
 

 وزارة المالية
 بالستيكو خشبو حديدو بليتاتو درام كحولو مواد خاصة بالمطبعة اإلعـالن عن بيع

 كمبيوتر وقواطع ألمنيوم أجهزة بائية وأجهزة كهرو مكبس يدويو كهربائي مقصو

 بالمزاد بالظرف المختوم  ومواد متنوعةبوم خشبي  3وعدد  ومظلة طربال مع قاعدة
 

 

 كهربائي مقصو بالستيكو خشبو حديدو بليتاتو درام كحولو مواد خاصة بالمطبعةن بيع المالية عتعلن وزارة 

ومواد بوم خشبي  3أجهزة كهربائية وأجهزة كمبيوتر وقواطع ألمنيوم ومظلة طربال مع قاعدة وعدد و مكبس يدويو

 -: بالظرف المختوم وفق البيانات التالية بالمزاد وزارة اإلعالملدى  متنوعة

– إدارة الحسـابات والمشـتريات – مجمـع اإلعـالمن استـالم كراســة الشــروط وعــرل المشاركــة فـي المــزاد : مكـا -1

( دنـانير ييـر  2 )وقـدر   ل رســ ـويـت  تسـلي  الوئـائق مقابـ 3/2/2112 من تاريـخ صــدور اإلعــالن حتـ  الدور السابع

 بيع وئيقتين منفصلتين وهما :  علما بأنه سيت ،  عالموزارة اإلفي صندوق قابلة للرد تدفع 
 

 

 . مكبس يدوي -كهربائي مقص -بالستيك -خشب -حديد -بليتات -درام كحول -مواد خاصة بالمطبعة( :  1321مزاد رق  )  -أ

 بوم خشبي  3أجهزة كهربائية وأجهزة كمبيوتر وقواطع ألمنيوم ومظلة طربال مع قاعدة وعدد : ( 1321مزاد رق  ) -ب

 ومواد متنوعة .                                
 

 . 22/1/2112 – 22/1/2112من  أيام عمل اعتبارا   ( 2)  :تاريخ المعاينة   -2
 

 .ظهرا  (  1صباحا  حت  الساعة  2) من الساعة  أئناء الدوام الرسمي:  وقت المعاينة    

 

 بالشويخ بإدارة المطبعة .   2مبن  الوزارة رق   ( :1321مزاد رق  )  -أ : ال الرايبين في المعاينة للمزادمكـان استقب -4

 .السكنية الشويخ  – 1مبن  الوزارة رق    ( :1321مزاد رق  ) -ب                                                                

 

 تاريخ ومكان تقدي  العرول وفتح المظاريف : -2

 

 الموافـق  األربعاءحت  الثانيـة عشرة ظهـرا   صباحـا   العاشرةيوم عقـد المزاد من الساعـة  تقدي  العرول

 إدارة شؤون التخزين العامة –الدور الثالث  – 12بلوك – مجمـع الوزارات –لدى وزارة المـاليـة  4/2/2112

 .ولن تقبل أية عرول بعد الساعة الثانية عشرة ظهرا   ) قس  البيع المركزي ( –

 لـدى  4/2/2112الموافق  األربعاءبعد ظهر يوم  الثانية عشر والنصفوعقـد المزاد الساعـة  فتـح المظـاريف

 . 11قاعة رق   –الدور األول  –وزارة المالية مجمع الوزارات 

 وزارة اإلعالمباس   ات المصدقةتقدم الشيك . 

 

  00141414- 22441131:   ت،  عبداألمير ماجيكي/ سيدباليرجـ  االتصـال :  ينالستالم كراسـة الشـروط للمزاد - 
 

  22083382 – 24822813ت : ،  أيمن ميرزاالسيد / ( :  1321مزاد رق  )  -أ : موقع المعاينة للمزاد يمسؤول -  

 02111211 – 24811222السيدة / أمينه حيدر ، ت :  ( :1321مزاد رق  ) -ب                                                 

 : المزاد للشركات و المؤسسات فقط ( شروط  خاصة ( 

 ،  مقيدا  في السجل التجاري ولدى يرفة تجارة وصناعة الكويت –فردا  أو شركة  –أن يكون المزايد كويتيا    -

 . ويجوز أن يكون أجنبيا  بشرط أن يكون له شريك أو وكيل كويتي تاجر بعقد موئق    

 

 (   .22481212لدى وزارة المـالية  / هاتف : ) المركزي  البيعمقرر لجنة 
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