
 

 وزارة المالية
 أجهزة حاسب آلي وملحقاتها -بائيةأجهزة كهر -أثاث مكتبي اإلعـالن عن بيع

 أجهزة مكتبية -قواطع ألمنيوم -شبأبواب خ -أبواب وشبابيك ألمنيوم

 بالمزاد بالظرف المختوم  ومواد متنوعة وقطع غيار جديدة
 

 

أبواب  -ابيك ألمنيومأبواب وشب-جهزة حاسب آلي وملحقاتهاأ -أجهزة كهربائية -أثاث مكتبيالمالية عن بيع تعلن وزارة 

بالظرف المختوم وفق البيانات  بالمزاد لديها ومواد متنوعة أجهزة مكتبية وقطع غيار جديدة -لمنيومقواطع أ -خشب

 -: التالية

 -( 11بلـو    –ات مجمـع الـوزار –وزارة الماليـة مكـان استـالم كراسـة الشـروط وعـرض المشاركــة فـي المــزاد :  -1

ويــتا تســليا الوثــائق  11/1/5112 مــن تاريـــد رـــدور اإلعـــالن حتــ قســا المطالبــات والتح ــي   –الــدور اضر ــي 

 . ماليةوزارة الفي رندوق ( دنانير غير قابلة للرد تدفع  2  وقدره    رسـاـمقاب

 

 . 11/1/5112 – 4/1/5112من  أيام عم  اعتبارا   ( 8   :تاريد المعاينة   -5
 

 . أثناء الدوام الرسمي:  وقت المعاينة    

 

  –مخزن اضثاث المستعم   –الشويد  –مخازن وزارة المالية  : ال الراغبين في المعاينة للمزادمكـان استقب -1

 .   مقاب  كراج البشر(شارع البيبسي                                                              

 

 ومكان تقديا العروض وفتح المظاريف :تاريد  -4

 

 الموافـق  اضربعاءحت  الثانيـة عشرة ظهـرا   رباحـا   العاشرةيوم عقـد المزاد من الساعـة  تقديا العروض

 إدارة شؤون التخزين العامة –الدور الثالث  – 15بلو  – مجمـع الوزارات –لدى وزارة المـاليـة  14/1/5112

 ولن تقب  أية عروض بعد الساعة الثانية عشرة ظهرا .   قسا البيع المركزي ( –

 لـدى  14/1/5112الموافق  اضربعاءبعد ظهر يوم  الثانية عشر والن فوعقـد المزاد الساعـة  فتـح المظـاريف

 . 11قاعة رقا  –الدور اضول  –وزارة المالية مجمع الوزارات 

 وزارة المالية  باسا ات الم دقةتقدم الشيك. 

 

 .  55481512بالسيد / عمار النارر هاتف :  يرجـ  االت ـال :  الستالم كراسـة الشـروط للمزاد - 

 

  8/54811510 – 00184114ت :  –السيد / فهد الرشيدي  : موقع المعاينة للمزاد يمسؤول -  

 .  04411444ت :  - ليطارق الخ يالسيد / و                                            

 

 : المزاد للشركات و المؤسسات فقط ( شروط  خارة   

 ،  مقيدا  في السج  التجاري ولدى غرفة تجارة ورناعة الكويت –فردا  أو شركة  –أن يكون المزايد كويتيا    -

 . ويجوز أن يكون أجنبيا  بشرط أن يكون له شريك أو وكي  كويتي تاجر بعقد موثق    

 

 

 (   .55481010لدى وزارة المـالية  / هاتف :   البيع المركزي لجنة مقرر 
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