
 

 

 

 وزارة المالية
 

محرقة حجم كبير  و أثاث مكتبي -أجهزة حاسب آلي وملحقاتها -وكهربائية -أجهزة مكتبيةاإلعـالن عن بيع 

  .بالمزاد بالظرف المختوم اثاث مكتبي -كاملة بمحتوياتها
 

و محرقة حجم كبير كاملة  أثاث مكتبي -أجهزة حاسب آلي وملحقاتها -وكهربائية -أجهزة مكتبيةتعلن وزارة المالية عن بيع 

 -بالظرف المختوم وفق البيانات التالية: بالمزاد صحة وزارة ال لدى اثاث مكتبي -بمحتوياتها

 

 – إدارة المخازن العامة( وزارة الصحة ) : المـاازادمكـااان استـااالم كراسـااة الوـااروا وعـاارة المواركـااة في  -1

ويتم تسليم الوثائق  17/8/2017حتى  13/8/2017من تاريـااااااا   الدور األول -3شارع  -10ق – صبحان

علماً بأنه سيتم بيع وثيقتين ة صحوزارة الد تدفع في صندوق ( دنانير غير قابلة للر25مقابـاار رسـاام وقدر  )

 منفصلتين وهما:

 

 . أثاث مكتبي -أجهزة حاسب آلي وملحقاتها -وكهربائية -أجهزة مكتبية ( :1650مزاد ) –أ      

 .  اثاث مكتبي -محرقة حجم كبير كاملة بمحتوياتها ( :1651مزاد ) –ب     

  

  17/8/2017 –13/8/2017( أيام عمر اعتبارا من 5):   تاري  المعاينة -2
 .أثناء الدوام الرسمي المعاينة:وقت                          

 مستوفى الصباح(: 1650مزاد رقم ) -أ :للمزادين المعاينةمكـان استقبال الراغبين في -3

 .إدارة المستودعات الطبية(: 1651مزاد رقم ) -ب                                                             

 

 المظاريف:تاري  ومكان تقديم العروة وفتح  -4

الموافـق  ءربعااالمن الساعـة العاشـرة صباحـا حتى الثانيـة عوـرة ظهـراً  تقديـم العروة يوم عقــد المزاد •

 –إدارة شؤون التخزين العامة  –الدور الثالث – 12بلوك – مجمـع الوزارات  –لدى وزارة المـاليـة   23/8/2017

 قسم البيع المركزي ولن تقبر أية عروة بعد الساعة الثانية عورة ظهراً 

لدى  23/8/2017الموافق  ءربعااالفتح المظاريف وعقد المزاد في تمام الثانيـة عوـرة والنصـف ظهـر يــوم  •

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

 .ةصحوزارة الباسم الكفالة البنكية  / ات المصدقةالويك تقدم •

 

 :ين شروا  خاصة بالمزاد

 . لألفراد الكويتيين المواركة في المزاد يسمح  .1

2.  ً مقيداً في السجر التجاري ولدى غرفة تجارة وصناعة الكويت،  –أو شركة  فرداً  –أن يكون المزايد كويتيا

 .ويجوز أن يكون أجنبياً بورا أن يكون له شريك أو وكير كويتي تاجر بعقد موثق

 

 ،عايوة الوراح و السيدة/ سماهر الوواف / /ةيرجى االتصال على: السيد -الستالم كراسة الوروا: 

     24713727 /هاتف   

                                                            
 .97908000، هاتف :  عبدالرحمن شوتري(: يرجى االتصال بالسيد / 1650مزاد ) -أموقع المعاينة:  يمسئول   

 .94447252، هاتف :   بدر الثويني السيد/ (: 1651مزاد)-ب                                  

 

 

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

  www.mof.gov.kwعنوان صفحة االنترنت

 

 وكير وزارة المالية

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

