
 

 وزارة المالية
 

 ( ملم 1000وصالت  -تكييف -قطع غيار محطة تنقية -لوحات ارشادية -حديدكوم )  بيع اإلعـالن عن

  شبك -حديد -أثاث مكتبي -بطاريات -طفايات حريقو 

 بالمزاد بالظرف المختوم  
 

وصالت  -تكييف -قطع غيار محطة تنقية -لوحات ارشادية -كوم ) حديد بيععن تعلن وزارة المالية 

بالمزاد العامة  وزارة االشغاللدى شبك  -حديد -أثاث مكتبي -بطاريات -و طفايات حريق( ملم 1000

 -بالظرف المختوم وفق البيانات التالية:

جنــو  (  العامــة وزارة األشــغال) مكــان اتتـــالم كراتـــة ال ـــروط وعـــرـ الم اركــة فــي المـــزاد :  -1

( 5ويتــم تسليــم الوثـامق مقابــ رتــم وقـدر  ) 2/4/2017ن تاريــ  صــدور اإلعــالن حتـ  ـم  السرة

علماً بأنه تيتم بيـع وثيقتـين منفتـلتين  العامة وزارة األشغالع في صندوق ـدنانير غير قابلة للرد تدف

 وهما:

  -تكييف -قطع غيار محطة تنقية -لوحات ارشادية -كوم ) حديد ( :1600مزاد )  –أ  

 ملم( 1000وصالت                  

 شبك -حديد -أثاث مكتبي -بطاريات -طفايات حريق ( :1601مزاد ) –  
  
 .   2/4/2017 – 26/3/2017عمـ اعتبارا من  ايام ( 6)  :تاري  المعاينة   -2

                 : أثناء الدوام الرتمي وقت المعاينة    

 سكرا  بمنطقة ال وي  .المخزن  مكـان اتتقبال الراغبين في المعاينة للمزادين : -3

 تاري  ومكان تقديم العروـ وفتح المظاريف : -4
 

 ـمن الساعـة العاش د المزادـم العروـ يوم عقــتقدي ً  رة ظهـراً ـحت  الثانيـة ع  رة صباحـا
 الثالثالدور – 12بلوك – مجمـع الوزارات  –لدى وزارة المـاليـة   3/4/2017 قالموافـ االثنين

ولن تقبـ أية عروـ بعد الساعة الثانية  قسم البيع المركزي –إدارة شؤون التخزين العامة  –

 . ع رة ظهراً 
  الموافق  االثنينالثانيـة ع ـرة والنتـف ظهـر يــوم في تمام  وعقد المزادفتح المظاريف

 . 18 قاعة رقم – الثانيالدور  - 18بلوك  -لوزارات مجمع ا -لدى وزارة المالية  3/4/2017

 العامة وزارة األشغالباتم  المتدقة اتتقدم ال يك. 

 

 : المزاد لل ركات و المؤتسات فقط ( شروط  خاصة للمزادين ( 

ــاً   - ــد كويتي ــرداً أو شــركة  –أن يكــون المزاي ــدى غرفــة تجــارة  –ف ــداً فــي الســجـ التجــاري ول مقي

ويجوز أن يكون أجنبيـاً ب ـرط أن يكـون لـه شـريك أو وكيــ كـويتي تـاجر بعقـد  ، وصناعة الكويت

 . موثق
 

 

   25304636هاتف :   محمد خاجة /بالسيد يرجـ  االتتـال : للمزادينالتتالم كراتـة ال ـروط  -

 ( 99464169هاتف )  عبدالرحمن الكنعانالسيد /  : مسؤول موقع المعاينة للمزادين - 
 

 

 (   .22481966لدى وزارة المـالية  / هاتف : ) البيع المركزي مقرر لجنة 
  www.mof.gov.kw عنوان صفحة االنترنت

 

 وكيـ وزارة المالية
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