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-أجهزة حاسب آلي وملحقاتها -أجهزة كهربائية -بطاريات -دكتات تكييف –ألمنيوم  -أثاث مكتبيبيع تعلن وزارة المـالية عن         

 وفق البيانات التالية  ماليةوزارة البالمزاد بالظرف المختوم لدى   أسالك كهربائية ومواد متنوعة أخرى -أجهزة مكتبية -قطع حديد 

:- 
 

قسـ   –( الـدور ارريـي 11مبنـ  وزارة الماليـة بلـوك   : مكان استالم كراســة الـــروو وعـرل المــاركة فـي المـزاد -1

ر ينـا( د5 وقـدر   ل رســ ـويت  تسـلي  الوثـائق مقابـ 2/5/2016 من تاريـخ صـدور اإلعـالن حت  لبات و التحصيلاالمط

 . ماليةوزارة الفي صندوق غير قابلة للرد تدفع كويتي 

 

  2/5/2016  إل  24/4/2016من  عمل اعتبارا   يوم (7 :  تاريخ المعاينة -2

 .أثناء الدوام الرسمي : وقت المعاينة      

 

 مخازن وزارة المالية بمنطقة الـويخ و مراقبة النقليات : مخزن ارثاث   : مكـان استقبال الراغبين في المعاينة -3

 كراج البـر .مقابل   -شارع البيبسي  -المستعمل                                                    

 

 تاريخ تقدي  العرول وفتح المظاريف : -4

 الموافـق  ثالثاءالمن الساعـة العاشـرة صباحـا حت  الثانيـة عــرة ظهـرا   تقديـ  العرول يوم عقــد المزاد

 –إدارة شؤون التخزين العامة  –الدور الثالث – 12بلوك – مجمـع الوزارات  –لدى وزارة المـاليـة   3/5/2016

 قس  البيع المركزي ولن تقبل أية عرول بعد الساعة الثانية عـرة ظهرا  

  لدى  3/5/2016الموافق  ثالثاءالفتح المظاريف وعقد المزاد في تمام الثانيـة عــرة والنصـف ظهـر يــوم

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

  في لوحة اعالنات إدارة شئون التخزين العامة عند مدخل اإلدارة يوم يت  االعالن عن المزايد الراسي عليه المزاد

واستكمال الراسي عليه المزاد  3/5/2016الموافق  ثالثاءالظهر يوم  1.00عقد المزاد وذلك في تمام الساعة 

 مركزي، وتسلي  الـيكات للمزايدين الذين ل  يرس عليه  المزاد بنفس اليوم .اجراءات المزاد مع لجنة البيع ال

 ماليةوزارة الس  اقدم الـيك المصدق بي . 

 :شروو  خاصة بالمزاد 

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

 . أن يكون له شريك أو وكيل كويتي تاجر بعقد موثقويجوز أن يكون أجنبيا  بـرو 

 

 . 22481205، هاتف :  عمار الناصر/  بالسيديرجـ  االتصـال  الستالم كراسـة الــروو : -

 . 94407644تف : ا, ه وارق الخصيلي /بالسيد يرجـ  االتصـال : المعاينة مسؤول -

 . 99084004 - 24830279/8، هاتف :  فهد الرشيدي /السيد  أو                         
       

 ( 22481979   : لدى وزارة المـالية / هاتفالبيع المركزي ومقرر لجنة 

  www.mof.gov.kwعنوان صفحة اإلنترنت 
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