
 وزارة المالية
 

  بالمزاد بالظرف المختوم ملم 200ملم وقطر  1000بايبات دكتاين قطر  و حديدبيع اإلعـالن عن 
 

 االشغال العامةوزارة  لدىملم  200ملم وقطر  1000بايبات دكتاين قطر و  حديدتعلن وزارة المالية عن بيع      

 -ة:يت التالنابالمزاد بالظرف المختوم وفق البيا

 

ن ـ  م جنوب السرة –وزارة االشغال العامة :  زادـ  ان استـ  الم كراسـ  ة الطـ  روض وعـ  رك المطاركـ  ة ف  المـ  مك -1

غير قابلة للرد  ينار( د20ويتـ   م تسليـ   م الوقابق مساب  رسـ   م وقدر    5/11/2017 حتى 29/10/2017تاريـ     

 : منفصلتين وهماعلماً بأنه سيتم بيع وقيستين  االشغال العامةوزارة  ع ف  صندوقـتدف
 

 حديد.وقيسة بيع  : (1666مزاد   –أ  

 .ملم 200ملم وقطر  1000بايبات دكتاين قطر وقيسة بيع  ( :1667مزاد   –ب 
  

   . 5/11/2017 – 29/10/2017 من أيام عم  اعتباراً  (6 :   تاري  المعاينة -2 
 . الرسم اقناء الدوام وقت المعاينة :                             

 

 :للمزادين مكـان استسبال الراغبين ف  المعاينة-3

 منطسة شوي . –المخازن العامة  :( 1666مزاد   –أ 

 منطسة شوي . –مخزن السكراب  ( :1667مزاد   –ب

 

                                                           

 تاري  ومكان تسديم العروك وفتح المظاريف : -4 

 ـمن الساعـة العاش د المزادـم العروك يوم عســتسدي ً  االقنينيوم  رة ظهـراً ـحتى الثانيـة عط رة صباحـا
إدارة شؤون  – الثالثالدور – 12بلوك – مجمـع الوزارات  –لدى وزارة المـاليـة   6/11/2017 قالموافـ

 . ولن تسب  أية عروك بعد الساعة الثانية عطرة ظهراً  قسم البيع المركزي –التخزين العامة 
  6/11/2017الموافق  االقنينفتح المظاريف وعسد المزاد ف  تمام الثانيـة عطـرة والنصـف ظهـر يــوم 

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

 االشغال العامةوزارة باسم / الكفالة المصرفية  ةالمصدق تسدم الطيكات . 
 : للمزادينشروط خاصة 

 ، مسيداً ف  السج  التجاري ولدى غرفة تجارة وصناعة الكويت –فرداً أو شركة  –أن يكون المزايد كويتياً  -1

 . ويجوز أن يكون أجنبياً بطرض أن يكون له شريك أو وكي  كويت  تاجر بعسد موقق

 الكويتيين المطاركة ف  المزاد .يسمح لألفراد  -2

 

 .25304636:  هاتف ، محمد خاجه/ بالسيد يرجـى االتصـال  : للمزادين  الستالم كراسـة الطـروض -

  :  للمزادين المعاينةموقع   مسؤول -

   66595916:  هاتف ، عبدهللا الحميدي/ بالسيد يرجـى االتصـال (: 1666مزاد. 

   99464169:  هاتف ، عبدالرحمن الكنعان/ بالسيد يرجـى االتصـال (: 1667مزاد. 

                        

 ( 22481982لدى وزارة المـالية   /   هاتف   البيع المركزي مسرر لجنة 

 www.mof.gov.kw  عنوان صفحة االنترنت

 

 

 وكي  وزارة المالية
 

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

