وزارة المالية
اإلعـالن عن بيع مواد وأجهزة خاصة بالمطبعة ( منظفات -احبار -مكائن طباعة وتصوير وتغليف -صمغ -أفالم-
أجهزة تحميض وطباعة -كمبريسور هواء -مكائن تغرية وتخريم -مكائن غسيل روالت) ومواد متنوعة أخرى
بالمزاد بالظرف المختوم
تعلن وزارة المالية عن بيع مواد وأجهزة خاصة بالمطبعة ( منظفات -احبار -مكائن طباعة وتصوير وتغليف -صمغ-
أفالم -أجهزة تحميض وطباعة -كمبريسور هواء -مكائن تغرية وتخريم -مكائن غسيل روالت) ومواد متنوعة أخرى لدى
وزارة الصحة بالمزاد بالظرف المختوم وفق البيانات التالية-:
 -1مكـ ان استـ الم كراسـ ة الوـ روط وعـ رف المواركـ ة ف المـ زاد  :وزارة الصحة  -قسم الحفظ المركزي والملفات –
الوئون المالية مـن تاريـخ  2017/12/3حتى  2017/12/7ويتـم تسليـم الوثائق مقابل رسـم وقدره ( )25دينار غير قابلة
للرد تدفـع ف صندوق وزارة الصحة .
 -2تاريخ المعاينة  )5( :أيام عمل اعتبارا من . 2017/12/7 – 2017/12/3
وقت المعاينة  :اثناء الدوام الرسم من الساعة  9صباحا حتى  12ظهرا.
-3مكـان استقبال الراغبين ف المعاينة للمزاد  :مطبعة الوزارة -منطقة الصباح
 -4تاريخ ومكان تقديم العروف وفتح المظاريف :



تقديـم العروف يوم عقــد المزاد من الساعـة العاشـرة صباحـا حتى الثانيـة عوـرة ظهـرا يوم األربعاء الموافـق
 2017/12/13لدى وزارة المـاليـة – مجمـع الوزارات – بلوك – 12الدور الثالث – إدارة شؤون التخزين العامة
– قسم البيع المركزي ولن تقبل أية عروف بعد الساعة الثانية عورة ظهرا .

 فتح المظاريف وعقد المزاد ف تمام الثانيـة عوـرة والنصـف ظهـر يــوم األربعاء الموافق  2017/12/13لدى
وزارة المالية  -مجمع الوزارات  -بلوك  - 18الدور الثان – قاعة رقم . 18
 تقدم الويكات المصدقة  /الكفالة المصرفية باسم وزارة الصحة .

شروط خاصة :
 -1أن يكون المزايد كويتيا – فردا أو شركة – مقيدا ف السجل التجاري ولدى غرفة تجارة وصناعة الكويت  ،ويجوز
أن يكون أجنبيا بورط أن يكون له شريك أو وكيل كويت تاجر بعقد موثق .
 -2يسمح لألفراد الكويتيين المواركة ف المزاد .
 الستالم كراسـة الوـروط للمزاد  :يرجـى االتصـال بالسيدة /زينب حسن اغا  ،هاتف .24622342 : مسؤول موقع المعاينة للمزاد  :يرجـى االتصـال بالسيد  /جابر الصالح ،هاتف .99645415 :مقرر لجنة البيع المركزي لدى وزارة المـالية  /هاتف ( ) 22481982
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