
 وزارة المالية
 

  سكراب متنوعاإلعـالن عن بيع 

  بالمزاد بالظرف المختوم ومواد طبية متنوعة
 
 

بالمزاد بالظرف المختوم وفق  وزارة الدفاع لدىمواد طبية متنوعة و سكراب متنوعتعلن وزارة المالية عن بيع      

 -: ةيت التالناالبيا
 

موق  ع تيمي  ع الم  واد الخارن  ة ع  ن ن   ا  :  زادـالمطارا  ـة ف  م الم  ان است  ـالم اراس  ـة الط  ـروط وع  ـر  ـمك   -1

ويتـم تسليـم الوثائق مقاب   رس ـم  32/13/3112 ن تاريـخ صـدور اإلعـالن حتىـمالصندو   -صبحان -االستخدام

 : وهماعلماً بأنه سيتم بيع وثيقتين منفصلتين  وزارة الدفاع ع فم صندو ـ( دنانير غير قابلة للرد تدف5وقدره )
 

  .سكراب متنوع وثيقة بيع  : (1211مزاد ) –أ  

 .مواد طبية متنوعة وثيقة بيع  ( :1213مزاد ) –ب 

  

  .32/13/3112 – 12/13/3112 أيام عم  اعتبارا من (8) :  تاريخ المعاينة -3 
 . ظهراً  1.11صباحاً حتى  8.11من الساعة وقت المعاينة :                             

 

   . صبحان –موقع تيميع المواد الخارنة عن ن ا  االستخدام   : مكـان استقبال الراغبين فم المعاينة-2
                                                      

 تاريخ ومكان تقديم العرو  وفتح المظاريف : -2

 ـمن الساعـة العاش د المزادـم العرو  يوم عقــتقدي ً  األربعاء رة ظهـراً ـحتى الثانيـة عط رة صباحـا
إدارة  – الثالثالدور – 13بلوك – ميمـع الوزارات  –لدى وزارة المـاليـة   32/13/3112 قالموافـ

ولن تقب  أية عرو  بعد الساعة  ( ) صندو  الع اءاتقسم البيع المرازي –شؤون التخزين العامة 

 . الثانية عطرة ظهراً 
 قــالمواف ربعاءاأل ومــر يــالساعـة الثانيـة عطرة والنصف بعد ظه زادــالم فتـح المظـاريف وعقـد 

 .11قاعة رقم   –الدور األول  –ميمع الوزارات  –لدى وزارة المالية   32/13/3112
 وزارة الدفاعباسم  ات المصدقةالطيك تقدم . 

 

 ) المزاد للطراات و المؤسسات فقط ( :للمزادين  شروط خاصة
 

-  ً ،  مقيداً فم السي  التياري ولدى غرفة تيارة وصناعة الكويت –فرداً أو شراة  –أن يكون المزايد اويتيا

 . وييوز أن يكون أننبياً بطرط أن يكون له شريك أو واي  اويتم تانر بعقد موثق
 

لرفع المواد دون إبداء لوزارة الدفاع الحق فم قبول أو رفض بعض األفراد من العاملين لدى الراسم عليه المزاد  -

 . األسباب

 

 . 44581329:  نقال، ناصر العنزي /  أول برقيبيرنـى االتصـال  : للمزادين  الستالم اراسـة الطـروط -

  : للمزادين المعاينةموقع  ممسؤول -

  44288122: ، نقال أحمد االدهيم/  ( : يرنى االتصال بالنقيب1211مزاد ) -أ   

   41994211والواي  أول / صالح منه  ، نقال :                                               

 41919531( : يرنى االتصال بالرائد / عثمان الطاهين ، نقال :1213مزاد ) -ب 

   

 ( 33281414لدى وزارة المـالية   /   هاتف ) البيع المرازي مقرر لينة 

  www.mof.gov.kw عنوان صفحة االنترنت

 

 واي  وزارة المالية

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


 
 


