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 أجهزة  -كاميرات ساكنة ودوارة -أجهزة طباعة -أجهزة قارئ طابعاإلعالن عن بيع 

 أجهزة كهربائية -أرفف  -أجهزة خاصة بالبطاقة المدنية -ميكروفيلم

 بالمزاد بالظرف المختومجهار االصدار الفوري 

 

 أجهزة  -كاميرات ساكنة ودوارة -أجهزة طباعة -أجهزة قارئ طابعتعلن وزارة المـالية عن بيع     

بالمزاد جهار االصدار الفوري  -اجهزة كهربائية -أرفف -أجهزة خاصة بالبطاقة المدنية -ميكروفيلم

 -وفق البيانات التالية: الهيئة العامة للمعلومات المدنيةبالظرف المختوم لدى 
 

 -)الهيئزة العامزة للمعلومزات المدنيزة : وعرض المشاركة في المززاد مكان استالم كراسـة الشـروط -1

 مززن تارخززـد صززـدور اإلعززـالن  تززا قدززم الدززندو  -مبنززا االدارة -منطقززة الززوزارات -الززدائري الدززاد 

فززي   دنززانير ريززر قابلززة للززرد تززدفع  5)وقززدر    ل رسززـمـوخززتم تدززليم الو ززائق مقابزز 10/5/2015

 .للمعلومات المدنيةالهيئة العامة صندو  
 

  7/5/2015 –3/5/2015من أخام عمل اعتبارا   5)تارخد المعاخنة:  -2

 أ ناء الدوام الرسميوقت المعاخنة:                          

 أ 9/66مخزن  -شركة المخازن العمومية مكـان استقبال الراربين في المعاخنة: -3 

 

 :تارخد تقدخم العروض وفتح المظارخف  -4  

 صبا ززـا  تززا الـانيززـة عشززرة  هززـرا   العاشززرةخززوم عقززـد المزززاد مززن الداعززـة  تقززدخم العززروض

الزدور  – 12بلزو  – مجمزـع الزوزارات –لزدى وزارة المـاليزـة  11/5/2015الموافزـق  األ نزين

ولن تقبل أخزة ) صندو  العطاءات  قدم البيع المركزي إدارة شؤون التخزخن العامة  –الـالث 

  هرا . الداعة الـانية عشرةعروض بعد 

 الموافزق  األ نزينبعزد  هزر خزوم  الـانية عشزر والندزفوعقـد المزاد الداعـة  فتـح المظـارخف

  17قاعة رقم  –الدور األول  –لـدى وزارة المالية مجمع الوزارات  11/5/2015

 .الهيئة العامة للمعلومات المدنيةباسم المدد  قدم الشيك خ     
        

 :)المزاد للشركات والمؤسسات فقط( خاصةشروط 
مقيدا  في الدجل التجاري ولدى ررفة تجارة  –فردا  أو شركة  –أن خكون المزاخد كوختيا   -1

وصناعة الكوخت، وخجوز أن خكون أجنبيا  بشرط أن خكون له شرخك أو وكيل كوختي تاجر 

 بعقد مو ق.

 ارعلا الراسي عليه المزاد كبس الماكينة الخاصة باإلصد -2
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   41200)داخلي: 

 99745367، هاتف:سليمان شمس الدخن/ الديد: خرجا االتدال علا  مدئول المعاخنة      
 

   22481979) : لدى وزارة المـالية / هاتفالبيع المركزي ومقرر لجنة        

  www.mof.gov.kwعنوان صفحة اإلنترنت        

 وكيل وزارة المالية
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