
 وزارة المـاليــــــــــــة
 

 عدد و أدوات  -مولدات -المنيوم قواطع  -خزانات وقود -بطاريات -كشافات -تكييفاإلعـالن عن بيع 

 بايبات نحاس و مواد متنوعة اخرى -خشب -مكائن تكييف -لوحات توزيع –كهربائية و وحدات انارة   

 بالمزاد بالظرف المختوم
 

  -مولدات -المنيوم قواطع  -خزانات وقود -بطاريات -كشافات -تكييف بيعتعلن وزارة المالية عن 

 بايبات نحاس و  -خشب -مكائن تكييف -لوحات توزيع –عدد و أدوات كهربائية و وحدات انارة 

 بالمزاد بالظرف المختوم   وزارة الصحةخارجة عن نطاق  االستخدام لدى   مواد متنوعة اخرى

 -وفق البيانات التالية:
 

( ديوان عام الوزارة)  -وزارة الصحة:  ـان استـالم كراسـة الشـروط وعـرض المشاركـة في المـزادمك -1

ويتـم تسليـم الوثائق مقابل رسـم وقدره  11/9/1011حتى  من تاريخ صدور االعالنالشئون المالية 

 .وزارة الصحة  صندوق  ع في ـ( دنانير غير قابلة للرد تدف5)

 11/9/1011   – 7/9/1011أيام عمل اعتبارا من    (5) :  تاريخ المعاينة -1

 .صباحا  11صباحا الى  10من :  وقت المعاينة -3

 سيتم تجميع المتزايدين و اطالعهم على المواد معا              

 . الشئون الهندسية -الجهراءمستشفى مكـان استقبال الراغبين في المعاينة :  -1
 

 ض وفتح المظاريف :تاريخ ومكان تقديم العرو -5

 ثنيناالصباحـا حتى الثانيـة عشرة ظهـرا   العاشرةيوم عقـد المزاد من الساعـة  تقديم العروض 

إدارة  –الدور الثالث  – 11بلوك – مجمـع الوزارات –لدى وزارة المـاليـة  15/9/1011الموافـق 

ولن تقبل أية عروض بعد الساعة الثانية عشرة  ) قسم البيع المركزي ( – شؤون التخزين العامة

 ظهرا .

 الموافق  االثنينبعد ظهر يوم  الثانية عشر والنصفوعقـد المزاد الساعـة  فتـح المظـاريف

 . 17قاعة رقم  –الدور األول  –لـدى وزارة المالية مجمع الوزارات  15/9/1011

 وزارة الصحة  باسم  المصدقةات يقدم الشيك. 
 

 

 اصة :شروط  خ -

مقيدا  في السجل التجاري ولدى غرفة تجارة وصنناعة  –فردا  أو شركة  –أن يكون المزايد كويتيا   

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

 

ة المحاسننبة ) منندير إدار -حسننين جاسننم كنناكولي:  يرجننى االتصننال بالسننيد /  السننتالم كراسننـة الشننـروط -

 1033داخلي :  – 11477111ت :     97171777  هاتف :المالية ( 
 

 ( مستشفى الجهنراء -رئيس مكتب الشئون الهندسية)عذاري النصرهللا / ةالسيد مسؤول موقع المعاينة: -

  90995155، هاتف : 
 

 ( . 11141979لدى وزارة المـالية   /   هاتف  ) البيع المركزي مقرر لجنة  -
 

            www.mof.gov.kwعنوان صفحة االنترنت: -

                                                                                              

 وكيل وزارة المالية


