
 

 

 وزارة المالية
 

 أجهزة علمية ومواد متنوعة أخرى -أجهزة حاسب آلي وملحقاتهااإلعـالن عن بيع 

  بالمزاد بالظرف المختوم 

 

بالمزاد بالظرف أجهزة علمية ومواد متنوعة أخرى  –أجهزة حاسب آلي وملحقاتها تعلن وزارة المالية عن بيع      

 -ة:يت التالنابالظرف المختوم وفق البيابالمزاد  جامعة الكويتلدى   المختوم

مبنى إدارة  -الخالدية  –: جامعة الكويت  زادـ  ان استـ  الم اراسـ  ة الطـ  روض وعـ  رك المطاراـ  ة في المـ  مك -1

 دينار( 20ويتـ   س تـليـ   س الوقابق مقاب  رسـ   س و در    19/5/2017 حتى 14/5/2017ن ـ   مالطئون المالية 

 . جامعة الكويت ع في صندوقـغير  ابلة للرد تدف

 

  .19/5/2017 – 14/5/2017 عم  اعتبارا من يوم (5 :   تاريخ المعاينة -2

 ظهراً  12.00صباحاً حتى  9.00الدوام الرسمي من  أقناء: و ت المعاينة               

 الطويخ. -مخازن إدارة شئون التخزين -1 : دللمزا مكـان استقبال الراغبين في المعاينة -2

 . ( الخالديةالية العلوم   ـس النانوسكوب -2                                                        

 

 تاريخ ومكان تقديس العروك وفتح المظاريف : -3

 تقديـس العروك يوم عقــد المزاد  ً الموافـق  األربعاءحتى الثانيـة عطـرة ظهـراً  من الـاعـة العاشـرة صباحـا

إدارة شؤون التخزين العامة  –الدور الثالث – 12بلوك – مجمـع الوزارات  –لدى وزارة المـاليـة   24/5/2017

  ـس البيع المرازي ولن تقب  أية عروك بعد الـاعة الثانية عطرة ظهراً  –

  24/5/2017الموافق  األربعاءالثانيـة عطـرة والنصـف ظهـر يــوم في تمام  وعقد المزادفتح المظاريف 

 . 18 اعة ر س  – الثانيالدور  - 18بلوك  -مجمع الوزارات  -وزارة المالية لدى 

 جامعة الكويتباسس  يةفالكفالة المصرأو المصدق الطيك قدمي . 

 

  المزاد للطراات والمؤسـات فقط (شروض  خاصة   : 

 

مقيداً في الـج  التجاري ولدى غرفة تجارة وصناعة الكويت،  –فرداً أو شراة  –أن يكون المزايد اويتياً  -1

 . ويجوز أن يكون أجنبياً بطرض أن يكون له شريك أو واي  اويتي تاجر بعقد موقق

على المزايد أن يرفق شهادة استيفاء نـبة العمالة الوضنية الصادرة من وزارة الطئون االجتماعية والعم   -2           

و رار لجنة المنا صات المرازية  2000لـنة  19( من القانون ر س 6 ب  تو يع العقد وفقا لنص المادة  

 .في هذا الخصوص

 24987736، هاتف : يعقوب عبدهللا الكندري /الـيد  : للمزاد  الستالم اراسـة الطـروض - 

 24987945، هاتف : علي جعفر / والـيد                                                            

 

  24984472، هاتف :  عبدهللا الصايغالـيد/  إدارة شئون التخزين(  -1:  للمزاد المعاينةمو ع  يمـؤول -

 24984436، هاتف :  بهاء الدين فؤادو الـيد/                                                    

  66766256 الية العلوم( الـيد/ جافيد سورتي، نقال/  -2

 

 ( 22481982لدى وزارة المـالية   /   هاتف   البيع المرازي مقرر لجنة 

  www.mof.gov.kw عنوان صفحة االنترنت

 

 واي  وزارة المالية
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