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 ماكينة غسيل سيارات -اثاث مكتبي-مطبخيةأجهزة -ومكتبية أجهزة كهربائيةبيع اإلعـالن عن 

 بالمزاد بالظرف المختوم  ورق متنوع للطباعةو
 

  ماكينة غسيل سيارات-اثاث مكتبي-أجهزة مطبخية-أجهزة كهربائية ومكتبيةتعلن وزارة المالية عن بيع      

 -ة:يت التالنابالمزاد بالظرف المختوم وفق البيا الصحةوزارة  لدىورق متنوع للطباعة  و

 

 – 10صبحان قطعة  –إدارة المخازن العامة :  زادـ  ان استـ  الم كراسـ  ة الطـ  روض وعـ  رك المطاركـ  ة في المـ  مك -1

مقابل رسـ   س وقدر  ويتـ   س تسليـ   س الوثائق  17/8/2017 حتى 13/8/2017ن تاريـ     ـ   م الدور األول – 3شارع 

 : علماً بأنه سيتس بيع وثيقتين منفصلتين وهما الصحةوزارة  ع في صندوقـغير قابلة للرد تدف ينار( د25)
 

 .ماكينة غسيل سيارات -اثاث مكتبي-أجهزة مطبخية-أجهزة كهربائية ومكتبيةوثيقة بيع  : (1646مزاد ) –أ  

 .للطباعةورق متنوع وثيقة بيع  ( :1647مزاد ) –ب 
  

   . 17/8/2017 – 13/8/2017 من أيام عمل اعتباراً  (5):   تاري  المعاينة -2 
 . اثناء الدوام الرسميوقت المعاينة :                             

 

 :للمزادين مكـان استقبال الراغبين في المعاينة-3

 مخازن إدارة الطوارئ الطبية. :(1646مزاد ) –أ  

 (:المخازن العامة.1647مزاد ) –ب 

                                                           

 تاري  ومكان تقديس العروك وفتح المظاريف : -4 

 ـمن الساعـة العاش د المزادـس العروك يوم عقــتقدي ً  االثنينيوم  رة ظهـراً ـحتى الثانيـة عط رة صباحـا
إدارة شؤون  – الثالثالدور – 12بلوك – مجمـع الوزارات  –لدى وزارة المـاليـة   21/8/2017 قالموافـ

 . ولن تقبل أية عروك بعد الساعة الثانية عطرة ظهراً  قسس البيع المركزي –التخزين العامة 
  21/8/2017الموافق  االثنينفتح المظاريف وعقد المزاد في تمام الثانيـة عطـرة والنصـف ظهـر يــوم 

 . 18قاعة رقس  –الدور الثاني  - 18بلوك  -مجمع الوزارات  -وزارة المالية لدى 

 الصحةوزارة باسس الكفالة المصرفية  / ةالمصدق تقدم الطيكات . 
 : شروط خاصة للمزادين

،  مقيداً في السجل التجاري ولدى غرفة تجارة وصناعة الكويت –فرداً أو شركة  –أن يكون المزايد كويتياً  -1

 . أن يكون أجنبياً بطرض أن يكون له شريك أو وكيل كويتي تاجر بعقد موثقويجوز 

 يسمح لألفراد الكويتيين المطاركة في المزاد . -2

 

 ، عائطة الطراح او السيدة/ سماهر الطواف /بالسيد يرجـى االتصـال  : للمزادين  الستالم كراسـة الطـروض -

 .24713727:  هاتف

 :  للمزادين المعاينةموقع  يمسؤول -

 .66252737:  هاتف ، احمد الخضري /بالسيد يرجـى االتصـال  (:1646مزاد )  -1

 .66117722، هاتف :  هطام القطانيرجـى االتصـال بالسيد /  (:1647مزاد )  -2

                        

 ( 22481982لدى وزارة المـالية   /   هاتف ) البيع المركزي مقرر لجنة 

 www.mof.gov.kw  صفحة االنترنتعنوان 
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