
 

 وزارة المالية
 

ورول  رول فاكس وآلة حاسبة وطابعاتو ستكر شفافو بريستول كروتوأحبار اإلعـالن عن بيع 

  بالمزاد بالظرف المختوممواد جديدة "  بالستيك ومواد متنوعة "
 

 رول فاكس وآلة حاسبة وطابعاتو ستكر شفافو بريستول كروتوأحبار تعلن وزارة المالية عن بيع      

بالمزاد بالظرف المختوم  للمعلومات المدنية العامة الهيئة لدى مواد جديدة " بالستيك ومواد متنوعة " ورول

 -: ةيت التالناوفق البيا
 

الـدارر   – معلومـات المدنيـةمقـر الهيئـة العامـة لل:  زادـان استـالم كراسـة الشــروط وعــرا المشاركــة فـم المــمك -1

ويتــم  13/12/2015 ن تاريـخ صـدور اإلعــالن حتـىـم قسم الصندوق –مبنى اإلدارة  –منطقة الوزارات  –السادس 

 . معلومات المدنيةلل العامة الهيئة ع فم صندوقـ( دنانير غير قابلة للرد تدف5تسليـم الوثارق مقابل رسـم وقدره )

 

  .10/12/2015 – 6/12/2015 أيام عمل اعتبارا من (5) : تاريخ المعاينة -2 
 . أثناء الدوام الرسمموقت المعاينة :        

 

 . أ9/66مخزن  –شركة المخازن العمومية  : مكـان استقبال الراغبين فم المعاينة-3
                                                      

 تاريخ ومكان تقديم العروا وفتح المظاريف : -4

 قالموافـ ثنيناأل رة ظهـرا  ـحتى الثانيـة عش رة صباحـا  ـالساعـة العاشمن  د المزادـم العروا يوم عقــتقدي 

إدارة شؤون التخزين  – الثالثالدور – 12بلوك – مجمـع الوزارات  –لدى وزارة المـاليـة   14/12/2015

 . ولن تقبل أية عروا بعد الساعة الثانية عشرة ظهرا   قسم البيع المركز  –العامة 
  لدى  14/12/2015الموافق  ثنيناألالثانيـة عشـرة والنصـف ظهـر يــوم فم تمام  المزاد وعقدفتح المظاريف

 . إدارة شئون التخزين العامة – الثالثالدور  - 12بلوك  -مجمع الوزارات  -وزارة المالية 

 عالنات إدارة شئون التخزين العامة عند مدخل اإلدارة فم لوحة إعالن عن المزايد الراسم عليه المزاد يتم اإل

واستكمال الراسم عليه  14/12/2015الموافق  األثنينظهر يوم الواحدة وذلك فم تمام الساعة يوم عقد المزاد 

للمزايدين الذين لم يرس عليهم المزاد بنفس وتسليم الشيكات  ، جراءات المزاد مع لجنة البيع المركز المزاد إ

 . اليوم

 معلومات المدنيةلل العامة الهيئةباسم المصدق  يقدم الشيك . 

 

 للشركات والمؤسسات فقط( شروط خاصة (: 
،  مقيدا  فم السجل التجار  ولدى غرفة تجارة وصناعة الكويت –فردا  أو شركة  –أن يكون المزايد كويتيا   -

 . بعقد موثق ويجوز أن يكون أجنبيا  بشرط أن يكون له شريك أو وكيل كويتم تاجر

 

         1844447 – 25385638:  ، هاتف بدر القذفان / بالسيديرجـى االتصـال :  للمزاد  الستالم كراسـة الشـروط -

 .(  41200) داخلم :                                              
 . 99745367:  ، هاتف سليمان شمس الدينبالسيد / االتصال  يرجى : المعاينةمسؤول موقع  -

 

 ( 22481979لدى وزارة المـالية   /   هاتف ) البيع المركز  مقرر لجنة 

  www.mof.gov.kw عنوان صفحة االنترنت

 

 وكيل وزارة المالية
 

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

