
 ةـــــــوزارة المالي

 

 –اثاث  –تانكي ماء  –طابوق  –حديد –المنيوم  –اخشاب  –اجهزة كهربائية اإلعالن عن بيع 

    كمبيوترات و ملحقاتها و مواد متنوعة  –تكييف  - ادوات كهرباء  –اجهزة كهربائية و مكتبية 

 بالمزاد بالظرف المختوم

 
 –اثاث  –تانكي ماء  –طابوق  –حديد –المنيوم  –اخشاب  –اجهزة كهربائية تعلن وزارة المـالية عن بيع 

بالمزاد بالظرف كمبيوترات و ملحقاتها و مواد متنوعة  –ادوات كهرباء تكييف  –اجهزة كهربائية و مكتبية 

 : وفق البيانات التالية االدارة العامة للجمارك لدى  المختوم

 -شارع جمال عبدالناصر –الشويخ :  زادـوعـرض المشاركـة في المان استـالم كراسـة الشـروط ـمك -1

 ن تاريـخ صـدور اإلعـالن حتىـم  خلف فرع بنك الخليج مقابل وزارة المواصالت – 3منطقة

االدارة  ع في صندوقـ( دنانير غير قابلة للرد تدف5ويتـم تسليـم الوثائق مقابل رسـم وقدره ) 3/5/2015

 . العامة للجمارك 

 3/5/5201 –26/4/5201من أيام عمل اعتبارا  (6) تاريخ المعاينة: -2

 ظهرا 12صباحا الى الساعة  8من الساعة  أثناء الدوام الرسمي: وقت المعاينة         
 

 . الشويخ –مخازن االدارة العامة   : مكـان استقبال الراغبين في المعاينة -3
     

 المظاريف :تاريخ ومكان تقديم العروض وفتح  -4

 حتى الثانية عشرة ظهراً  تقديم العروض ً  ثنينااليوم عقد المزاد من الساعة العاشرة صباحا

 –الدور الثالث  – 12بلوك – مجمـع الوزارات  –لدى وزارة المـالية  4/5/2015الموافـق  

قسم البيع المركزي ولن تقبل أية عروض بعد الساعة الثانية  –إدارة شؤون التخزين العامة 

 عشرة ظهراً .

 الموافق  االثنينالساعـة الثانيـة عشـرة والنصـف ظهـر يــوم  فتح المظاريف وعقد المزاد

  17قاعـة رقـم   –الدور األول  - 17بلوك  -مجمع الوزارات  -لدى وزارة المالية  4/5/2015

  االدارة العامة للجماركباسم المصدق يقدم الشيك . 
 

 ) المزاد للشركات والمؤسسات فقط ( شروط  خاصة : 

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

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

 :ط الستالم كراسة الشرو -5

  24848217هاتف:  محمد البحارالسيد/    -يرجى االتصال على 

                                       24955657هاتف:  الهام القديحي/ ةالسيد -

   98853699هاتف:  – يعقوب علي بن نجم  السيد / - :مسئول المعاينة -6

 99075805هاتف :  –السيد / سعد طه الشومان  -

 ( 22481979) : لدى وزارة المـالية / هاتفالبيع المركزي ومقرر لجنة 

  www.mof.gov.kwعنوان صفحة اإلنترنت 

 

 

 وكيل وزارة المالية

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

