
 

 وزارة المالية
 

 أجهزة كهربائية -أجهزة كمبيوتر -كوم ) أثاث مدرسي و مكتبي اإلعالن عن بيع

 تانكي ماء( -حديد -مخلفات صيانة ) المنيومأجهزة تكييف و  -برادات ماء -    

 . بالمزاد بالظرف المختوم  ومخلفات ورقية 
 

 أجهزة كهربائية -أجهزة كمبيوتر -كتبيكوم ) أثاث مدرسي و مبيع تعلن وزارة المـالية عن        

 تانكي ماء( و مخلفات    -حديد -مخلفات صيانة ) المنيومأجهزة تكييف و  -برادات ماء -       

 -وفق البيانات التالية: التربيةوزارة بالمزاد بالظرف المختوم لدى   ورقية        
ادارة التورياادات  – التربيااةوزارة  : وعاارا الم اااركة فااي الماازاد مكااان اسااتالم كراسااـة ال ااـرو  -1

وياات   11/1/0215 ماان تاريااـد صااـدور اإلعااـالن حتاا الاادور الو   –صاابنان الونااوبي - والمخااازن 

 . التربيةوزارة في صندوق ( دنانير غير قابلة للرد تدفع  5 )وقدره  ل رسـ ـتسلي  الوثائق مقاب
 

  9/1/0215 –5/1/0215من أيام عمل اعتبارا  (5):  تاريد المعاينة -0

 ظهرا . 10صباحا وحت   8من الساعة  أثناء الدوام الرسمي .:  وقت المعاينة      
  

  : مكـان استقبا  الراغبين في المعاينة -3

  وزارة التربية -ادارة التوريدات والمخازن -منطقة صبنان -

 تاريد تقدي  العروا وفتح المظاريف : -1

 االربعاءحت  الثانيـة ع رة ظهـرا   صباحـا   العاشرةيوم عقـد المزاد من الساعـة  تقدي  العروا  

إدارة  –الدور الثالث  – 10بلوك – مومـع الوزارات –لدى وزارة المـاليـة  15/1/0215الموافـق 

ولن تقبل أية عروا بعد الساعة  قس  البيع المركزيصندوق العطاءات (  ) شؤون التخزين العامة

 . انية ع رة ظهرا  الث

 الموافق  االربعاءبعد ظهر يوم  الثانية ع ر والنصفوعقـد المزاد الساعـة  فتـح المظـاريف

 . 11قاعة رق   –الدور الو   –وزارة المالية مومع الوزارات  لـدى 15/1/0215

 التربيةوزارة باس   المصدقةات قدم ال يكت . 

 فقط () المزاد لل ركات و المؤسسات  :شرو  خاصة 

ولدى غرفة توارة  في السول التواري مقيدا   –أو شركة  فردا   – يوب ان يكون المزايد كويتيا   

ب ر  أن يكون له شريك أو وكيل كويتي تاجر بعقد  وصناعة الكويت , و يووز أن يكون أجنبيا  

 موثق .

 01132831:  هاتف - زليخة العلي /  ةيرج  االتصا  بالسيد : الستالم كراسة ال رو       

 .01118182السيد/ فراس علي, هاتف:  –منطقة صبنان  : ةالمعاين قعامو يولمسئ      

 

 ( 00181919)  : لدى وزارة المـالية / هاتفالبيع المركزي ومقرر لونة       
  www.mof.gov.kw عنوان صفنة االنترنت      
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