
 وزارة المالية
 

  -أدوات مكتبية -أجهزة مكتبية -أثاث مكتبياإلعالن عن بيع 

 بالمزاد بالظرف المختومومواد أخرى ثالجة  -أجهزة حاسب آلي و ملحقاتها

 

أجهزة حاسب آلي  –أدوات مكتبية  –أجهزة مكتبية  -أثاث مكتبيتعلن وزارة المـالية عن بيع     

األمانة العامة للمجلس األعلى للتخطيط بالمزاد بالظرف المختوم لدى ومواد أخرى ثالجة  -وملحقاتها 

 -وفق البيانات التالية: والتنمية
 

)األمانااة العامااة للمجلااس األعلااى   : وعاارا الم ااارـة فااي الماازاد   مكااان اسااتالم ـراسااـة ال ااـرو    -1

 مان تارـاـص داـدور اإلعاـالن حتاى      شارع الخليج العربي -وزارة التخطيط سابقا -للتخطيط والتنمية(

فااي ( دنااانير رياار قابلااة للاارد تاادفع   5)وقاادر    ل رسااـتـوـااتت تيااليت الوثااابق مقاباا  82/11/8112

 .األمانة العامة للمجلس األعلى للتخطيط والتنميةدندوق 
 

  82/11/8112 –11/11/8112من أـام عمل اعتبارا  (5)تارـص المعاـنة:  -8

 ظهرًا 18011دباحًا إلى  1011من الياعة وقت المعاـنة:                          

  

 مقر األمانة العامة للتخطيط والتنمية مكـان استقبال الراربين في المعاـنة: -2

 

 تارـص تقدـت العروا وفتح المظارـف : -2  

 دباحااـا حتااى الـانيااـة ع اارة ظهااـرًا    العاشاارةـااوم عقااـد الماازاد ماان الياعااـة    تقاادـت العااروا

الدور  – 18بلوك – مجمـع الوزارات –لدى وزارة المـاليـة  81/11/8112الموافـق  األربعاء

ولان تقبال أـاة    ) دندوق العطاءات( قيت البياع المرـاز    إدارة شؤون التخزـن العامة  –الـالث 

 ظهرًا. عروا بعد الياعة الـانية ع رة

 الموافاق   األربعااء بعاد ظهار ـاوم     الـانياة ع ار والن اف   وعقـد المزاد الياعـة  فتـح المظـارـف

  11قاعة رقت  –الدور األول  –لـدى وزارة المالية مجمع الوزارات  81/11/8112

 .األمانة العامة للمجلس األعلى للتخطيط والتنميةباست الم دق قدم ال يك ـ      
        

 شروط خاصة:

مقيدًا في اليجل التجار  ولدى ررفة تجارة  –فردًا أو شرـة  –أن ـكون المزاـد ـوـتيًا      

ودناعة الكوـت، وـجوز أن ـكون أجنبيًا ب ر  أن ـكون له شرـك أو وـيل ـوـتي تاجر بعقد 

 موثق.

 

هاااتف: اليايد/ محماد األربااأ ) أماين ال اندوق(،     ـرجاى االت اال علااى    الساتالم ـراساة ال اارو          

 (1812) داخلي:  88211212

)داخلاي:   88282811، هااتف:  عبادالعزـز حاجياه  / اليايد ـرجى االت ال علاى  :  المعاـنة ميئول      

1252.) 

 

 ( 88221111) : لدى وزارة المـالية / هاتفالبيع المرـز  ومقرر لجنة        

  www.mof.gov.kwعنوان دفحة اإلنترنت        

 وـيل وزارة المالية

http://www.mof.gov.kw/

