
 وزارة المالية
 

اثاث مكتبي و اجهزه مطبخيه  –أجهزة حاسب آلي وملحقاتها  –اجهزه مكتبيه  –اجهزه كهربائيه متنوعه اإلعـالن عن بيع 

 بالمزاد بالظرف المختوم اثاث مكتبي  –وحدات تكييف  –طفايات حريق  –اجهزه كهربائيه ومكتبيه  –

 

اثاث مكتبي و اجهزه  –أجهزة حاسب آلي وملحقاتها  –اجهزه مكتبيه  –متنوعه  اجهزه كهربائيهتعلن وزارة المالية عن بيع 

بالمزاد بالظرف الصحة وزارة لدى  اثاث مكتبي –وحدات تكييف  –طفايات حريق  –اجهزه كهربائيه ومكتبيه  –مطبخيه 

 -المختوم وفق البيانات التالية:

 

قسم  –( ديوان عام الوزارة  الصحةوزارة : )  المـااازادمكـاااان استـاااالم كراسـاااة الرـاااروط وعـااار  المراركـاااة في  -1

ويتـاام تسليـاام الوثائق   1/6/2017الرؤون المالية مـاان تاريـااد رـاادور اإلعـااالن حت   –الحفظ المركزي والملفات 

علماً بأنه ساايتم بيع وثيقتين  وزارة الصااحة( دنانير غير قابلة للرد تدفـااااااااع في رااندو  5مقابل رسااـاااااااام وقدره )

 منفصلتين وهما:

 

 اثاث مكتبي –أجهزة حاسب آلي وملحقاتها  –اجهزه مكتبيه  –اجهزه كهربائيه متنوعه وثيقة بيع  ( :1631مزاد ) –أ      

قة بيع  ( :1632مزاد ) –ب      يه  –اجهزه مطبخيه وثي يه ومكتب يات حريق  –اجهزه كهربائ ثاث  –وحدات تكييف  –طفا ا

 مكتبي

  

  .1/6/2017 – 28/5/2017( أيام عمل اعتبارا من 5) :  تاريد المعاينة -2

 :   اثناء الدوام الرسميوقت المعاينه    

 

 مسترف  الصباح(: 1631مزاد رقم ) -أ مكـان استقبال الراغبين في المعاينة :-3

 إدارة الطوارئ الطبيه (: 1632مزاد رقم ) -ب                                                   

 

 تاريد ومكان تقديم العرو  وفتح المظاريف : -4

  7/6/2017 ق الموافـاالربعاء يوم عقـد المزاد من الساعـة العاشرة رباحـا حت  الثانيـة عررة ظهـراً  تقديم العرو 

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

 ولن تقبل أية عرو  بعد الساعة الثانية عررة ظهراً.

 

  لدى وزارة  7/6/2017الموافق  االربعاءالثانيـة عرـرة والنصـف ظهـر يــوم في تمام  وعقد المزادفتح المظاريف

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

 

 وزارة الصحةباسم  ات المصدقةالريك تقدم . 

 شروط  خارة بالمزاد )للرركات والمؤسسات فقط(:

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

 أن يكون أجنبياً بررط أن يكون له شريك أو وكيل كويتي تاجر بعقد موثق

 

  24622342 / يرجـ  االتصـال بالسيده / زينب حسين اغا ،  الستالم كراسـة الرـروط للمزادين: -
 
 .97908000، هاتف :  عبدالرحمن شرترييرج  االتصال بالسيد / (: 1631مزاد ) -أمسؤولي موقع المعاينة  -

 .66252737، هاتف :   احمد الخضريالسيد/ (: 1632مزاد)-ب                               

                                                      

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