
 وزارة المالية
 

 معلقات مختلفة  –مواد كهربائية  -منفصلة ومركزي وحدات تكييف –برادات اإلعـالن عن بيع 

 قطاعات حديد  – خزانات مياه -سماعات ومكبرات صوت -مراوح –لوحات توزيع وسخانات وشفاطات 

 بالمزاد بالظرف المختوم  وبالط متداخل شاليهات -أثاث مكتبي –خشب  -أبواب ألمنيوم  – وتغطيات
 

لوحات  –مواد كهربائية ومعلقات مختلفة  –منفصلة ومركزي  وحدات تكييف –برادات بيع تعلن وزارة المالية عن 

تغطيات  –قطاعات حديد  –خزانات مياه  –مكبرات صوت  –سماعات  –مراوح  –سخانات وشفاطات  –توزيع 

بالمزاد  األوقاف والشئون االسالميةوزارة  لدى وبالط متداخل شاليهات - مكتبيأثاث  –خشب  –وأبواب ألمنيوم 

 -ة:يت التالنابالظرف المختوم وفق البيا
 

مجمـع الـوزارات ( األوقـاف: ) وزارة  زادـان استــالم كراســة الشــروط وعــرم المشاركــة فـي المــمك -1

( 5تسليـم الوثائق مقابل رســم وقـدره )ويتـم  4/11/4114 ن تاريـخ صـدور اإلعـالن حتىـم -11بلوك 

علماً بأنه سيتم بيع وثيقتين  األوقاف والشئون االسالميةوزارة  ع في صندوقـدنانير غير قابلة للرد تدف

 منفصلتين وهما:
–مــواد كهربائيــة ومعلقــات متنوعــة  -منفصــلة ومركــزي وحــدات تكييــف –:وثيقــة بيــع بــرادات  (1425مــزاد ) –أ  

–قطاعـات حديـد وتغطيـات -خزانـات ميـاه-سـماعات ومكبـرات صـوت –سخانات وشـفاطات ومـراوح  -لوحات توزيع

 (5أثاث مكتبي وشاليهات مخزن رقم ) -خشب -أبواب ألمنيوم

–مواد كهربائية ومعلقات متنوعة  -منفصلة ومركزي وحدات تكييف –وثيقة بيع برادات  : (1421مزاد ) –ب            

–قطاعات حديد وتغطيات -خزانات مياه-سماعات ومكبرات صوت –سخانات وشفاطات ومراوح  -لوحات توزيع

  (4بالط متداخل مخزن رقم ) –أثاث مكتبي وشاليهات  -خشب -أبواب ألمنيوم

  .4/11/4114 – 41/11/4114 أيام عمل اعتبارا من (5):   تاريخ المعاينة -4 
 0ظهرا 14011صباحا حتى  2011من  أثناء الدوام الرسميوقت المعاينة :                         

 

 0(5مقر مخازن الوزارة بجليب الشيوخ مخزن رقم )(: 1425مزاد رقم ) : مكـان استقبال الراغبين في المعاينة-3

 (4بجليب الشيوخ مخزن رقم )مقر مخازن الوزارة (: 1421مزاد رقم )                                                  
 تاريخ ومكان تقديم العروم وفتح المظاريف : -4

 األربعاء رة ظهـراً ـرة صباحـا حتى الثانيـة عشـمن الساعـة العاش د المزادـم العروم يوم عقــتقدي 
 إدارة شؤون – الثالثالدور – 14بلوك – مجمـع الوزارات  –لدى وزارة المـاليـة   5/11/4114 قالموافـ

 . ولن تقبل أية عروم بعد الساعة الثانية عشرة ظهراً  قسم البيع المركزي –التخزين العامة 
 الموافق األربعاء الساعـة الثانيـة عشرة والنصف بعد ظهر يوم  المزاد فتـح المظـاريف وعقـد 

 110قاعة رقم   –الدور األول  –مجمع الوزارات  –لدى وزارة المالية   5/11/4114
  0األوقاف والشئون االسالميةوزارة باسم  الشيكيقدم 

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

 ويجوز أن يكون أجنبياً بشرط أن يكون له شريك أو وكيل كويتي تاجر بعقد موثق0

  – 44441422، هاتف: طالل عواد الظفيري/ بالسيديرجـى االتصـال  :للمزادينالستالم كراسـة الشـروط  -

  444213240 
 22111211، هاتف: يوسف عيد الرشيدييرجى االتصال بالسيد/ : المعاينة للمزادينموقع  يمسؤول -

 11113321، هاتف: غازي أحمد منديوالسيد/                                               

 ( 44421212لدى وزارة المـالية   /   هاتف ) البيع المركزي مقرر لجنة 

  www.mof.gov.kw عنوان صفحة االنترنت

 وكيل وزارة المالية
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