
 

 

 

 وزارة المالية

 

   - أدوات مكتبية –آالت تصوير  –وملحقاتها أجهزة حاسب آلي بيع اإلعـالن عن 

 بالظرف المختوم. اخرى مواد متنوعةو -مكتبي اثاث 

 

   -أدوات مكتبية  –آالت تصوير  –أجهزة حاسب آلي وملحقاتها بيع تعلن وزارة المالية عن  

 -بالمزاد بالظرف المختوم وفق البيانات التالية :ديوان المحاسبة لدى  ومواد متنوعة اخرى -اثاث مكتبي 

 

تاريـخ من  إدارة الشئون المالية، ديوان المحاسبة )الشويخ(:  مكـان استـالم كراسـة الشـروط وعـرض المشاركـة في المـزاد -1

ديوان ( دنانير غير قابلة للرد تدفـع في صندوق 5ويتـم تسليـم الوثائق مقابل رسـم وقدره ) 3/5/2016صـدور اإلعـالن حتى 

 .المحاسبة

 

  .3/5/2016 – 24/4/2016( أيام عمل اعتبارا من 8) : تاريخ المعاينة -2 

 .اثناء الدوام الرسميوقت المعاينة :        

 

 .الشويخ -ديوان المحاسبة مبنى  مكـان استقبال الراغبين في المعاينة :-3

                                                      

 تاريخ ومكان تقديم العروض وفتح المظاريف : -4

 4/5/2016الموافـق  االربعاء من الساعـة العاشـرة صباحـاً حتى الثانيـة عشـرة ظهـراً  تقديـم العروض يوم عقــد المزاد  

قسم البيع المركزي  –إدارة شؤون التخزين العامة  –الدور الثالث – 12بلوك – مجمـع الوزارات  –لدى وزارة المـاليـة 

 . ولن تقبل أية عروض بعد الساعة الثانية عشرة ظهراً 

 لدى وزارة المالية  4/5/2016الموافق  االربعاءفي تمام الثانيـة عشـرة والنصـف ظهـر يــوم  فتح المظاريف وعقد المزاد

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

  يوم عقد في لوحة إعالنات إدارة شئون التخزين العامة عند مدخل اإلدارة يتم اإلعالن عن المزايد الراسي عليه المزاد

واستكمال الراسي عليه المزاد إجراءات  4/5/2016ق المواف االربعاءوذلك في تمام الساعة الواحدة ظهر يوم المزاد 

 للمزايدين الذين لم يرس عليهم المزاد بنفس اليوم .وتسليم الشيكات  المزاد مع لجنة البيع المركزي ،

  ديوان المحاسبةيقدم الشيك المصدق باسم. 

 

 (: شروط خاصة ) للشركات والمؤسسات فقط 

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

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

 

 

 .24957248، هاتف : سليمان داود عبدالغنييرجـى االتصـال بالسيد / الستالم كراسـة الشـروط  للمزاد :  -

 

 .24957240هاتف :  عماد النقي،يرجى االتصال بالسيد /  مسؤول موقع المعاينة : -

                                                     

 

 ( 22481979مقرر لجنة البيع المركزي لدى وزارة المـالية   /   هاتف ) 
  www.mof.gov.kwعنوان صفحة االنترنت
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