
 وزارة المـاليــــــــــــة
 أجهزة رياضية  -أجهزة كهربائية و مكتبية -أثاث متنوعكوم )اإلعـالن عن 

 -أهداف حديد و خشب -و معدات طبية

 .(ة اخرىمتنوع موادتوانكي و  
 

 

 -ة و معدات طبيةأجهزة رياضي -أجهزة كهربائية و مكتبية -أثاث متنوعكوم )تعلن وزارة المالية عن بيع  

 الهيئة العامة االستخدام لدى نطاق  خارجة عن و مواد متنوعة اخرى(توانكي  -هداف حديد و خشبأ 

 -التالية: المختوم  وفق  البيانات بالمزاد بالظرف للشباب والرياضة 

 

       –دارة التوريدات و الخدمات العامة إ:  مكـان استـالم كراسـة الشـروط وعـرض المشاركـة في المـزاد -1

 ويتـم تسليـم الوثائق مقابل رسـم  11/8/4112الرقعي من تاريخ صدور االعالن حتى  -لدور الثالثا

 الهيئة العامة للشباب و الرياضة .ع في صندوق ـللرد تدف ( دنانير غير قابلة5وقدره ) 
 

 11/8/4112   – 42/8/4112أيام عمل اعتبارا من    ( 6 ):   تاريخ المعاينة -4
 

 . : أثناء الدوام الرسمي اينةوقت المع -1
 

 مكـان استقبال الراغبين في المعاينة :  -2

خلف فرع الجمعية بجوار صالة الحباج على  1ق -منطقة الصباحية -ساحة الصباحية الرياضية: 1موقع -

 طريق فيصل السريع .

نك التسليف منطقة الصليبخات خلف سينما الصليبخات بجوار ب –: ساحة الصليبخات الرياضية  4موقع  -

 على الدائري الرابع  .
 

 تاريخ ومكان تقديم العروض وفتح المظاريف : -5

 الموافـق  االثنينصباحـا حتى الثانيـة عشرة ظهـراً  العاشرةيوم عقـد المزاد من الساعـة  تقديم العروض

إدارة شؤون التخزين  –الدور الثالث  – 14بلوك – مجمـع الوزارات –لدى وزارة المـاليـة  1/9/4112

 ولن تقبل أية عروض بعد الساعة الثانية عشرة ظهراً. ) قسم البيع المركزي ( – العامة

 1/9/4112الموافق  االثنينبعد ظهر يوم  الثانية عشر والنصفوعقـد المزاد الساعـة  فتـح المظـاريف 

 . 11قاعة رقم  –الدور األول  –لـدى وزارة المالية مجمع الوزارات 

 الهيئة العامة للشباب و الرياضةباسم  المصدقةات قدم الشيكي . 

 :شروط خاصة 

 ً مقيداً في السجل التجاري ولدى غرفة تجارة وصناعة  –فرداً أو شركة  –أن يكون المزايد كويتيا

 الكويت، ويجوز أن يكون أجنبياً بشرط أن يكون له شريك أو وكيل كويتي تاجر بعقد موثق.
 

 99299641، هاتف :  عبدهللا الرشيدي: يرجى االتصال بالسيد /  الشـروط الستالم كراسـة -
 

   :للموقعين مسؤول موقع المعاينة -

 65111611حميد مندني: هاتف: السيد /  -

 66522188هاتف:  -السيد/ طالل الحربي -

 99881151هاتف:  -السيد/أحمد الصايغ -

 

  www.mof.gov.kw عنوان صفحة اإلنترنت

 

 ( . 44281919لدى وزارة المـالية   /   هاتف  ) البيع المركزي مقرر لجنة  -

 

 وكيل وزارة المالية
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