
 وزارة المالية

 

 بالمزاد بالظرف المختوم قصاصات ورقية اإلعالن عن بيع 

 

وفق  وزارة االعالم  بالمزاد بالظرف المختوم لدى قصاصات ورقيةتعلن وزارة المـالية عن بيع  

 -التالية: البيانات 

 –مجمع االعالم  –مبنى الوزارة  :وعرض المواركة في المزاد مكان استالم كراسـةةةة الوـةةةرو  -1

ويتم تسليم  29/5/2016من تاريـةةص صـةةدور اإلعـةةالن  تى الدور األرضي  –إدارة الموتريات 

 .وزارة االعالم في صندوق دنانير غير قابلة للرد تدفع  (5)وقدره  ل رسـمـالوثائق مقاب

  29/5/2016 –22/5/2016من أيام عمل اعتبارا  (7)تاريص المعاينة:  -2

 . ظهرا 1:00صبا ا  تى 9  :00 من الساع: من المعاينةوقت       

مطبعة  –منطقة الوويص الصناعية  –وزارة االعالم مكـان استقبال الراغبين في المعاينة:  -3

 .الحكومة

 المظاريف:تاريص تقديم العروض وفتح  -4

 اإلثنينصبا ـا  تى الثانيـة عورة ظهـراً  العاشرةيوم عقـد المزاد من الساعـة  تقديم العروض   

 –الدور الثالث  – 12بلوك – مجمـع الوزارات –لدى وزارة المـاليـة  30/5/2016الموافـق 

ولن تقبل أية عروض  قسم البيع المركزي العطاءات()صندوق  – إدارة شؤون التخزين العامة

 بعد الساعة الثانية عورة ظهراً.

  الموافق  اإلثنينفي تمام الثانيـة عوـرة والنصـف ظهـر يــوم  المزادفتح المظاريف وعقد

إدارة شئون  –الدور الثالث  - 12بلوك  -مجمع الوزارات  -لدى وزارة المالية  30/5/2016

 التخزين العامة.

  في لو ة اعالنات إدارة شئون التخزين العامة يتم االعالن عن المزايد الراسي عليه المزاد

الموافق  اإلثنينظهر يوم  1.00وذلك في تمام الساعة يوم عقد المزاد عند مدخل اإلدارة 

وتسليم  واستكمال الراسي عليه المزاد اجراءات المزاد مع لجنة البيع المركزي، 30/5/2016

 ليوم.اللمزايدين الذين لم يرس عليهم المزاد بنفس الويكات 

 وزارة االعالم باسم  المصدقالويك  يقدم. 

  :فقط(للوركات والمؤسسات  )المزاد شرو  خاصة 

مقيدا في السةةةةةةجل التجاري ولدى غرفة  –فردا أو شةةةةةةركة  –يجب ان يكون المزايد كويتيا  -

يكون أجنبيا بوةةر  أن يكون له شةةريك أو وكيل كويتي  ويجوز أن الكويت،تجارة وصةةناعة 

 موثق.تاجر بعقد 

 مدة العقد سنة من تاريص توقيع العقد . -

 على من يرسي عليه المزاد توفير مكائن كبس الورق في مكان رفع القصاصات الورقية . -

 

هاتف:  ، عبداالمير عبدهللا ماجكي يرجى االتصةةةةةال على: السةةةةةيد/  - الوةةةةةرو :السةةةةةتالم كراسةةةةةة  

22327067- 66040404 

 .24845134، هاتف:  99683382: نقال ،ايمن ميرزا  /السيد المعاينة:مسئول موقع    

 .(22481966) : هاتفلدى وزارة المـالية /البيع المركزي ومقرر لجنة      

  www.mof.gov.kwعنوان صفحة اإلنترنت      

 وكيل وزارة المالية
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