
 

 وزارة المـاليــــــــــــة
أدوات  –سنترال مركزي  –دراجات  –أجهزة مكتبية و كهربائية  –أدوات مكتبية  –أثاث اإلعـالن عن بيع 

قواعد  –مكيفات شباك  –سجاد  –أجهزة حاسب آلي وملحقاتها  –معدات وأجهزة طبية  –قواطع  –صحية 
 بالظرف المختوم دبالمزا ومواد متنوعة أخرى –حديدية دكتات تكييف 

 

 –دراجات  –أجهزة مكتبية و كهربائية  –أدوات مكتبية  –أثاث  تعلن وزارة المالية عن بيع
 –أجهزة حاسب آلي وملحقاتها  –معدات وأجهزة طبية  –قواطع  –أدوات صحية  –سنترال مركزي 

 عن نطاقخارجة .ومواد متنوعة أخرى –قواعد حديدية دكتات تكييف  –مكيفات شباك  –سجاد 

 -: بالمزاد بالظرف المختوم  وفق  البيانات التالية وزارة الشئون االجتماعية والعملاالستخدام لدى 
 

– وزارة الشئون االجتماعية والعمل:  مكـان استـالم كراسـة الشـروط وعـرض المشاركـة في المـزاد -1

حتى  عالنتاريخ صدور اإل من االدارة المالية – الدور األول( 5رقم ) بلوك -مجمع الوزارات

ع في صندوق ـ( دنانير غير قابلة للرد تدف 5ويتـم تسليـم الوثائق مقابل رسـم وقدره )  28/4/2015

 .وزارة الشئون االجتماعية والعمل 

 23/4/2015   – 19/4/2015أيام عمل اعتبارا من    ( 5) :   تاريخ المعاينة -2

 .مي أثناء الدوام الرس:  وقت المعاينة -3

  موقع السكراب بمجمع دور الرعاية االجتماعية بالصليبيخات -مكـان استقبال الراغبين في المعاينة :  -4

                                

 تاريخ ومكان تقديم العروض وفتح المظاريف : -5

 االربعاء  حتى الثانيـة عشرة ظهـرا   يوم عقـد المزاد من الساعـة العاشرة صباحـا   تقديم العروض

إدارة  –الدور الثالث  – 12بلوك – مجمـع الوزارات –لدى وزارة المـاليـة  29/4/2015 الموافـق

ولن تقبل أية عروض بعد  )صندوق العطاءات(قسم البيع المركزي  –شؤون التخزين العامة 

 . الساعة الثانية عشرة ظهرا  

 ــــد ــــح المظــــاريف وعق ـــزا فت ـــومالم ـــد ظهـــر ي ــــة عشـــرة والنصـــف بع ـــاء  د الساعــــة الثاني االربع

ــــــ ـــــة   29/4/2015 قالمواف ـــــدى وزارة المالي ـــــوزارات  –ل ـــــع ال ـــــدور األول  –مجم قاعـــــة  –ال

 .17رقم 

 وزارة الشئون االجتماعية والعمل باسم  المصدقة اتقدم الشيكت. 

 شروط خاصة )المزاد للشركات والمؤسسات فقط(:
التجاري ولدى غرفة تجارة وصناعة  مقيدا  في السجل –فردا  أو شركة  –يا  أن يكون المزايد كويت

 الكويت، ويجوز أن يكون أجنبيا  بشرط أن يكون له شريك أو وكيل كويتي تاجر بعقد موثق.

 

 22484279، هـاتف :    مسعود أحمـد المسـعود ال بالسيد / صيرجى االت   -الستالم كراسـة الشـروط : -

- 99785162   . 
 

 . 67766749، هاتف  خالد مانع العجميالسيد /  -: مسؤول موقع المعاينة -
 

 ( . 22481979لدى وزارة المـالية   /   هاتف  ) البيع المركزي مقرر لجنة  -

                                                                                                        

 رة الماليةوكيل وزا

 

 


