وزارة المالية
اإلعالن عن بيع بايبات نحاس – أثاث – دكتات ووحدات تكييف – بايبات حديد – ألمنيوم – مطابخ – مظالت
ومواد متنوعة بالمزاد بالظرف المختوم
مزاد رقم ()1982
تعلن وزارة المـالية عن بيع بايبات نحاس – أثاث – دكتات ووحدات تكييف – بايبات حديد – ألمنيوم – مطابخ – مظالت ومواد متنوعة
بالمزاد بالظرف المختوم لدى جامعة الكويت وفق البيانات التالية- :
 -1مكان استالم كراسـةةةة الوـةةةرو وعرض المواركة في المزاد  :جامعة الكويت – الخالدية – مبنى إدارة الوئون المالية من
تاريـخ  2021/2/14حتى  2021/2/24ويتم تسليم الوثائق مقاب ـل رسـم وقدره ( )30دينار غير قابلة للرد تدفع في صندوق
جامعة الكويت.
وسيتم التوقيع من المزايد وقت استالم كراسة الورو على إقرار وتعهد بااللتزام بالموعد المحدد له لتقديم العرض للجنة
البيع المركزي بوزارة المالية .
 -2تاريخ المعاينة  )9( :أيام عمل اعتبارا من 2021/2/24 –2021/2/14
وقت المعاينة  :من الساعة  9صباحا حتى  12ظهرا.
 -3مكـان استقبال الراغبين في المعاينة للمزاد  :مخازن إدارة شئون التخزين – الوويخ.
 -4تاريخ تقديم العروض وفتح المظاريف:
 تقديم العروض يوم األثنين الموافـق  2021/3/1لدى وزارة المـاليـة – مجمـع الوزارات – بلوك  – 12الدور الثالث – إدارة
شؤون التخزين العامة – قسم البيع المركزي حسب الموعد المحدد للمزايد من قبل جامعة الكويت ( ولن يقبل أي عرض بعد مرور
الموعد المحدد للمزايد ).
 فتح المظاريف وعقد المزاد يــوم الثالثاء الموافق  2021/3/2لدى وزارة المالية  -مجمع الوزارات  -بلوك  – 12الدور الثالث
– إدارة شؤون التخزين العامة.





اإلعالن عن الراسي عليه المزاد على صفحة وزارة المالية باالنترنت يــوم الثالثاء الموافق .2021/3/2
تسليم شيكات المزايدين الذين لم يرسى عليهم المزاد يوم األربعاء الموافق .2021/3/3



يقدم الويك المصدق  /الكفالة المصرفية باسم جامعة الكويت.
شرو خاصة للمزاد :
 -1يسمح لألفراد الكويتيين المواركة في المزاد.
 -2يجب أن يكون المزايد كويتيا – فردا أو شركة – مقيدا في السجل التجاري ولدى غرفة تجارة وصناعة الكويت ،ويجوز
أن يكون أجنبيا بور أن يكون له شريك أو وكيل كويتي تاجر بعقد موثق.
 -3على المتزايد أن يرفق شهادة استيفاء نسبة العمالة الو نية الصادرة من وزارة الوئون االجتماعية والعمل قبل التوقيع
على العقد وفقا لنص المادة ( )6من القانون رقم  19لسنة  2000وقرار لجنة المناقصات المركزية في هذا الخصوص.
 -4تقديم صور المستندات الالزمة والدالة على ما سبق وشهادة دعم العمالة ضمن أوراق المزاد.

الستالم كراسة الورو للمزاد :يرجى االتصال بالسيد  /يعقوب عبدهللا  ،هاتف24987736 :
السيد /علي جعفر ،هاتف24987945 :
مسئول موقع المعاينة للمزاد :يرجى االتصال بالسيد  /حسام يوسف هاتف24984494 :
السيد /مصطفى انور  ،هاتف24984474 :
السيد /عبدهللا الصايغ  ،هاتف24984472 :
ومقرر لجنة البيع المركزي لدى وزارة المـالية  /هاتف . ) 22481979 ( :
عنوان صفحة االنترنت www.mof.gov.kw
وكيل وزارة المالية

