
 وزارة المالية
 

أجهزة مكتبية  –سرير طبي متحرك وملحقاته  –أثاث متنوع  –خزانات حديد اإلعـالن عن بيع 

 –كيبل  –بايبات نحاس  –محرقة  –معدات غسيل وكوي  –وحدة تكييف  –مولد ديزل  –وكهربائية 

  بالمزاد بالظرف المختوم ومواد متنوعة اخرى
 

أجهزة  –سرير طبي متحرك وملحقاته  –أثاث متنوع  –حديد  خزاناتتعلن وزارة المالية عن بيع 

 -بايبات نحاس  –محرقة  –معدات غسيل وكوي  –وحدة تكييف  –مولد ديزل  –مكتبية وكهربائية 

 -ة:يت التالنابالمزاد بالظرف المختوم وفق البيا وزارة الصحة لدىكيبل ومواد متنوعة اخرى 

دييوان عيام  – الشيوون الماليية – وزارة الصيحة:  زادـالمشاركـة فيي المي ان استـالم كراسـة الشـروط وعـرضـمك -1

( دنيانير غيير 5ويتـم تسليـم الوثيائق مقابيل رسيـم وقيدر    2/11/2112 ن تاريـخ صـدور اإلعـالن حتىـم الوزارة

 علماً بأنه سيتم بيع وثيقتين منفصلتين وهما: وزارة الصحة ع في صندوقـقابلة للرد تدف

      أجهييزة مكتبييية  –سييرير طبييي متحييرك وملحقاتييه  –أثيياث متنييوع  –خزانييات حديييد :وثيقيية بيييع (1221  مييزاد –أ  

 .عة اخرى وومواد متن –وكهربائية 

-فلودر-كليندر -ماكينة تنظيف -بريس يدوي –وحدة تكييف  -مولد ديزل( :وثيقة بيع 1222مزاد   –ب 

  .مواد متنوعة اخرى 01*01كشافات -كيبل -اسبايبات نح -محرقة -ماكينة بخار -كمبروسور-غسالة

  .2/11/2112 – 20/11/2112 أيام عمل اعتبارا من (5 :   تاريخ المعاينة -2 

  .ظهراً  12.11صباحاً حتى  11.11من الساعة وقت المعاينة :                           

 على ان يتم تجميع المزايدين واطالعهم على المواد معا . -

   :ستقبال الراغبين في المعاينةمكـان ا-1

 .المخازن والمشتريات  –مستشفى العدان  :(1221مزاد   –أ 

 .الشوون الهندسية  –مستشفى العدان  ( :1222مزاد   –ب
                                                      

 تاريخ ومكان تقديم العروض وفتح المظاريف : -2

 قالموافـ االثنين رة ظهـراً ـرة صباحـا حتى الثانيـة عشـمن الساعـة العاش د المزادـم العروض يوم عقــتقدي 

إدارة شوون التخزين  – الثالثالدور – 12بلوك – مجمـع الوزارات  –لدى وزارة المـاليـة   1/11/2112

 . ة ظهراً ولن تقبل أية عروض بعد الساعة الثانية عشر   صندوق العطاءات(قسم البيع المركزي –العامة 
 قــالمواف االثنين ومــر يــالساعـة الثانيـة عشرة والنصف بعد ظه زادــالم فتـح المظـاريف وعقـد 

 .11قاعة رقم   –الدور األول  –مجمع الوزارات  –لدى وزارة المالية   1/11/2112
 وزارة الصحةباسم  ات المصدقةالشيك تقدم . 

 شروط خاصة:
مقيداً في السجل التجاري ولدى غرفة تجارة وصناعة الكويت، ويجوز  –فرداً أو شركة  –أن يكون المزايد كويتياً  -

 أن يكون أجنبياً بشرط أن يكون له شريك أو وكيل كويتي تاجر بعقد موثق.
داخلي  22411222:هاتف حسين جاسم كاكولي السيد/يرجـى االتصـال  :للمزادين  الستالم كراسـة الشـروط -

2111 /21212111  . 

  22221245هاتف: محمد السهليالسيد/بيرجى االتصال  :(1221مزاد   –أ  : للمزادين المعاينةموقع  يمسوول -

  00241115هاتف: نبيل أبو القمصانالسيد/بيرجى االتصال  ( :1222مزاد   –ب                                       
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