
 وزارة المالية
 

اجهزه  -مكيف جنرال-مكيف شيال-مكيف سليت-اسلندر اكسجين-ماكينة ديزل مع ملحقاته -معدات مطبخاإلعـالن عن بيع 

غالية -اجهزه كهربائيه-دكتات تكيف-تشللر مع ملحقاته-أجهزة تكيف تشلر-تانكي اكسجين-كاشف دخان-تلفزيون-كهربائيه

كوم -كيبالت نحاس-اجهزه كهربائيه-أجهزة تكيف-حديد صلب-أبواب شبابيك المنيوم-كهربائيمولد -اضواء للزينهماء و

 بالمزاد بالظرف المختوم سخان ماء -وحدات اناره-أبواب خشبيه-دكتات-تكيف مركزي-وحدات دفع-حديد

 

 -مكيف جنرال-كيف شيالم-مكيف سليت-اسلندر اكسجين-ماكينة ديزل مع ملحقاته -معدات مطبختعلن وزارة المالية عن بيع 

-اجهزه كهربائيه-ت تكيفدكتا-تشللر مع ملحقاته-أجهزة تكيف تشلر-تانكي اكسجين-كاشف دخان-تلفزيون-اجهزه كهربائيه

-نحاس كيبالت-اجهزه كهربائيه-أجهزة تكيف-حديد صلب-أبواب شبابيك المنيوم-مولد كهربائي-اضواء للزينه و -غالية ماء

بالمزاد بالظرف الصحة وزارة لدى  سخان ماء-وحدات اناره-أبواب خشبيه-دكتات-تكيف مركزي-وحدات دفع-كوم حديد

 -المختوم وفق البيانات التالية:

 

قسم  –( ديوان عام الوزارة  الصحةوزارة : )  مكـاااان استـاااالم كراسـاااة الشـاااروا وعـااارا المشاركـاااة في المـااازاد -1

ويتـاام تسليـاام الو ائق   6/4/2017الشؤون المالية مـاان تاريـااخ صـاادور اإلعـااالن حت   –ات الحفظ المركزي والملف

علماً بأنه ساايتم بيع و يقتين  وزارة الصااحة( دنانير غير قابلة للرد تدفـااااااااع في صااندو  5مقابل رسااـاااااااام وقدره )

 منفصلتين وهما:

 

سلندر اكسجين-ملحقاتهماكينة ديزل مع  -معدات مطبخو يقة بيع  ( :1604مزاد ) –أ       مكيف -مكيف شيال-مكيف سليت-ا

-دكتات تكيف-تشللر مع ملحقاته-أجهزة تكيف تشلر-تانكي اكسجين-كاشف دخان-تلفزيون-اجهزه كهربائيه -جنرال

 .غالية ماء-اجهزه كهربائيه

اجهزه -أجهزة تكيف-حديد صااااالب-أبواب شااااابابيك المنيوم-مولد كهربائي-اضاااااواء للزينهو يقة بيع  ( :1605مزاد ) –ب     

وحدات -أبواب خشاااااابيه-دكتات-تكيف مركزي-وحدات دفع-كوم حديد-كيبالت نحاس-كهربائيه

 .سخان ماء-اناره

  

  .6/4/2017 – 2/4/2017( أيام عمل اعتبارا من 5):   تاريخ المعاينة -2

 :   ا ناء الدوام الرسميوقت المعاينه    

 

 مخازن منطقة االحمدي الصحيه الشئون الهندسيه(: 1604مزاد رقم ) -أ المعاينة :مكـان استقبال الراغبين في -3

 مخازن منطقة الجهراء الصحيه الشئون الهندسيه(: 1605مزاد رقم ) -ب                                                   

 

 تاريخ ومكان تقديم العروا وفتح المظاريف : -4

 12/4/2017الموافـق االربعاء يوم عقـد المزاد من الساعـة العاشرة صباحـا حت  الثانيـة عشرة ظهـراً  تقديم العروا 

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

 ولن تقبل أية عروا بعد الساعة الثانية عشرة ظهراً.

 

 لدى وزارة  12/4/2017الموافق  االربعاءالثانيـة عشـرة والنصـف ظهـر يــوم في تمام  وعقد المزادح المظاريف فت

 . 18قاعة رقم  – الثانيالدور  - 18بلوك  -مجمع الوزارات  -المالية 

 

 وزارة الصحةباسم  ات المصدقةالشيك تقدم . 

 شروا  خاصة بالمزاد )للشركات والمؤسسات فقط(:

   ًمقيداً في السجل التجاري ولدى غرفة تجارة وصناعة الكويت، ويجوز  –فرداً أو شركة  –أن يكون المزايد كويتيا

 أن يكون أجنبياً بشرا أن يكون له شريك أو وكيل كويتي تاجر بعقد مو ق

 

  24622342 / يرجـ  االتصـال بالسيده / زينب حسين اغا ،  الستالم كراسـة الشـروا للمزادين: -
 
 .66981075، هاتف :  نبيل بوالقمصانيرج  االتصال بالسيد / (: 1604مزاد ) -أمسؤولي موقع المعاينة  -

 .66578801، هاتف :  عبدهللا الشعراوي السيد/ (: 1605مزاد)-ب                               

                                                      

 ( 22481966مقرر لجنة البيع المركزي لدى وزارة المـالية   /   هاتف ) 
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