
 

 وزارة المالية
 

 ورقية(  -مخلفات ) تكييف -أثاث مكتبي ومدرسياإلعالن عن بيع 

 بالمزاد بالظرف المختوم كمبيوترات( -برادات -أجهزة مختلفة ) ثالجات

 
المزاد ب  كمبيوترات( -برادات -ورقية( أجهزة مختلفة ) ثالجات -مخلفات ) تكييف -أثاث مكتبي ومدرسيبيع تعلن وزارة المـالية عن  

 -: وفق البيانات التالية  تربيةوزارة البالظرف المختوم لدى 
 

الدور  -مخازن بصبحان الجنوبي الإدارة التوريدات و : مكان استالم كراسـةةةةةةة الوـةةةةةةرور وعري المواركة في المزاد -1

غير قابلة للرد كويتي ر يناد( 5)وقدره  ل رسـمـويتم تسليم الوثائق مقاب 2/8/2016 من تاريـخ صـدور اإلعـالن حتى ولاأل

 . تربيةوزارة الفي صندوق تدفع 
  
 

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

 .(  ظهرا   12و حتى  صباحا   8من الساعة )  أثناء الدوام الرسمي : وقت المعاينة                  
 

 مبنى إدارة التوريدات والمخازن في منطقة صبحان : مكـان استقبال الراغبين في المعاينة -3
 

 تاريخ تقديم العروي وفتح المظاريف : -4

 الموافـق  ربعاءاألحتى الثانيـة عوـرة ظهـرا   من الساعـة العاشـرة صباحـا   تقديـم العروي يوم عقــد المزاد

قسم  –إدارة شؤون التخزين العامة  –الدور الثالث – 12بلوك – مجمـع الوزارات  –لدى وزارة المـاليـة   3/8/2016

 البيع المركزي ولن تقبل أية عروي بعد الساعة الثانية عورة ظهرا  

  لدى وزارة  3/8/2016الموافق  ربعاءاألفتح المظاريف وعقد المزاد في تمام الثانيـة عوـرة والنصـف ظهـر يــوم

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

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

واستكمال الراسي عليه المزاد اجراءات  3/8/2016الموافق  ربعاءاألظهر يوم  1.00عقد المزاد وذلك في تمام الساعة 

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

 تربيةوزارة السم اقدم الويك المصدق بي . 

  

 :شرور  خاصة بالمزاد 

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

 . أن يكون أجنبيا  بورر أن يكون له شريك أو وكيل كويتي تاجر بعقد موثق
 

 

 

 . 24730831، هاتف :  زليخة احمد العلي/  ةبالسيديرجـى االتصـال  الستالم كراسـة الوـرور : -

 . 24718180تف : اه ، بدر الرشيدي /بالسيد يرجـى االتصـال :  معاينة المواد مسؤول -
       

 

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