
 

 

 

 وزارة المالية

 

 اثاث متنوع –معدات المطبخ  –شلر كوم  –مواد سكراب متنوعة بيع اإلعـالن عن 

 بالمزاد بالظرف المختوم.

 

بالمزاد  الصحةوزارة لدى اثاث متنوع  –معدات المطبخ  –شلر كوم  –بيع مواد سكراب متنوعة تعلن وزارة المالية عن  

 -التالية :بالظرف المختوم وفق البيانات 

 

قسم  – الشئون المالية - الصحةوزارة  -ديوان عام الوزارة :  مكـان استـالم كراسـة الشـروط وعـرض المشاركـة في المـزاد -1

( دنانير 5ويتـخخم تسليـخخم الوثاقق م ابـ رسـخخم وقدر    26/7/2016تاريـخخخ دـخخدور اإلعـخخالن  ت  من  الحفظ المركزي والملفات

 .الصحةوزارة غير قابلة للرد تدفـع في دندوق 

 

  .21/7/2016 – 17/7/2016( أيام عمـ اعتبارا من 5  : تاريخ المعاينة -2 

دبا ا  ت   11سيتم تجميع المتزايدين واطالعهم عل  المواد معا وتحديد ساعة معاينة الموقع من الساعة  وقت المعاينة :       

 .ظهرا 12

 

 مركز الكويت للسرطان. مكـان است بال الراغبين في المعاينة :-3

                                                      

 المظاريف :تاريخ ومكان ت ديم العروض وفتح  -4

 27/7/2016الموافـق  االربعاء من الساعـة العاشـرة دبا ـاً  ت  الثانيـة عشـرة ظهـراً  ت ديـم العروض يوم ع ــد المزاد  

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

 . ولن ت بـ أية عروض بعد الساعة الثانية عشرة ظهراً 

 لدى وزارة  27/7/2016الموافق  االربعاءفي تمام الثانيـة عشـرة والنصـف ظهـر يــوم  فتح المظاريف وع د المزاد

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

  يوم ع د في لو ة إعالنات إدارة شئون التخزين العامة عند مدخـ اإلدارة يتم اإلعالن عن المزايد الراسي عليه المزاد

واستكمال الراسي عليه المزاد إجراءات  27/7/2016الموافق  االربعاءوذلك في تمام الساعة الوا دة ظهر يوم المزاد 

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

  الصحةوزارة ي دم الشيك المصدق باسم. 

 

 شروط خادة   للشركات والمؤسسات ف ط :) 

 ويجوز م يداً في السجـ التجاري ولدى غرفة تجارة ودناعة الكويت ، –فرداً أو شركة  –أن يكون المزايد كويتياً  -

 أن يكون أجنبياً بشرط أن يكون له شريك أو وكيـ كويتي تاجر بع د موثق .

 

 

 .65936932، هاتف : زينب  سين آغا/  ةيرجـ  االتصـال بالسيدالستالم كراسـة الشـروط  للمزاد :  -

 .2129، داخلي:  24877422رقم مباشر:                                                                               

                                                                                 

                                                                                                                       

، عبدالعزيز العنزيالسيد / و  51333325عوض خليف الشمري، هاتف: يرج  االتصال بالسيد /  مسؤول موقع المعاينة : -

 .66654606هاتف : 

                                                     

 

 ( 22481966م رر لجنة البيع المركزي لدى وزارة المـالية   /   هاتف   
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