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أجهزة كهربائية والكترونية  -وحدات تكييف ومخلفاتها وبرادات مياه -ومخلفاته أثاث مكتبي تالفبيع اإلعـالن عن 

 بالمزاد بالظرف المختوم ومخلفاتها ومخلفات ورقية 
 

أجهزة كهربائية والكترونية  -مياه وحدات تكييف ومخلفاتها وبرارات -أثاث مكتبي تالف ومخلفاتهتعلن وزارة المالية عن بيع      

 -ة:يت التالنابالمزاد بالظرف المختوم وفق البيا التربيةوزارة لدى  ومخلفاتها ومخلفات ورقية

 

 -صبحان الجنوبي -إدارة التوريدات والمخازن – التربيةوزارة :  زادـ  ان استـ  الم كراسـ  ة الطـ  روض وعـ  رك المطاركـ  ة في المـ  مك -1

غير قابلة للرد  ينار( د20ويتـ   س تـليـ   س الوثائق مساب  رسـ   س وقدره   16/11/2017 حتى 12/11/2017ن تاريـ     ـ   م الدور األول

 : علماً بأنه سيتس بيع وثيستين منفصلتين وهما التربيةوزارة  ع في صندوقـتدف

 

سة بيع  : (1676مزاد   –أ   تهوثي فا تالف ومخل ثاث مكتبي  ها  -أ فات حدات تكييف ومخل ياهو ية  -وبرادات م ية والكترون بائ أجهزة كهر

 مخلفات ورقية -ومخلفاتها

 .ومخلفات ورقية -أثاث مدرسي ومكتبي تالفوثيسة بيع  ( :1677مزاد   –ب 

  

   . 16/11/2017 – 12/11/2017 من أيام عم  اعتباراً  (5 :   تاري  المعاينة -2 
 .ظهرا 12صباحا حتى  8من الـاعة  الدوام الرسمي اثناءوقت المعاينة :                             

 

 :للمزادين مكـان استسبال الراغبين في المعاينة-3

 .إدارة التوريدات والمخازن  الـاحة الخلفية((: 1676مزاد   –أ  

 التعليمية(مدرسة المسداد المتوسطة  منطسة الجهراء  .2روضة ابن حيان  منطسة االحمدي التعليمية(  .1 (:1677مزاد   –ب 

 روضة شجرة الدر  منطسة العاصمة التعليمية(. 4ثانوية النهضة  منطسة الفروانية التعليمية(  .3                           

                               ثانوية فلـطين  منطسة حولي التعليمية( .5                            

 تاري  ومكان تسديس العروك وفتح المظاريف : -4 

ً ـمن الـاعـة العاش د المزادـس العروك يوم عســتسدي •   20/11/2017 قالموافـ األثنينيوم  رة ظهـراً ـحتى الثانيـة عط رة صباحـا
ولن  البيع المركزيقـس  –إدارة شؤون التخزين العامة  – الثالثالدور – 12بلوك – مجمـع الوزارات  –لدى وزارة المـاليـة 

 . تسب  أية عروك بعد الـاعة الثانية عطرة ظهراً 
لدى وزارة  20/11/2017الموافق  األثنينفتح المظاريف وعسد المزاد في تمام الثانيـة عطـرة والنصـف ظهـر يــوم  •

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

 . التربيةوزارة باسس الكفالة المصرفية  /المصدقة  تسدم الطيكات •
 

 : شروط خاصة للمزادين

مسيداً في الـج  التجاري ولدى غرفة تجارة وصناعة الكويت، ويجوز أن يكون  –فرداً أو شركة  –أن يكون المزايد كويتياً  -1

 أجنبياً بطرض أن يكون له شريك أو وكي  كويتي تاجر بعسد موثق.

 .المطاركة في المزاداد الكويتيين يـمح لألفر -2

 

 .24730831:  هاتف ، زليخة أحمد العليالـيدة/ بيرجـى االتصـال  : للمزادين  الستالم كراسـة الطـروض -

 :  للمزادين المعاينةموقع  يمـؤول -

  .24718180:  هاتف ،عادل حبيب الخالدي /بالـيد يرجـى االتصـال  (:1676مزاد    -1

 .99838392، هاتف :  روضة ابن حيان( حامد الطرهان /االتصـال بالـيديرجـى  (:1677مزاد    -2

 .50899344، هاتف:موضي سعد عساب  مدرسة المسداد( الـيدة/                          

 .99405548الـيدة/ جواهر الدويـان  ثانوية النهضة(، هاتف:                          

 .50226612الـيد/ صالح عبدهللا   روضة شجرة الدر(، هاتف:                          

 .94099290الـيد/ صباح سالس إسماعي    ثانوية فلـطين(، هاتف:                           
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