة وبطاريات
صغيرة لدى الرئاسة العامة للحرس الوطني بالمزاد بالظرف المختوم وفق البيانات التالية -:
 -1مكـاااان استـاااالم كراسـاااة الرـاااروط وعـااارا المراركـاااة في المـااازاد  :الرئاسة العامة للحرس الوطني –
الرقعي – الرئون المالية من تاريخ  2019/6/9حتى  2019/6/13ويتـم تسليـم الوثائق مقابل رسـم غير
قابل للرد يدفـع في صندوق الرئاسة العامة للحرس الوطني علما ً بأنه سيتم بيع وثيقتين منفصلتين وهما:
أ – مزاد ( : )1842وثيقة بيع عدد ( )51مركبة "( )49هالك جزئي و( )2هالك كلي"  ،سـعر الكراسة ( 50د.ك)
ب– مزاد ( : )1843وثيقة بيع بطاريات كبيرة وبطاريات صغيرة  ،سـعر الكراسة ( 20د.ك)
 -2تاريخ المعاينة  )5( :أيام عمل اعتبارا من 2019/6/13 – 2019/6/9
وقت المعاينة :أثناء الدوام الرسمي ( من الساعة  8صباحا حتى  12ظهرا ) .
-3مكـان استقبال الراغبين في المعاينة للمزادين :
 معسكر التحرير  -الدائري السادس .
 -4تاريخ تقديم العروا وفتح المظاريف :
 تقديم العروا يوم عقـد المزاد من الساعـة العاشرة صباحـا ً حتى الثانيـة عررة ظهـرا ً يوم االثنين الموافـق
 2019/6/17لدى وزارة المـاليـة – مجمـع الوزارات– بلوك  – 12الدور الثالث – إدارة شؤون التخزين العامة
– قسم البيع المركزي ولن تقبل أية عروا بعد الساعة الثانية عررة ظهرا ً .
 فتح المظاريف وعقد المزاد في تمام الثانيـة عرـرة والنصـف ظهـر يــوم االثنين الموافق 2019/6/17
لدى وزارة المالية  -مجمع الوزارات  -بلوك  - 18الدور الثاني – قاعة رقم . 18
 يقدم الريك المصدق  /الكفالة المصرفية باسم الرئاسة العامة للحرس الوطني .
شروط خاصة بالمزادين (للرركات والمؤسسات فقط) :



أن يكون المزايد كويتيا ً – فرداً أو شركة – مقيدا ً في السجل التجاري ولدى غرفة تجارة وصناعة الكويت ،ويجوز
أن يكون أجنبيا ً بررط أن يكون له شريك أو وكيل كويتي تاجر بعقد موثق .

شروط خاصة بمزاد (: )1842




يسمح لألفراد الكويتيين المراركة في المزاد .
وزارة المالية والرئاسة العامة للحرس الوطني غير مسئولين عن تحويل السيارات باسم الراسي عليه المزاد لدى
وزارة الداخلية .

شروط خاصة بمزاد (: )1843



على الرركات المتقدمة للمزاد ارفاق شهادة من الهيئة العامة للبيئة تؤهلها إلعادة تدوير البطاريات المستهلكة .

 الستالم كراسـة الرـروط للمزادين  :يرجـى االتصـال المالزم  /ماجد هايف ماجد  ،هاتف .50178888 : مسؤولي المعاينة أ -مزاد ( : )1842الرائد  /خالد علي طارش  ،هاتف .99745550 :والرقيب  /مرعل فهد فهاد  ،هاتف .99770056 :
ب -مزاد ( : )1843النقيب  /عبدهللا وليد عبدهللا  ،هاتف .97789946 :
ومالزم اول  /يوسف نبيل طاهر  ،هاتف .50048272 :

مقرر لجنة البيع المركزي لدى وزارة المـالية  /هاتف ( ) 22481979
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