
 وزارة المالية
 

مولد  -أنبوب حديد دكتايل -وصالت ربط حديد دكتايل -قطع غيار سكراب لمحطات التنقية -شاليهاتاإلعـالن عن بيع 

باب  -خزانات حديد -و خزان بالستيك خاص بالمواد الكيميائية Kva 250 ومولد كهرباء ، Kva100-80كهرباء 

  -كابالت كهرباء -طفايات حديد -كرين رفع -محوالت -بانيالت -سيلرات -سراير -شطر

 بالمزاد بالظرف المختوم أعمدة إنارة أغطية مناهيل ومواد أخرى 
 

ب حديد أنبو - وصالت ربط حديد دكتايل - قيةقطع غيار سكراب لمحطات التن - شاليهاتتعلن وزارة المالية عن بيع      

خزانات  -خزان بالستيك خاص بالمواد الكيميائية Kva 250  كهرباءومولد  ، Kva100-80مولد كهرباء  -دكتايل

أعمدة إنارة أغطية  - كابالت كهرباء -طفايات حديد - كرين رفع - محوالت -بانيالت -سيلرات -سراير -باب شطر -حديد

 -: ةيت التالنابالمزاد بالظرف المختوم وفق البيا األشغال العامةوزارة  لدىمناهيل ومواد أخرى 
 

ن تاري  ـ  ـم  جن  وب الة  رة   ( وزارة األش  غال: ) زادـان است  ـالم كراس  ـة الط  ـروط وع  ـرك المطارك  ـة ف    الم  ـمك   -1

ع ف   ـ( دن انير غي ر قابل ة لل رد تدف 5ويتـم تةليـم الوثائق مقابل رسـم وق در  ) 51/3/5151 صـدور اإلعـالن حتى

 : منفصلتين وهماعلماً بأنه سيتم بيع وثيقتين  العامة شغالاألوزارة  صندوق
 

 بأنبو -وصالت ربط حديد دكتايل -قيةقطع غيار سكراب لمحطات التن -ليهاتاشوثيقة بيع  : (1335مزاد ) –أ  

  .Kva 250 ومولد كهرباء ، Kva100-80مولد كهرباء  حديد دكتايل                         

 -سيلرات -سراير -باب شطر -خزانات حديد -خزان بالستيك خاص بالمواد الكيميائيةوثيقة بيع  ( :1331مزاد ) –ب 

 . أعمدة إنارة أغطية مناهيل ومواد أخرى -كابالت كهرباء -طفايات حديد -كرين رفع -محوالت -بانيالت

  

 51/3/5151 – 8/3/5151 أيام عمل اعتبارا من (6):   تاري  المعاينة -5 
 . أثناء الدوام الرسم وقت المعاينة :                             

                                . منطقة الطوي  -مخزن الةكراب ( :1335مزاد ) -أ :مكـان استقبال الراغبين ف  المعاينة -3 

 . محطة تنقية العارضية –( : إدارة التنقية والموارد المائية 1331مزاد ) -ب                                                

 تاري  ومكان تقديم العروك وفتح المظاريف : -4

 قالموافـ األثنين رة ظهـراً ـرة صباحـا حتى الثانيـة عطـمن الةاعـة العاش د المزادـم العروك يوم عقــتقدي 

إدارة شؤون التخزين  – الثالثالدور – 11بلوك – مجمـع الوزارات  –لدى وزارة المـاليـة   56/3/5151

 . ولن تقبل أية عروك بعد الةاعة الثانية عطرة ظهراً  ) صندوق العطاءات(قةم البيع المركزي –العامة 
 56/3/5151 قــالمواف األثنين ومــر يــالةاعـة الثانيـة عطرة والنصف بعد ظه زادــالم فتـح المظـاريف وعقـد  

 .11قاعة رقم   –الدور األول  –مجمع الوزارات  –لدى وزارة المالية 
 العامة األشغالوزارة باسم  ات المصدقةالطيك تقدم . 

 

 :للمزادين  شروط خاصة

،  مقيداً ف  الةجل التجاري ولدى غرفة تجارة وصناعة الكويت –فرداً أو شركة  –أن يكون المزايد كويتياً  -

 ً  . بطرط أن يكون له شريك أو وكيل كويت  تاجر بعقد موثق ويجوز أن يكون أجنبيا
 . 15340131، هاتف: محمد خاجه / بالةيديرجـى االتصـال  : للمزادين  الستالم كراسـة الطـروط -
 99010119:  ، هاتف يرجى االتصال بالةيد / عبدالرحمن الكنعان( : 1335مزاد ) -أ : المعاينةمةؤول موقع  -

 ( : يرجى االتصال بالةيد / جعفر عبداألمير مك  ، 1331مزاد ) -ب                               

 91915112 - 99221531هاتف :                                                          

 

 ( 11021919لدى وزارة المـالية   /   هاتف ) البيع المركزي مقرر لجنة 
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