وزارة المالية

اإلعالن عن بيع أجهزة حاسب آلي وأجهزة علمية وكهربائية ومواد متنوعة أخرى بالمزاد بالظرف
المختوم
تعلن وزارة المـالية عن أجهزة حاسب آلي وأجهزة علمية وكهربائية ومواد متنوعة أخرى بالمزاد بالظرف
المختوم لدى جامعة الكويت وفق البيانات التالية- :
 -1مكان استالم كراسـةةةةةةة ال ـةةةةةةرو وعرض الم اركة في المزاد  :جامعة الكويت – الخالدية – مبنى إدارة
ال ؤون المالية من تاريـةةةة  2017/11/19حتى  2017/11/23ويتم تسليم الوثائق مقابـةةةةل رسـةةةةم وقدره
( )30دينار غير قابلة للرد تدفع في صندوق جامعة الكويت.
 -2تاري المعاينة  )5( :أيام عمل اعتبارا من 2017/11/23 –2017/11/19
وقت المعاينة  :من الساعة  9صباحا حتى  12ظهرا .
 -3مكـان استقبال الراغبين في المعاينة :
 -2كلية العلوم االجتماعية – ال وي
 -1مخازن إدارة شئون التخزين – ال وي
 -4كلية الطب – الجابرية
 -3كلية العلوم – الخالدية
 -4تاري تقديم العروض وفتح المظاريف:
تقديم العروض يوم عقـد المزاد من الساعـة العاشرة صباحـا حتى الثانيـة ع رة ظهـرا يوم األثنين الموافـق

 2017/11/27لدى وزارة المـاليـة – مجمـع الوزارات– بلوك  – 12الدور الثالث – إدارة شؤون التخزين العامة
–قسم البيع المركزي ولن تقبل أية عروض بعد الساعة الثانية ع رة ظهرا.
 فتح المظاريف وعقد المزاد في تمام الثانيـة ع ـرة والنصـف ظهـر يــوم األثنين الموافق 2017/11/27
لدى وزارة المالية  -مجمع الوزارات  -بلوك  - 18الدور الثاني – قاعة رقم . 18



يقدم ال يك المصدق  /الكفالة المصرفية باسم جامعة الكويت .

 شرو خاصة :
 يجب أن يكون المزايد كويتيا – فردا أو شةةةةركة – مقيدا في السةةةةجل التجاري ولدى غرفة تجارة وصةةةةناعةالكويت  ،ويجوز أن يكون أجنبيا ب ر أن يكون له شريك أو وكيل كويتي تاجر بعقد موثق .
 على المتزايد ان يرفق شةةةةهادة اسةةةةتيفال نسةةةةبة العمالة الو نية الصةةةةادرة من وزارة ال ةةةةئون االجتماعيةوالعمةةل قبةةل التوقيع على العقةةد وفقةةا لن المةةادة ( )6من القةةانون رقم  19لسةةةةةةنةةة  2000وقرار لجنةةة
المناقصات المركزية في هذا الخصوص مع تقديم صور المستندات الالزمة و الدالة على ما سبق و صورة
شهادة دعم العمالة ضمن أوراق المزايدة .
 الستالم كراسة ال رو  :يرجى االتصال بالسيد  /يعقوب الكندري  ،هاتف 24987736 :و السيد  /علي جعفر  ،هاتف .24987945 :
مسئولي موقع المعاينة  -1 :السيد /عبدهللا الصايغ ( إدارة شئون التخزين ) ،هاتف24984472 :
 -2السيد  /بهال الدين فؤاد ( إدارة شئون التخزين ) ،هاتف .24984436 :
 -3فا مة المطيري ( كلية العلوم االجتماعية )،هاتف 50555339 :
 -4جافيد سورتي ( كلية العلوم ) ،هاتف66766256 :
 -5صادق صالحين ( كلية الطب )  ،هاتف 66111371 :
ومقرر لجنة البيع المركزي لدى وزارة المـالية /هاتف .) 22481982 (:
عنوان صفحة اإلنترنت www.mof.gov.kw
وكيل وزارة المالية

