وزارة المالية
اإلعـالن عن بيع أجهزة كمبيوتر وملحقاتها – اثاث مكتبي – كوم خشب – كوم حديد مفرغ والواح كيربي
– أجهزة متنوعة بالمزاد بالظرف المختوم
تعلن وزارة المالية عن بيع أجهزة كمبيوتر وملحقاتها – اثاث مكتبي – كوم خشب – كوم حديد مفرغ والواح كيربي –
أجهزة متنوعة لدى األمانة العامة للمجلس األعلى للتخطيط والتنمية بالمزاد بالظرف المختوم وفق البيانات التالية -:
 -1مكـان استـالم كراسـة الشـروط وعـرض المشاركـة في المـزاد  :األمانة العامة للمجلس األعلىى للتخطىيط والتنميىة
 وزارة التخطىىيط سىىابقا – شىىارا الخلىىيع العربىىي م ىـن تاريىىـص دىىـدور اإلعىىـالن حتىىى  2017/1/22ويتىىـت تيليىىـتالوثائق مقابل رسـت وقدره ( )5دنانير غير قابلة للرد تدفـع فىي دىندو األمانىة العامىة للمجلىس األعلىى للتخطىيط
والتنمية.
 -2تاريص المعاينة  )6( :أيام عمل اعتبارا من . 2017/1/22 – 2017/1/15
وقت المعاينة  :أثناء الدوام الرسمي .
 -3مكـان استقبال الراغبين في المعاينة  :األمانة العامة للمجلس األعلى للتخطيط والتنمية  -وزارة التخطيط سابقا –
شارا الخليع العربي.
 -4تاريص ومكان تقديت العروض وفتح المظاريف :



تقديـت العروض يوم عقــد المزاد من الياعـة العاشـرة دباحـا حتى الثانيـة عشـرة ظهـرا االثنين الموافـق
 2017/1/23لدى وزارة المـاليـة – مجمـع الوزارات – بلوك – 12الدور الثالث – إدارة شؤون التخزين العامة
– قيت البيع المركزي ولن تقبل أية عروض بعد الياعة الثانية عشرة ظهرا .



فتح المظاريف وعقد المزاد في تمام الثانيـة عشـرة والنصـف ظهـر يــوم االثنين الموافق  2017/1/23لدى
وزارة المالية  -مجمع الوزارات  -بلوك  - 18الدور الثاني – قاعة رقت . 18


 شروط خاصة ( للشركات والمؤسسات فقط):

يقدم الشيك المصد باست األمانة العامة للمجلس األعلى للتخطيط والتنمية.
 -1أن يكون المزايد كويتيا – فردا أو شركة – مقيدا في اليجل التجاري ولدى غرفة تجارة ودناعة الكويت ،
ويجوز أن يكون أجنبيا بشرط أن يكون له شريك أو وكيل كويتي تاجر بعقد موثق .

 الستالم كراسـة شـروط المزاد  :يرجـى االتصـال بالييد /محمد االربش  -هاتف ، 22407896 :داخلي.1274 : ميؤولي موقع المعاينة  :الييد /عبدالعزيز فيصل حاجية  :هاتف.97325371 :مقرر لجنة البيع المركزي لدى وزارة المـالية  -هاتف ( . ) 22481966
عنوان دفحة االنترنت www.mof.gov.kw

وكيل وزارة المالية

