
 وزارة المالية
 

 – كبالستي –خشب  –حديد  –بليتات  -درام كحول -ةمواد خاصة بالمطبع بيع اإلعـالن عن

اجهزة كمبيوتر  –اجهزة كهربائية  -مظلة طربال مع قاعدة  ومكبس يدوي  –مقص كهربائي 

 و مواد متنوعة اخرى

 .بالمزاد بالظرف المختوم 
 

   –مقص كهربائي  –بالستيك  –خشب  –حديد  –بليتات  -درام كحول -خاصة بالمطبعة بيع  تعلن وزارة المالية عن

   االعالموزارة  ىلد مواد متنوعة اخرى اجهزة كمبيوتر –اجهزة كهربائية  -مظلة طربال مع قاعدة  ومكبس يدوي   

 -بالمزاد بالظرف المختوم وفق البيانات التالية:  

ادارة  – الطـابق الاـابع -مبنـ  وزارة االعـالم :  ينالشــروط وعــرا المشاركــة فـي المــزادمكـان استـالم كراسـة  -1

ويتــ  تاليــ  الوئـائق مقابــ رســ  وقـدر   11/3/0215 مـن تاريـخ صـدور اإلعـالن حتـ الحاابات و المشتريات 

 علماً بأنه سيت  بيع وئيقتين منفصلتين وهما: االعالموزارة ( دنانير غير قابلة للرد تدفـع في صندوق 5)

   –بالستيك  –خشب  –حديد  –بليتات  -درام كحول -مواد خاصة بالمطبعة ( :1331)رق  مزاد   –أ  

 .مكبس يدوي –مقص كهربائي                    

 .اجهزة كمبيوتر –اجهزة كهربائية  -مظلة طربال مع قاعدة  ( :1333) رق  مزاد –ب 

 

 .   10/3/0215 – 3/3/0215  ( أيام عمـ اعتبارا من 5)  :تاريخ المعاينة   -0

 ظهرا. الواحدة من الااعة التاسعة صباحا إل  الااعة وقت المعاينة : أئناء الدوام الرسمي                       

  مكـان استقبال الراغبين في المعاينة للمزادين :-3

 . المطبعةإدارة  - 0مبن  الوزارة  -الشويخ ( :1331مزاد رق  ) -

                             .1مبن  الوزارة   -ةمنطقة الشويخ الاكني ( :1333مزاد رق  ) -

 تاريخ ومكان تقدي  العروا وفتح المظاريف : -4

 الموافـق  االربعاءصباحـا حت  الثانيـة عشرة ظهـراً  العاشرةيوم عقـد المزاد من الااعـة  تقدي  العروا

إدارة شؤون التخزين  –الدور الثالث  – 10بلوك – مجمـع الوزارات –لدى وزارة المـاليـة  13/3/0215

 ولن تقبـ أية عروا بعد الااعة الثانية عشرة ظهراً. ) قا  البيع المركزي ( – العامة

 13/3/0215الموافق  االربعاءبعد ظهر يوم  الثانية عشر والنصفوعقـد المزاد الااعـة  فتـح المظـاريف 

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

 االعالموزارة  باس  المصدقة تقدم الشيكات . 

 :شروط خاصة 

   ًمقيداً في الاجـ التجاري ولدى غرفة تجارة وصناعة الكويت،  –فرداً أو شركة  –أن يكون المزايد كويتيا

 . ويجوز أن يكون أجنبياً بشرط أن يكون له شريك أو وكيـ كويتي تاجر بعقد موئق

 

   – 00441231:  هاتفكي يعبداالمير عبدهللا ماجيرجـ  االتصـال بالايد / :  للمزادين الستالم كراسـة الشـروط -

 00242424نقال :           

 

 :  ماؤول موقع المعاينة للمزادين -

 00033330نقال :   -04300323 :هاتف/ ايمن ميرزا الايد   ( :1331مزاد رق  ) -

 05122012نقال :  -04311550هاتف: امينة عباس حيدر / ةالايد  ( :1333مزاد رق  ) -

 

 .   (00431010مقرر لجنة البيع المركزي لدى وزارة المـالية  / هاتف : ) 

  www.mof.gov.kw عنوان صفحة االنترنت

 

 وكيـ وزارة المالية
 

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


 

 


