
 

 وزارة المالية
 

أوراق  –أدوات مكتبية  –مضخات و أحبار متنوعة  –( معدات و شاحنات 4بيع عدد )اإلعـالن عن 

  بالمزاد بالظرف المختومسائل أحماض و مواد متنوعة أخرى  –متنوعة 
 

 –أدوات مكتبية  –مضخات و أحبار متنوعة  –( معدات و شاحنات 4عدد )تعلن وزارة المالية عن بيع      

بالمزاد بالظرف المختوم وفق وزارة األشغال لدى سائل أحماض و مواد متنوعة أخرى  –أوراق متنوعة 

 -ة:يالتال تناالبيا
 

جنوب  –موقع وزارة األشغال العامة :  مكـااان استـااالم ـراسـااة الوـااروا وعـاارض الموارــااة ف  المـاازاد -1

( 5ويتـاااس تسليـاااس الوقائق مسابل رسـاااس وقدر  )  7/3/2016 ن تاريـاااـ وـااادور اإلعـاااالن حت ـااام -السرة 

علماً بأنه ساايتس بيع وقيستين منلتاالتين  وزارة األشااغال العامةدنانير غير قابلة للرد تدفـااااااااع ف  وااندوق 

 وهما:

 .مضخات –( معدات و شاحنات 4عدد )بيع وقيسة  ( :1589مزاد ) –أ      

 سائل أحماض  –أوراق متنوعة  –أدوات مكتبية  –أحبار متنوعة بيع وقيسة  ( :1590مزاد ) –ب     

 .و مواد متنوعة أخرى                                  

 

  .7/3/2017 – 26/2/2017( أيام عمل اعتبارا من 7):   تاريـ المعاينة -2 

 أقناء الدوام الرسم  المعاينة:وقت                              

 

 رئاسة هندسة التيانة بمنطسة الوويـ.( : 1589مزاد ) –أ  المعاينة للمزادين:مكـان استسبال الراغبين ف  -3

 (.9001مخزن المواد الراـدة رقس )  وبحان ( :1590مزاد ) –ب                                                           

 

 المظاريف:تاريـ ومكان تسديس العروض وفتح  -4

 ربعاءاألمن الساعـة العاشـرة وباحـا حت  الثانيـة عوـرة ظهـراً  تسديـس العروض يوم عســد المزاد 

إدارة شؤون  –الدور الثالث – 12بلوك – مجمـع الوزارات  –لدى وزارة المـاليـة   8/3/2017الموافـق 

 قسس البيع المرـزي ولن تسبل أية عروض بعد الساعة الثانية عورة ظهراً  –التخزين العامة 

  8/3/2017 الموافق ربعاءاال الثانيـة عوـرة والنتـف ظهـر يــومف  تمام  وعسد المزادفتح المظاريف 

 . 18قاعة رقس  – الثان الدور  - 18بلوك  -مجمع الوزارات  -لدى وزارة المالية 

 وزارة األشغال العامةباسس  ات المتدقةالويك تسدم. 

 

 شروا  خاوة بالمزاد )للورـات والمؤسسات فسط(:

  ًمسيداً ف  السجل التجاري ولدى غرفة تجارة ووناعة الكويت،  –فرداً أو شرـة  –أن يكون المزايد ـويتيا

 .ـويت  تاجر بعسد موققويجوز أن يكون أجنبياً بورا أن يكون له شريك أو وـيل 

 

 .25304636، هاتف : محمد خاجه /السيداالتتـال يرجـى  الستالم ـراسـة الوـروا للمزادين: -

 

                      .         66809289، هاتف:  عيس  التيرف  /السيد: (1589مزاد ) -أ مسؤول  المعاينة -

 . 97679500، هاتف: فالوير شيبو /السيد (:1590مزاد ) -ب                       

 

 ( 22481966مسرر لجنة البيع المرـزي لدى وزارة المـالية   /   هاتف ) 

  www.mof.gov.kwعنوان ولحة االنترنت

 

 

 وـيل وزارة المالية

http://www.mof.gov.kw/

