
 وزارة المالية
 

 أثاثو مخلفات تكييفوتكييف داخلي وخارجي ومخلفات ورقية اإلعالن عن بيع 

 بالمزاد بالظرف المختوم مدرسي ومكتبي وأجهزة تكييف وبرادات
 

وأثاث مدرسي ومكتبي وأجهزة تكييف مخلفات تكييف وتكييف داخلي وخارجي ومخلفات ورقية بيع تعلن وزارة المـالية عن         

 -: وفق البيانات التالية  تربيةوزارة البالمزاد بالظرف المختوم لدى  وبرادات
 

الاادور  -مخااازن بحااباان الي ااوبي الإدارة التوريادات و : مكاان اسااتالم سراسااـة ال ااـروا وعارك الم ااارسة فااي الماازاد -1

غير قابلاة للارد سويتي ر ي ا( د5)وقدره  ل رسـمـويتم تسليم الوثائق مقاب 8/5/2016 من تاريـخ صـدور اإلعـالن حتى ولاأل

 بأنه سيتم بيع وثيقتين م فحلتين وهما : ا  علم،  تربيةوزارة الفي ص دوق تدفع 
  

 . مخلفات تكييفوتكييف داخلي وخارجي ومخلفات ورقية ( : 1482مزاد رقم ) -أ

 . أثاث مدرسي ومكتبي وأجهزة تكييف وبرادات( : 1483مزاد رقم )  -ب
 

  8/5/2016  إلى 1/5/2016من  عمل اعتبارا   يوم (5): للمزادين  المعاي ةتاريخ  -2

 .(  ظهرا   12و حتى  صباحا   8من الساعة )  أث اء الدوام الرسمي : وقت المعاي ة                  
 

  : مكـان استقبال الراغبين في المعاي ة -3

 .مخازن بحباان الي وبي الو إدارة التوريداتالساحة الخلفية ب( : 1482مزاد رقم ) -أ

 روضة الفتح ) الفااحيل ( . -) بيان (  روضة الب ائر  ( :1483مزاد رقم ) -ب
 

 تاريخ تقديم العروك وفتح المظاريف : -4

 الموافـق  ربعاءاألحتى الثانيـة ع ـرة ظهـرا   من الساعـة العاشـرة صباحـا   تقديـم العروك يوم عقــد المزاد

 –إدارة شؤون التخزين العامة  –الدور الثالث – 12بلوك – ميمـع الوزارات  –لدى وزارة المـاليـة   11/5/2016

 قسم البيع المرسزي ولن تقبل أية عروك بعد الساعة الثانية ع رة ظهرا  

  لدى  11/5/2016الموافق  ربعاءاألفتح المظاريف وعقد المزاد في تمام الثانيـة ع ـرة وال حـف ظهـر يــوم

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

  في لوحة اعالنات إدارة شئون التخزين العامة ع د مدخل اإلدارة يوم يتم االعالن عن المزايد الراسي عليه المزاد

واستكمال الراسي عليه المزاد  11/5/2016الموافق  ربعاءاألظهر يوم  1.00عقد المزاد وذلك في تمام الساعة 

 اجراءات المزاد مع لي ة البيع المرسزي، وتسليم ال يكات للمزايدين الذين لم يرس عليهم المزاد ب فس اليوم .

 تربيةوزارة السم اب ةالمحدق اتقدم ال يكت . 

 :شروا  خاصة بالمزاد 

   وييوز  التياري ولدى غرفة تيارة وص اعة الكويتمقيدا  في السيل  –فردا  أو شرسة  –أن يكون المزايد سويتيا ،

 . أن يكون أج بيا  ب را أن يكون له شريك أو وسيل سويتي تاجر بعقد موثق
 

 . 24730831، هاتف :  زليخة احمد العلي/  ةبالسيديرجـى االتحـال  الستالم سراسـة ال ـروا : -

 :  المعاي ة يمسؤول -

 . 24718180تف : ا, ه بدر الرشيدي /بالسيد يرجـى االتحـال ( : 1482مزاد رقم ) -أ 

 . 99822816, هاتف :  مسفر العيمي /بالسيد يرجـى االتحـال روضة الب ائر :  ( :1483مزاد رقم ) -ب

 . 6647104, هاتف :  ناصر ال مري /بالسيد يرجـى االتحـال روضة الفتح :                                 
       

 ( 22481979)  : لدى وزارة المـالية / هاتفالبيع المرسزي ومقرر لي ة 

  www.mof.gov.kwع وان صفاة اإلنترنت 
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