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خارجة عن نطاق االستخدام  هالك كلي" 2هالك جزئي وعدد  114( مركبة "عدد 116عدد )تعلن وزارة المـالية عن بيع  

 -التالية: وفق البيانات  الرئاسة العامة للحرس الوطني بالمزاد بالظرف المختوم لدى

الدائري  –الرقعي  –الرئاسة العامة للحرس الوطني  : وعرض المواركة في المزاد مكان استالم كراسـةةةة الوـةةةروط -1

ر غير قابلة دينا (50)وقدره  ل رسـةةةمـةةةويتم تسليم الوثائق مقاب 14/3/2021حتى  7/3/2021من تاريـةةة   الخامس

 .الرئاسة العامة للحرس الوطنيفي صندوق للرد تدفع 

 

وسيتم التوقيع من المزايد وقت استالم كراسة الوروط على إقرار وتعهد بااللتزام بالموعد المحدد له لتقديم 

 العرض للجنة البيع المركزي بوزارة المالية. 
 

  14/3/2021 –7/3/2021من  أيام عمل اعتبارا   (5):  تاري  المعاينة -2

 . ظهرا 12.00صباحا حتى  8.00من الساعة :  وقت المعاينة

 

 .ةطريق الصبي –معسكر سمو الوي  سالم العلي :  مكـان استقبال الراغبين في المعاينة -3

 المظاريف:تاري  تقديم العروض وفتح  -4

 الدور  – 12بلوك – مجمـع الوزارات  –لدى وزارة المـاليـة  16/3/2021الموافـق  الثالثاءيوم  تقديم العروض

الرئاسة العامة حسب الموعد المحدد للمزايد من قبل  قسم البيع المركزي – إدارة شؤون التخزين العامة –الثالث 

 .) ولن يقبل أي عرض بعد مرور الموعد المحدد للمزايد ( للحرس الوطني

 بلوك  -مجمع الوزارات  -لدى وزارة المالية  17/3/2021الموافق  االربعاءيــوم  فتح المظاريف وعقد المزاد

 .إدارة شؤون التخزين العامة –الدور الثالث  – 12

  17/3/2021الموافق  االربعاءيــوم االنترنت بعلى صفحة وزارة المالية اإلعالن عن الراسي عليه المزاد. 

  18/3/2021الموافق  الخميسالذين لم يرسى عليهم المزاد يوم تسليم شيكات المزايدين. 

 الرئاسة العامة للحرس الوطنيباسم  المصدقالويك  يقدم. 

  شروط خاصة :  

مقيدا  في السةةةةةةجل التجاري ولدى غرفة تجارة وصةةةةةةناعة  –فردا  أو شةةةةةةركة  –يجب أن يكون المزايد كويتيا   -

 يكون له شريك أو وكيل كويتي تاجر بعقد موثق.الكويت، ويجوز أن يكون أجنبيا  بورط أن 

 يسمح لألفراد الكويتيين المواركة في المزاد. -

على الراسةةةةي عليه المزاد بةزالة اللون ايسةةةةاسةةةةي للسةةةةيارات إزالة تامة عن طريق )صةةةةب ها( بموقعها وقبل  -

ومديرية االمن العسةةةكري شةةةراف المختصةةةين في مديرية االمداد والنقليات ةإجراءات رفعها او نقل ملكيتها وب

 كد من عدم وجود أي مالحظات امنية وافادة اللجنة.أوالت

وزارة المالية والرئاسة العامة للحرس الوطني غير مسئولين عن تحويل السيارات باسم الراسي عليه المزاد لدى  -

 وزارة الداخلية .
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