
 وزارة المالية
 

 ديسكات –ماكينة منشار ديسك  –منشار طاولة كهربائية  -ماكينة ميزان لإلطارات –مكائن خراطة اإلعـالن عن بيع 

 –زيت درام تفريغ ال –دريل كهربائي بقاعدة  –ماكينة تنعيم سلندات  –ماكينة برشام شفايف  –ماكينة لحيم  –حديد 

( 9( هالك جزئي و عدد )46" عدد ) ( مركبة55أثاث مكتبي متنوع و عدد ) –خزانة نقود  –ثالجة  –مكيف هواء 

 بالمزاد بالظرف المختوم  هالك كلي"
  

 –ماكينة منشار ديسك  –منشار طاولة كهربائية  -ماكينة ميزان لإلطارات –مكائن خراطة تعلن وزارة المالية عن بيع      

 –لزيت درام تفريغ ا –دريل كهربائي بقاعدة  –ماكينة تنعيم سلندات  –شفايف ماكينة برشام  –ماكينة لحيم  –ديسكات حديد 

 ( هالك كلي"9( هالك جزئي و عدد )46( مركبة " عدد )55أثاث مكتبي متنوع و عدد ) –خزانة نقود  –ثالجة  –مكيف هواء 

 -ة:يالتالت نابالمزاد بالظرف المختوم وفق البيا وزارة الصحةلدى  بالمزاد بالظرف المختوم

: )وزارة الصحة(  ديوان عام الوزارة الشئون  زادـ   ان استـ   الم كراسـ   ة الشـ   روط وعـ   رف المشاركـ   ة في المـ   مك -1

( دنانير غير قابلة 5ويتـم تسليـم الوثائق مقابل رسـم وقدره ) 24/7/2016 ن تاريـخ صـدور اإلعـالن حتىـمالمالية 

 بأنه سيتم بيع وثيقتين منفصلتين وهما:علماً  وزارة الصحة ع في صندوقـللرد تدف
 –ماكينة منشار ديسك  –منشار طاولة كهربائية  -ماكينة ميزان لإلطارات –مكائن خراطة وثيقة بيع  (:1507مزاد ) –أ    

 –لزيت درام تفريغ ا –دريل كهربائي بقاعدة  –ماكينة تنعيم سلندات  –ماكينة برشام شفايف  –ماكينة لحيم  –ديسكات حديد 

  أثاث مكتبي متنوع –خزانة نقود  –ثالجة  –مكيف هواء 

  ( هالك كلي"9( هالك جزئي و عدد )46( مركبة " عدد )55عدد )وثيقة بيع  : (1508مزاد ) –ب

  .21/7/2016 – 17/7/2016أيام عمل اعتبارا من  (5):   تاريخ المعاينة -

 صباحا 11 -10يتم تجميع المتزايدين واطالعهم على المواد معا مابين الساعة : للمزادين  وقت المعاينة              

 إدارة النقليات بصبحان . : للمزادين مكـان استقبال الراغبين في المعاينة  -3

 تاريخ ومكان تقديم العروف وفتح المظاريف : -4

 قالموافـ األثنينرة ظهـراً ـصباحـا حتى الثانيـة عشرة ـمن الساعـة العاشد المزاد ـم العروف يوم عقــتقدي 

 –إدارة شؤون التخزين العامة  – الثالثالدور – 12بلوك – مجمـع الوزارات  –لدى وزارة المـاليـة   25/7/2016

 ولن تقبل أية عروف بعد الساعة الثانية عشرة ظهراً . قسم البيع المركزي

  لدى وزارة  25/7/2016الموافق  األثنينالثانيـة عشـرة والنصـف ظهـر يــوم في تمام  وعقد المزادفتح المظاريف

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

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

واستكمال الراسي عليه المزاد  25/7/2016الموافق  األثنينظهر يوم  1.00وذلك في تمام الساعة المزاد عقد 

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

  وزارة الصحةباسم  ات المصدقةالشيك تقدم. 

  المزاد للشركات والمؤسسات فقط (للمزادين شروط  خاصة (: 

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

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

  (1508للمزاد )شروط  خاصة: 

 الراسي عليه المزاد لدى وزارة الداخلية.باسم الصحة غير مسؤولتان عن تحويل السيارات  وزارة المالية و وزارة

 

 
    - 65936932، هاتف: زينب حسين آغا/ ةبالسيديرجـى االتصـال  :للمزادين  الستالم كراسـة الشـروط -

 (.2129داخلي/  ) 24877422                                                
 66868282، هاتف: فيصل األيودالسيد/ –أ المعاينة للمزادين مسؤول موقع  -

  66655574هاتف:  ،حسين عبدالرضا السيد/–ب                                            

                                                  

 ( 22481966) لدى وزارة المـالية   /   هاتف البيع المركزي مقرر لجنة 
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