
 

 وزارة المالية
 

 –بايبات -خشب -ألمنيوم -أعمدة اناره  –اثاث متنوع  -أجهزة مكتبيه وكهربائيه-أجهزة كمبيوتراإلعالن عن بيع 

 هيكل سياره ومواد متنوعه اخرى –أدوات صحيه 

 بالمزاد بالظرف المختوم

 

ألمنيوم -أعمدة اناره  –اثاث متنوع  -أجهزة مكتبيه وكهربائيه-أجهزة كمبيوتربيع تعلن وزارة المـالية عن         

لدى الهيئه العامه بالمزاد بالظرف المختوم هيكل سياره ومواد متنوعه اخرى  –أدوات صحيه  –بايبات -خشب -

 -: وفق البيانات التالية يم التطبيقي والتدريبللتعل

 

للتعليم التطبيقي  الهيئه العامه):  وعرض المشاركة في المزاد مكان استالم كراسـةةةةةة الشـةةةةةرو  -1

من تاريـةةةةد صـةةةةدور اإلعـةةةةالن ( الطابق الثاني إدارة المخازن 4العديليه مبنى رقم )–( والتدريب

في ( دنانير غير قابلة للرد تدفع 5) وقدره ل رسـةةةةمـةةةةويتم تسليم الوثائق مقاب 14/5/2017 حتى

 . الهيئه العامه للتعليم التطبيقي والتدريبصندوق 
 

 14/5/2017 –7/5/2017من  عمل اعتبارا   يوم (6):  تاريد المعاينة -2

 ظهرا( 12صباحا حتى الساعة  9أثناء الدوام الرسمي )من الساعة  : وقت المعاينة     

  مركز المهارات بالشويد –المخزن الرئيسي بالشويد  : مكـان استقبال الراغبين في المعاينة -3
                                                      

 تاريد تقديم العروض وفتح المظاريف :-4
الموافـةةةةق  االثنينصباحـةةةةا حتى الثانيـةةةةة عشرة ظهـةةةةرا   العاشرةيوم عقـةةةةد المزاد من الساعـةةةةة  تقديم العروض

 - إدارة شؤون التخزين العامة –الدور الثالث  – 12بلوك – مجمـع الوزارات –لدى وزارة المـاليـة  15/5/2017

 ظهرا . ولن تقبل أية عروض بعد الساعة الثانية عشرةقسم البيع المركزي 

 15/5/2017الموافق  االثنينالثانيـة عشـرة والنصـف ظهـر يــوم في تمام وعقـد المزاد  فتـح المظـاريف 

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

 الهيئه العامه للتعليم التطبيقي والتدريبباسم مصدق قدم شيك ي 

 : ( المزاد للشركات والمؤسسات فقط شرو  خاصة )               

   مقيدا  في السجل التجاري ولدى غرفة تجارة  –فردا  أو شركة  –أن يكون المزايد كويتيا

وصناعة الكويت، ويجوز أن يكون أجنبيا  بشر  أن يكون له شريك أو وكيل كويتي تاجر بعقد 

 . موثق
 

، هاتف: نهال الشويب )رئيس قسم العهد( /هالسيديرجى االتصال على :  الستالم كراسة الشرو        

99759977. 

/  50840480خالد الرقدان والسةةةةةةيد/ محمد عثمان )  السةةةةةةيد/يرجى االتصةةةةةةال على  : المعاينة يمسةةةةةةئول       

99669525) 
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