وزارة المالية
اإلعـالن عن بيع مكيفات مركزية حجم كبير -ديكتات – رافعات تنظيف واجهات األبراج الزجاجية -حديد-
ألمنيوم و ألمنيوم -حديد -وحدات تكييف -أجهزة مكتبية -أثاث مكتبيي خارجة عن نطاق االستخدام بالمزاد
بالظرف المختوم
مزاد رقم ( )1969ومزاد رقم ()1970
تعلن وزارة المالية عن بيع مكيفات مركزية حجم كبير -ديكتات – رافعات تنظيف واجهات األبراج الزجاجية -حديد -ألمنيوم و
ألمنيوم -حديد -وحدات تكييف -أجهزة مكتبية -أثاث مكتبيي خارجة عن نطاق االستخدام لدى بلدية الكويت بالمزاد بالظرف
المختوم وفق البيانات التالية-:
 -1مكـااان استـااالم كراسـااة الوـااروا وعـاارة المواركـااة للمزادين  :بلدية الكويت – مبنى رقم (  – ) 2إدارة الوئون
المالية  ،من تاريخ  2021/1/10حتى  2021/1/17ويتـاااام تمليـاااام الوثا ق مماب رسـاااام غير قاب للرد يدفـااااع في
صندوق بلدية الكويت علما ً بأنه سيتم بيع وثيمتين منفصلتين وهما :
أ .مزاد ( : )1969وثيمة بيع مكيفات مركزية حجم كبير -ديكتات – رافعات تنظيف واجهات األبراج الزجاجية -حديد-
ألمنيوم .سعر الكراسة (  50دينار )
ب .مزاد ( : )1970وثيمة بيع ألمنيوم -حديد -وحدات تكييف -أجهزة مكتبية -أثاث مكتبيي .سعر الكراسة (  30دينار )

وسيتم التوقيع من المزايد وقت استالم كراسة الوروا على إقرار وتعهد بااللتزام بالموعد المحدد
له لتمديم العرة للجنة البيع المركزي بوزارة المالية .
 -1تاريخ المعاينة  )6( :أيام عم اعتبارا ً من 2021/1/17 –2021/1/10
-2

وقت المعاينه  :من الماعة  9:00صباحا حتى الماعة  1:00ظهرا.

 -3مكـان استمبال الراغبين في المعاينة للمزاد :أ-مزاد((:)1969إدارة الممتودعات العامة) مخزن التكييفات المركزية.
ب -مزاد ( : )1970إدارة الممتودعات العامة
 -4تاريخ ومكان تمديم العروة وفتح المظاريف :

 تمديم العروة يوم الثالثاء الموافـق  2021/1/19لدى وزارة المـاليـة – مجمـع الوزارات – بلوك  – 12الدور
الثالث – إدارة شؤون التخزين العامة – قمم البيع المركزي حمب الموعد المحدد للمزايد من قب بلدية الكويت
( ولن يمب أي عرة بعد مرور الموعد المحدد للمزايد ).
 فتح المظاريف وعمد المزاد يــوم االربعاء الموافق  2021/1/20لدى وزارة المالية  -مجمع الوزارات  -بلوك
 – 12الدور الثالث – إدارة شؤون التخزين العامة.
 اإلعالن عن الراسي عليه المزاد على صفحة وزارة المالية باالنترنت يــوم االربعاء الموافق .2021/1/20
 تمليم شيكات المزايدين الذين لم يرسى عليهم المزاد يوم الخميس الموافق .2021/1/21







تمدم الويكات المصدقة  /كفالة مصرفية باسم بلدية الكويت.
شروا خاصة بالمزادين:
أن يكون المزايد كويتيا ً – فردا ً أو شركة – مميدا ً في المج التجاري ولدى غرفة تجارة وصناعة الكويت ،ويجوز
أن يكون أجنبيا ً بورا أن يكون له شريك أو وكي كويتي تاجر بعمد موثق .

يممح لألفراد الكويتيين المواركة في المزاد.
يجب على المتزايدين برفق شهادة استيفاء نمبة العمالة الوانية الصادرة من وزارة الوؤون االجتماعية والعم
قب التوقيع على العمد وفما لنص المادة ( )6من المانون رقم ( 19لمنة  )2000وقرار لجنة المناقصات المركزية
بهذا الوأن مع تمديم صور ممتندات الالزمة والدالة على ما سبق باإلضافة الى صورة شهادة دعم العمالة ضمن
أوراق المزايد.

 الستالم كراسـة الوـروا للمزادين :يرجـى االتصـال بالميد  /عبدالوهاب المرعي  ،هاتف96666877 : ممؤول موقع المعاينة للمزادين / :احمد مطر الرشيدي  ،هاتف .51455595 :ممرر لجنة البيع المركزي لدى وزارة المـالية  /هاتف ( ) 22481979
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