
 وزارة المـاليــــــــــــة

  -لوحات توزيع -ك 0222كهرباء  تمحوال بيعاإلعـالن عن 

  -عربات نقل امتعة ركاب -أثاث متنوع -محول تيار ضغط عالي

  -كبائن خاصة بأجهزة السيرفر -خزان -قواعد لمبات

 أجهزة حاسب الي -بريكر ضغط عالي
 

  -أثاث متنوع -محول تيار ضغط عالي -لوحات توزيع -ك0222محول كهرباء تعلن وزارة المالية عن بيع  

  -بريكر ضغط عالي -كبائن خاصة بأجهزة السيرفر -خزائن -قواعد لمبات -عربات نقل امتعة ركاب       

  بالمزاد بالظرف االدارة العامة للطيران المدنياالستخدام لدى نطاق  خارجة عن أجهزة حاسب الي       

 -التالية: ق  البياناتالمختوم  وف       
 

 -اإلدارة العامة للطيران المدني:  مكـان استـالم كراسـة الشـروط وعـرض المشاركـة في المـزاد -1

من تاريخ صدور االعالن حتى  قسم الصندوق -إدارة الشئون المالية -مطار الكويت الدولي

ع في ـللرد تدف ابلة( دنانير غير ق2ويتـم تسليـم الوثائق مقابل رسـم وقدره )  8/0/0212

 . اإلدارة العامة للطيران المدنيصندوق 
 

 8/0/0212   – 1/0/0212أيام عمل اعتبارا من    ( 6 ):   تاريخ المعاينة -0
 

 . : أثناء الدوام الرسمي وقت المعاينة -3
 

 ساحة السكراب -مطار الكويت الدوليمكـان استقبال الراغبين في المعاينة : -4
 

 ان تقديم العروض وفتح المظاريف :تاريخ ومك -2

 االثنينصباحـا حتى الثانيـة عشرة ظهـراً  العاشرةيوم عقـد المزاد من الساعـة  تقديم العروض 

إدارة  –الدور الثالث  – 10بلوك – مجمـع الوزارات –لدى وزارة المـاليـة  9/0/0212الموافـق 

ولن تقبل أية عروض بعد الساعة الثانية عشرة  ) قسم البيع المركزي ( – شؤون التخزين العامة

 ظهراً.

 الموافق  االثنينبعد ظهر يوم  الثانية عشر والنصفوعقـد المزاد الساعـة  فتـح المظـاريف

 . 11قاعة رقم  –الدور األول  –لـدى وزارة المالية مجمع الوزارات  9/0/0212

 مدنياإلدارة العامة للطيران ال باسم المصدقةات يقدم الشيك . 

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

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

 (1312داخلي)  -161:هاتف -سعود العازمي: يرجى االتصال بالسيد /  الستالم كراسـة الشـروط -
 

 

 :للموقعين مسؤول موقع المعاينة -

 (1336داخلي) -161هاتف:  -/ عبداللة اشكنانييرجى االتصال بالسيد 

 

 
 

 ( 00481919) : لدى وزارة المـالية / هاتفالبيع المركزي ومقرر لجنة 

  www.mof.gov.kwعنوان صفحة اإلنترنت 

 وكيل وزارة المالية                                                                                   
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