
 

 

 وزارة المالية
 

 ( سيارة متنوعة" 13وعدد ) ( سيارة اسعاف24)عدد  "( سيارة  37عدد )اإلعـالن عن بيع 

  بالمزاد بالظرف المختوموأثاث مكتبي سكراب  وحديد متنوع

 

 ( سيارة متنوعة" وحديد متنوع13وعدد ) ( سيارة اسعاف24( سيارة " عدد ) 37عدد )تعلن وزارة المالية عن بيع 

 -بالمزاد بالظرف المختوم وفق البيانات التالية:الصحة وزارة لدى و أثاث مكتبي وسكراب متنوع 

 

 إدارة المخازن العامة(  الصحةوزارة : )  مكـان استـالم كراسـة الشـروط وعـرض المشاركـة في المـزاد -1

ويتـننننل تمليـننننل  17/8/2017 حتى  13/8/2017مـننننن تاريـنننن   الدور األول -3شارع  -10ق – صبحان –

علما بأن سيتل  وزارة الصحة( دنانير غير )ابلة للرد تدفـنننننع في صندوق 25الوثائق مقابل رسـنننننل و)در  )

 :وثيقتين منفصلتين وهما

 ( سيارة متنوعة"13( سيارة اسعاف وعدد )24( سيارة " عدد ) 37وثيقة بيع عدد )(: 1648مزاد ر)ل )-أ

 مكتبي وسكراب متنوع(: وثيقة بيع أثاث 1649مزاد ر)ل ) -ب

  .17/8/2017 – 13/8/2017( أيام عمل اعتبارا من 5):  تاري  المعاينة -أ

 :   اثناء الدوام الرسميو)ت المعاينه

 

 إدارة النقليات –وزارة الصحة (: 1648مزاد ر)ل )-أ :المعاينةمكـان استقبال الراغبين في -3

 الشوي  -(: مخازن ممتشفى األميري1649مزاد ر)ل ) -ب                                                  

 تاري  ومكان تقديل العروض وفتح المظاريف : -4

الموافـق  الثالثاءيوم عقـد المزاد من الماعـة العاشرة صباحـا حتى الثانيـة عشرة ظهـراً  تقديل العروض •

إدارة شؤون التخزين العامة  –الدور الثالث  – 12بلوك – مجمـع الوزارات –لدى وزارة المـاليـة  22/8/2017

 )مل البيع المركزي ولن تقبل أية عروض بعد الماعة الثانية عشرة ظهراً.–

 

لدى  22/8/2017الموافق  الثالثاءالثانيـة عشـرة والنصـف ظهـر يــوم في تمام  وعقد المزادفتح المظاريف  •

 . 18)اعة ر)ل  – الثانيالدور  - 18بلوك  -مجمع الوزارات  -وزارة المالية 

 . وزارة الصحةباسل الكفالة البنكية  / ات المصد)ةالشيك تقدم •

 

 :شروط  خاصة بالمزاد 

 يممح لألفراد الكويتيين المشاركة في المزاد •

مقيداً في المجل التجاري ولدى غرفة تجارة وصناعة الكويت،  –فرداً أو شركة  –أن يكون المزايد كويتياً   •

 ويجوز أن يكون أجنبياً بشرط أن يكون له شريك أو وكيل كويتي تاجر بعقد موثق

 

 ،الشوافعايشة الشراح و الميدة/ سماهر /  ةيرجـى االتصـال بالميد :مزادالشـروط الستالم كراسـة  -

  24713727 / هاتف  

 
 66868282الميد/ فيصل يوسف األيود، هاتف: (: 1648مزاد ر)ل ) -أمو)ع المعاينة  يممؤول -

                   99339777(: الميد/خالد الزواوي ، هاتف: 1649مزاد ر)ل ) -ب                                

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

 

  www.mof.gov.kwعنوان صفحة االنترنت

 

 

 

 وكيل وزارة المالية

http://www.mof.gov.kw/

