
 وزارة المالية
 

شبابيك  –ابواب  –حديد  –اجهزة حاسب آلي وملحقاتها واجهزة متنوعة و نحاس اإلعـالن عن بيع 

 –يف متنوعة يوحدات تك –ادوات صحية  –اثاث متنوع  –كراسي  –شبرات  –طاوالت  –صناديق  –

  بالمزاد بالظرف المختوم مواد اخرى
 

 –ابواب  –حديد  –اسب آلي وملحقاتها واجهزة متنوعة و نحاس اجهزة حبيع تعلن وزارة المالية عن بيع 

و مواد  ف متنوعةيوحدات تكي –ادوات صحية  –اثاث متنوع  –كراسي  –شبرات  –طاوالت  –صناديق  –شبابيك 

 -ة:يت التالنابالمزاد بالظرف المختوم وفق البيا جامعة الكويتلدى  اخرى

مبنى  ادارة الشىنون    –الخالدية  –جامعة الكويت : زادـمشاركـة في المان استـالم كراسـة الشـروط وعـرض الـمك -1

( دنىانير ييىر   5ويتـم تسليىـم الوثىا ق مقابىس رسىـم و ىدر        ن تاريـخ صـدور اإلعـالن حت ـم المالية

 علمًا بأنه سيتم بيع وثيقتين منفصلتين وهما:جامعة الكويتع في صندوقـ ابلة للرد تدف

 .اجهزة حاسب آلي وملحقاتها واجهزة متنوعةعدد :وثيقة بيع (1821د  مزا –أ  

 –شبرات  –طاوالت  –صناديق  –شبابيك  –ابواب  –حديد  –نحاس ( :وثيقة بيع 1825مزاد   –ب 

 .ف متنوعة و مواد اخرىيوحدات تكي –ادوات صحية  –اثاث متنوع  –كراسي 

  

–ا منأيام عمس اعتبار ( تاريخ المعاينة -

 .ظهرًا ..180صباحًا حت   ..90من الساعة  و ت المعاينة :    

   :مكـان استقبال الرايبين في المعاينة-
 كلية الطب في الجابرية. –في الخالدية  كلية العلوم -مخازن ادارة شئون التخزين في الشويخ :(1821مزاد   –أ 

 مخازن ادارة شئون التخزين في منطقة الشويخ.( :1825مزاد   –ب
                                                     

 تاريخ ومكان تقديم العروض وفتح المظاريف : -

 قالموافـاالثنينرة ظهـرًاـرة صباحـا حت  الثانيـة عشـمن الساعـة العاشد المزادـم العروض يوم عقــتقدي 

إدارة شنون التخزين  – الثالثالدور – 18بلوك – مجمـع الوزارات  –لدى وزارة المـاليـة 

ولن تقبس أية عروض بعد الساعة الثانية عشرة ظهرًا   صندوق العطاءات( سم البيع المركزي –العامة 

 قــالمواف االثنينومــر يــالساعـة الثانيـة عشرة والنصف بعد ظه زادــالم فتـح المظـاريف وعقـد

.11 اعة ر م   –الدور األول  –مجمع الوزارات  –لدى وزارة المالية 

 جامعة الكويتباسم  ات المصد ةالشيك تقدم . 

 شروط خاصة:

مقيدًا في السجس التجاري ولدى يرفة تجارة وصناعة الكويت، ويجوز  –فردًا أو شركة  –أن يكون المزايد كويتيًا  -

يكون أجنبيًا بشرط أن يكون له شريك أو وكيس كويتي تاجر بعقد موثق. أن

السيد/ علي  – 81921142السيد/يعقوب الكندري هاتف:يرجـ  االتصـال :للمزادين  الستالم كراسـة الشـروط -

 .81921915جعفر هاتف:

 – 81921141شد العبيد هاتف:السيد/رابيرج  االتصال  :(1821مزاد   –أ  : للمزادين المعاينةمو ع  يمسنول -

 .81922118السيد/صادق صالحين هاتف: و السيد/نزار علي -81921118السيد/ عبداهلل الصايغ هاتف:

السيد/ عبداهلل الصايغ  – 81921141يرج  االتصال السيد/راشد العبيد هاتف: ( :1825مزاد   –ب 

 81921118هاتف:

 ( 88121919/   هاتف      لدى وزارة المـاليةالبيع المركزي مقرر لجنة 

 

وكيس وزارة المالية


