وزارة المالية
اإلعـالن عن بيع كوم حديد
بالمزاد بالظرف المختوم
مزاد رقم ( )1971ومزاد رقم )(1972
تعلن وزارة المالية عن بيع كوم حديد لدى مؤسسة الموانئ الكويتية بالمزاد بالظرف المختوم وفق البيانات التالية: -

-1مكـان استـالم كراسـة الشـروط وعـرض المشاركـة في المـزاد :مبنى مؤسسة الموانئ الكويتية الرئيسي– -الشويخ -شارع
جمال عبد الناصر -إدارة اإلمداد -الدور السابع مـن تاريـخ  2021/1/10حتى  2021/1/18ويتـم تسليـم الوثائق مقابل رسـم
وقدره ( )100دينار غير قابلة للرد تدفـع في صندوق مؤسسة الموانئ الكويتية ،علما بأنه سيتم بيع وثيقتين منفصلتين وهما :
أ -مزاد رقم ( :)1970وثيقة بيع كوم حديد.
ب -مزاد رقم ( :)1971وثيقة بيع كوم حديد.
وسيتم التوقيع من المزايد وقت استالم كراسة الشروط على إقرار وتعهد بااللتزام بالموعد المحدد له لتقديم العرض للجنة
البيع المركزي بوزارة المالية.
 -2تاريخ المعاينة )1( :يوم عمل بتاريخ . 2021/1/24
وقت المعاينة :في تمام الساعة  11.00صباحا.
 -3مكـان استقبال الراغبين في المعاينة :أ -مزاد رقم ( :)1971ميناء الدوحة  -بجانب الرصيف رقم (. )7
ب -مزاد رقم ( :)1972ميناء الدوحة – بجانب الرصيف رقم (.)8
 -4تاريخ ومكان تقديم العروض وفتح المظاريف:
 تقديم العروض يوم الثالثاء الموافـق  2021/1/26لدى وزارة المـاليـة – مجمـع الوزارات –بلوك  – 12الدور الثالث –
إدارة شؤون التخزين العامة – قسم البيع المركزي حسب الموعد المحدد للمزايد من قبل مؤسسة الموانئ الكويتية ( ولن
يقبل أي عرض بعد مرور الموعد المحدد للمزايد ).
 فتح المظاريف وعقد المزاد يــوم األربعاء الموافق  2021/1/27لدى وزارة المالية  -مجمع الوزارات  -بلوك  – 12الدور
الثالث – إدارة شؤون التخزين العامة.
 اإلعالن عن الراسي عليه المزاد على صفحة وزارة المالية باألنترنت يــوم األربعاء الموافق .2021/1/27
 تسليم شيكات المزايدين الذين لم يرسى عليهم المزاد يوم الخميس الموافق .2021/1/28
 يقدم الشيك المصدق  /الكفالة المصرفية باسم مؤسسة الموانئ الكويتية.
شروط خاصة للمزادين:
-1أن يكون المزايد كويتيا – فردا أو شركة – مقيدا في السجل التجاري ولدى غرفة تجارة وصناعة الكويت  ،ويجوز أن يكون
أجنبيا بشرط أن يكون له شريك أو وكيل كويتي تاجر بعقد موثق.
-2يسمح لألفراد الكويتيين المشاركة في المزاد
-3يجب على من يتقدم لشراء كراسة الشروط تقديم المستندات التالية ( :صورة البطاقة المدنية -صورة دفتر السيارة -رخصة
القيادة) إلصدار تصريح دخول الميناء قبل موعد المعاينة بوقت كاف.
-4سيتم تجميع المزايدين الراغبين في المعاينة في يوم واحد فقط.
-5يجب على الراسي عليه المزاد أن يقوم وعلى نفقته الخاصة بكافة أعمال النقل والنظافة الموقعية وأية نفقات مباشرة أو
غير مباشرة متعلقة بها وبسداد كافة الرسوم الالزمة لدخول الميناء.
الستالم كراسـة الشـروط للمزاد  :يرجـى االتصـال بالسيد /أحمد بدر عبد الرسول  ،هاتف .66224470 :مسؤول موقع المعاينة للمزادين :السيد /حسين األقرع -هاتف99166878 :مقرر لجنة البيع المركزي لدى وزارة المـالية  /هاتف)( 22481979
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