
 وزارة المالية
 

 بالمزاد بالظرف المختوم S280( سيارة مرسيدس  25عدد ) اإلعالن عن بيع 

 ( 6320مزاد رقم ) 

 

( سيارة هالك 1( سيارة هالك جزئي وعدد )24" عدد ) S280( سيارة مرسيدس  25عدد ) تعلن وزارة المـالية عن بيع  

 -: التاليةوفق البيانات الديوان االميري  بالمزاد بالظرف المختوم لدى " كلي
 

حتى  28/11/2021من تاريـةةةة  المبنى اإلداري  -قصر بيان : وعرض المطاركة في المزاد مكان استالم كراسـةةةةة الطـةةةةرو  -1

 .الديوان االميريصندوق  فيتدفع ر غير قابلة للرد، دينا (20)وقدره  ل رسـمـويتم تسليم الوثائق مقاب 1/12/2021
 

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

 للجنة البيع المركزي بوزارة المالية . 
 

  1/12/2021 –28/11/2021من  أيام عمل اعتبارا   (4):  تاري  المعاينة -2

 صباحا. 12:00صباحا حتى الساعة  9:00من  الساعة  أثناء الدوام الرسمي:  وقت المعاينة

 

 .قصر بيان:  عاينة للمزادمفي ال مكـان استقبال الراغبين -3

 

 المظاريف:تاري  تقديم العروض وفتح  -4

 إدارة  –الدور الثالث  – 12بلوك –  مجمـع الوزارات –لدى وزارة المـاليـة  5/12/2021الموافـق  األحديوم  تقديم العروض

) ولن يقبل أي عرض بعد مرور  الديوان االميريحسب الموعد المحدد للمزايد من قبل  قسم البيع المركزي – شؤون التخزين العامة

 .الموعد المحدد للمزايد (

 الدور الثالث  – 12بلوك  -مجمع الوزارات  -وزارة المالية  لدى 6/12/2021الموافق  االثنينيــوم  فتح المظاريف وعقد المزاد

 .إدارة شؤون التخزين العامة –

  6/12/2021الموافق  االثنينيــوم االنترنت بصفحة وزارة المالية  علىاإلعالن عن الراسي عليه المزاد. 

  7/12/2021الموافق  الثالثاء الذين لم يرسى عليهم المزاد يومتسليم شيكات المزايدين. 

 الديوان االميريباسم الكفالة المصرفية  / المصدقالطيك  يقدم. 

 

  للمزاد  شرو  خاصة:  

ويجوز  الكويت،في السةةجل التجاري ولدى غرفة تجارة وصةةناعة  مقيدا   –أو شةةركة  فردا   – ن يكون المزايد كويتيا  يجب أ -1

 .موثقبطر  أن يكون له شريك أو وكيل كويتي تاجر بعقد  يكون أجنبيا   أن

 .السيارات  بعد إتمام عملية تحويلإال يسمح للراسي عليه المزاد برفع السيارات  لن -2

 .وزارة الداخليةي غير مسئولين عن تحويل السيارات باسم الراسي عليه المزاد لدى وزارة المالية والديوان االمير -3

 

 .22013209 هاتف : ،ناصر محمد السعيد/  بالسيديرجى االتصال : للمزادالستالم كراسة الطرو  

  22013550: هاتف ،علي المنير / بالسيد يرجى االتصال: للمزاد للمزادموقع المعاينة  يمسئول

 . 22013545، هاتف: فيصل الصاهودسيد / و ال                                                                 

 

 . ( 22481979)  : هاتف لدى وزارة المـالية /البيع المركزي ومقرر لجنة      
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