
 

 وزارة المالية
 

 وأجهزة كهربائية ومكتبية وعلميةأثاث اإلعـالن عن بيع 

 وأجهزة كمبيوتر وملحقاتها وسيارة وسيكل وأدوات صحية

 وكهربائية وتكييف ومواتير كهرباء ومواد متنوعة

  بالمزاد بالظرف المختوم
 

أثاث وأجهزة كهربائية ومكتبية وعلمية وأجهزة كمبيوتر وملحقاتها وسيارة وسيكل تعلن وزارة المالية عن بيع      

بالمزاد بالظرف المختوم  للبيئة العامة الهيئة لدى وأدوات صحية وكهربائية وتكييف ومواتير كهرباء ومواد متنوعة

 -: ةيت التالناوفق البيا
 

 –( 2الشويخ الصناعية ) –مقر الهيئة العامة للبيئة :  زادـان استـالم كراسـة الشـروط وعـرض المشاركـة في المـمك -1

ن ـماا بجانااو وزارة اإلعااالم م بعااة الحكومااة وبلديااة الكوياا  –مااد ل بنااخ الخلااي   –شااارح ينااين باان علااي الرومااي 

ع ـ( دنانير غير قابلة للرد تدفا5ويتـم تنليـم الوثائق مقابل رسـم وقدره ) 15/12/2015 تاريـخ صـدور اإلعـالن يتى

 . للبيئة العامة الهيئة في صندوق

 

  .10/12/2015 – 6/12/2015 أيام عمل اعتبارا من (5) : تاريخ المعاينة -2 
 .ظهراً (  12:00صباياً يتى الناعة  9:00) من الناعة  أثناء الدوام الرسميوق  المعاينة :        

 

 . 104شارح  – 5ق عة  –العدان ) القرين (  : مكـان استقبال الراغبين في المعاينة-3
                                                      

 تاريخ ومكان تقديم العروض وفتح المظاريف : -4

 ـمن الناعـة العاش د المزادـم العروض يوم عقــتقدي ً  قالموافـ األربعاء رة ظهـراً ـيتى الثانيـة عش رة صبايـا

إدارة شؤون التخزين  – الثالثالدور – 12بلوك – مجمـع الوزارات  –لدى وزارة المـاليـة   16/12/2015

 . ولن تقبل أية عروض بعد الناعة الثانية عشرة ظهراً  قنم البيع المركزي –العامة 
  لدى  16/12/2015الموافق  ربعاءاألالثانيـة عشـرة والنصـف ظهـر يــوم في تمام  وعقد المزادفتح المظاريف

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

 عالنات إدارة شئون التخزين العامة عند مد ل اإلدارة في لوية إعالن عن المزايد الراسي عليه المزاد يتم اإل

واستكمال الراسي  16/12/2015الموافق  األربعاءظهر يوم الوايدة وذلخ في تمام الناعة يوم عقد المزاد 

للمزايدين الذين لم يرس عليهم المزاد وتنليم الشيكات  ، جراءات المزاد مع لجنة البيع المركزيعليه المزاد إ

 .بنفس اليوم 

 للبيئة  العامة الهيئةباسم المصدق  يقدم الشيخ. 

 

 للشركات والمؤسسات فقط( شروط خاصة (: 
،  مقيداً في النجل التجاري ولدى غرفة تجارة وصناعة الكوي  –فرداً أو شركة  –أن يكون المزايد كويتياً  -

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

 

 . 55939533:  ، هاتف ينين الصيرفي / بالنيديرجـى االتصـال :  للمزاد  الستالم كراسـة الشـروط -
 . 94993833:  ، هاتف عبدهللا ييدر تنديلبالنيد / االتصال  يرجى : المعاينةمنؤول موقع  -

 

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

  www.mof.gov.kw عنوان صفحة االنترن 
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