وزارة المالية
اإلعـالن عن برادات -وحدات تكييف منفصلة ومركزية-خزانات مياه-قطاعات حديد وتغطيات-سخانات-
أبواب ألمنيوم وخشب -أثاث مكتبي -بالط ساحات -مواد كهربائية ومعلقات -لوحات توزيع -سماعات
ومكبرات صوت بالمزاد بالظرف المختوم
تعلن وزارة المالية عن برادات -وحدات تكييف منفصلة ومركزية-خزانات مياه-قطاعات حديد وتغطيات-سخانات-
أبواب ألمنيوم وخشب -أثاث مكتبي -بالط ساحات -مواد كهربائية ومعلقات -لوحات توزيع -سماعات ومكبرات صوت لدى
وزارة األوقاف و الشئون االسالمية بالمزاد بالظرف المختوم وفق البيانات التالية -:
 -1مكـ ان استـ الم كراسـ ة الشـ روط وعـ رل المشاركـ ة في المـ زاد  :وزارة األوقاف – برج التوأم مـ ن تاريـ
 2017/12/10الى  2017/12/14ويتـ س تـليـ س الوثائق مقاب رسـ س وقدره  )150دينار غير قابلة للرد تدفـ ع في
صندوق وزارة األوقاف و الشئون األسالمية .
 -2تاري المعاينة  )5 :أيام عم اعتبارا من .2017/12/14 – 2017/12/10
وقت المعاينة  :أثناء الدوام الرسمي من الـاعة  9:00صباحا ً حتى الـاعة  12:00ظهرا ً ) .
-3مكـان استقبال الراغبين في المعاينة  :مخزني رقس  )1و  )2بمخازن الوزارة بجليب الشيوخ.
 -4تاري ومكان تقديس العرول وفتح المظاريف :



تقديس العرول يوم عقـد المزاد من الـاعـة العاشرة صباحـا ً حتى الثانيـة عشرة ظهـرا ً يوم االثنين الموافـق
 2017/12/18لدى وزارة المـاليـة – مجمـع الوزارات– بلوك  – 12الدور الثالث – إدارة شؤون التخزين العامة
– قـس البيع المركزي ولن تقب أية عرول بعد الـاعة الثانية عشرة ظهراً.



فتح المظاريف وعقد المزاد في تمام الثانيـة عشـرة والنصـف ظهـر يــوم االثنين الموافق  2017/12/18لدى
وزارة المالية  -مجمع الوزارات  -بلوك  - 18الدور الثاني – قاعة رقس . 18



يقدم الشيك المصدق  /الكفالة المصرفية باسس وزارة األوقاف و الشئون اإلسالمية .

 شروط خاصة :

 أن يكون المزايد كويتيا ً – فردا ً أو شركة – مقيدا ً في الـج التجاري ولدى غرفة تجارة وصناعة الكويت ،ويجوز أن يكون أجنبيا ً بشرط أن يكون له شريك أو وكي كويتي تاجر بعقد موثق .
 -يـمح لألفراد الكويتيين المشاركة بالمزاد .

 الستالم كراسـة الشـروط للمزاد  :يرجـى االتصـال بالـيد  /طالل عواد الظفيري  ،هاتف .99891671 : مـؤول موقع المعاينة  :يرجى االتصال بالـيد /نواف مبارك المـيليس -هاتف66215666 :الـيد /أمير محمد احـان -هاتف97208179 :
مقرر لجنة البيع المركزي لدى وزارة المـالية  /هاتف ) 22481982
عنوان صفحة اإلنترنت www.mof.gov.kw
وكي وزارة المالية

