وزارة المالية
اإلعـالن عن بيع أثاث مكتبي تالف ومخلفاته -وحدات تكييف ومخلفاتها وبرادات مياه -أجهزة كهربائية والكترونية
ومخلفاتها ومخلفات ورقية بالمزاد بالظرف المختوم
تعلن وزارة المالية عن بيع أثاث مكتبي تالف ومخلفاته -وحدات تكييف ومخلفاتها وبرارات مياه -أجهزة كهربائية والكترونية
ومخلفاتها ومخلفات ورقية لدى وزارة التربية بالمزاد بالظرف المختوم وفق البيانات التالية-:
 -1مكـ ان استـ الم كراسـ ة الطـ روض وعـ رك المطاركـ ة في المـ زاد  :وزارة التربية – إدارة التوريدات والمخازن -صبحان الجنوبي-
الدور األول مـ ن تاريـ  2017/11/12حتى  2017/11/16ويتـ س تـليـ س الوثائق مساب رسـ س وقدره  )20دينار غير قابلة للرد
تدفـع في صندوق وزارة التربية علما ً بأنه سيتس بيع وثيستين منفصلتين وهما :
أ – مزاد  : )1676وثيسة بيع أثاث مكتبي تالف ومخلفاته -وحدات تكييف ومخلفاتها وبرادات مياه -أجهزة كهربائية والكترونية
ومخلفاتها -مخلفات ورقية
ب– مزاد  : )1677وثيسة بيع أثاث مدرسي ومكتبي تالف -ومخلفات ورقية.
 -2تاري المعاينة  )5 :أيام عم اعتبارا ً من . 2017/11/16 – 2017/11/12
وقت المعاينة  :اثناء الدوام الرسمي من الـاعة  8صباحا حتى  12ظهرا.
-3مكـان استسبال الراغبين في المعاينة للمزادين:
أ – مزاد  :)1676إدارة التوريدات والمخازن الـاحة الخلفية).
ب– مزاد  .1 :)1677روضة ابن حيان منطسة االحمدي التعليمية)  .2مدرسة المسداد المتوسطة منطسة الجهراء التعليمية)
 .3ثانوية النهضة منطسة الفروانية التعليمية)  .4روضة شجرة الدر منطسة العاصمة التعليمية)
 .5ثانوية فلـطين منطسة حولي التعليمية)
 -4تاري ومكان تسديس العروك وفتح المظاريف :

•

•
•

تسديـس العروك يوم عســد المزاد من الـاعـة العاشـرة صباحـا ً حتى الثانيـة عطـرة ظهـرا ً يوم األثنين الموافـق 2017/11/20
لدى وزارة المـاليـة – مجمـع الوزارات – بلوك – 12الدور الثالث – إدارة شؤون التخزين العامة – قـس البيع المركزي ولن
تسب أية عروك بعد الـاعة الثانية عطرة ظهرا ً .
فتح المظاريف وعسد المزاد في تمام الثانيـة عطـرة والنصـف ظهـر يــوم األثنين الموافق  2017/11/20لدى وزارة
المالية  -مجمع الوزارات  -بلوك  - 18الدور الثاني – قاعة رقس . 18
تسدم الطيكات المصدقة  /الكفالة المصرفية باسس وزارة التربية .

شروط خاصة للمزادين :
ً
ً
ً
 -1أن يكون المزايد كويتيا – فردا أو شركة – مسيدا في الـج التجاري ولدى غرفة تجارة وصناعة الكويت ،ويجوز أن يكون
أجنبيا ً بطرض أن يكون له شريك أو وكي كويتي تاجر بعسد موثق.
 -2يـمح لألفراد الكويتيين المطاركة في المزاد.
 الستالم كراسـة الطـروض للمزادين  :يرجـى االتصـال بالـيدة /زليخة أحمد العلي  ،هاتف .24730831 : مـؤولي موقع المعاينة للمزادين : -1مزاد  :)1676يرجـى االتصـال بالـيد  /عادل حبيب الخالدي ،هاتف .24718180 :
 -2مزاد  :)1677يرجـى االتصـال بالـيد /حامد الطرهان روضة ابن حيان) ،هاتف .99838392:
الـيدة /موضي سعد عساب مدرسة المسداد) ،هاتف.50899344:
الـيدة /جواهر الدويـان ثانوية النهضة) ،هاتف.99405548:
الـيد /صالح عبدهللا روضة شجرة الدر) ،هاتف.50226612:
الـيد /صباح سالس إسماعي ثانوية فلـطين) ،هاتف.94099290 :
مسرر لجنة البيع المركزي لدى وزارة المـالية  /هاتف ) 22481982
عنوان صفحة االنترنت www.mof.gov.kw
وكي وزارة المالية

