
 وزارة المالية
 

محوالت وخليط من عدة معادن -غرف -بانيالت -أبواب -صناديق -بايبات -فالتر -قواعد-أعمدة انارة -حديد متنوعاإلعالن عن بيع 

عوازل  -أجهزة حاسب آلي وملحقاتها -أجهزة مكتبية -أجهزة كهربائية -وأثاث)بالطن( قواعد أبراج هوائية حديد  -ومخلفات مواد

طع ق -أرفف حديد -فالتر هواء -جراكن بالستيك -عدادات ماء وكهرباء -جام كشاف -ألمنيوم متنوع -كشافات أنواع -كونترول-تكييف

 بالمزاد بالظرف المختوم بالستيك
 

محوالت وخليط من عدة -غرف -بانيالت -أبواب -صناديق -بايبات -فالتر -قواعد-أعمدة انارة -متنوع حديدبيع تعلن وزارة المـالية عن         

 -كونترول-عوازل تكييف -أجهزة حاسب آلي وملحقاتها -أجهزة مكتبية -أجهزة كهربائية -قواعد أبراج هوائية حديد وأثاث -معادن ومخلفات مواد

بالمزاد بالظرف قطع بالستيك  -أرفف حديد -فالتر هواء -جراكن بالستيك -عدادات ماء وكهرباء -جام كشاف -ألمنيوم متنوع -كشافات أنواع

 -: وفق البيانات التالية  الكهرباء والماءوزارة المختوم لدى 
شـةةةةةةةرو  المزادع رسوم فدمكان  -1 سـةةةةةةةة ال الدور  -قسم الصندوق -إدارة الحسابات -جنوب السرة – الكهرباء والماءوزارة  : كرا

من تاريـةةةةد صـةةةةدور اإلعـةةةةالن إدارة المخازن  -مخازن صبحان المركزية ومواصفات المواد للمزاد :  شرو واستالم كراسة األرضي 

 الكهرباء والماءوزارة في صندوق غير قابلة للرد تدفع كويتي ر ينا( د5)وقدره  ل رسـةةةمـةةةويتم تسليم الوثائق مقاب 28/7/2016 حتى

  وهما :بأنه سيتم بيع وثيقتين منفصلتين  علما  

محوالت وخليط من عدة -غرف -بانيالت -أبواب -صةةةناديق -بايبات -فالتر -قواعد-أعمدة انارة -حديد متنوع ( :1510مزاد رقم ) -أ

 .)بالطن( قواعد أبراج هوائية حديد -معادن ومخلفات مواد

 -كشافات أنواع -كونترول-عوازل تكييف -أجهزة حاسب آلي وملحقاتها -أجهزة مكتبية -أجهزة كهربائية -أثاث ( :1511مزاد رقم ) -ب

 .قطع بالستيك -أرفف حديد -فالتر هواء -جراكن بالستيك -عدادات ماء وكهرباء -جام كشاف -ألمنيوم متنوع

  28/7/2016  إلى 24/7/2016من  عمل اعتبارا   يوم (5):  تاريد المعاينة -2

 .ظهرا 1.00صباحا حتى  8.00من الساعة  : وقت المعاينة      

 مخازن صبحان المركزية:  مكـان استقبال الراغبين في المعاينة -3

 تاريد تقديم العروض وفتح المظاريف : -4

 لدى   1/8/2016الموافـق  األثنينمن الساعـة العاشـرة صباحـا حتى الثانيـة عشـرة ظهـرا   تقديـم العروض يوم عقــد المزاد

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

 أية عروض بعد الساعة الثانية عشرة ظهرا  

  لدى وزارة المالية  1/8/2016افق المو األثنينفتح المظاريف وعقد المزاد في تمام الثانيـة عشـرة والنصـف ظهـر يــوم- 

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

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

واستكمال الراسي عليه المزاد اجراءات المزاد مع لجنة  1/8/2016الموافق  يناألثنظهر يوم  1.00وذلك في تمام الساعة 

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

 الكهرباء والماءوزارة سم اب ةالمصدق اتقدم الشيكت . 
 :)للشركات والمؤسسات فقط(شرو   خاصة بالمزاد 

   مقيدا  في السجل التجاري ولدى غرفة تجارة وصناعة الكويت، ويجوز أن يكون أجنبيا   –فردا  أو شركة  –أن يكون المزايد كويتيا

 . بشر  أن يكون له شريك أو وكيل كويتي تاجر بعقد موثق

 تابعة رفع المواد بما ال يقل عن ال يسمح بخروج سيارات تحميل المواد من الموقع إال بعد توقيع التصريح من قبل أعضاء لجنة م

 أربعة منهم.

 يتم التوقيع على النموذج المعد من إدارة المخازن بإقرار وتعهد من قبل المزايدين بمعاينة المواد موضوع المزاد معاينة نافية للجهالة 

 وإتباع  إجراءات األمن والسالمة

 عهد من قبل المزايدين بمعاينة المواد موضوع المزاد معاينة نافية للجهالةيتم التوقيع على النموذج المعد من إدارة المخازن بإقرار وت 
 

 .99832822، هاتف : عامر الرشود/  بالسيديرجـى االتصـال  :للمزادينالستالم كراسـة الشـرو   -

 99123060السيد/ عبدهللا السيد عمر الربيع، هاتف: : للمزادين  نةالمعاي مسؤول -

       66121422السيد/ حسين محمد جعفر، هاتف:  مسئول دفع الرسوم: - 

 ( 22481966)  : لدى وزارة المـالية / هاتفالبيع المركزي ومقرر لجنة 
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