
 وزارة المالية
 

  بالمزاد بالظرف المختوم قصاصات ورق و كرتون وطبليات خشببيع اإلعـالن عن 
 

  بالمزاد بالظرف  جامعة الكويت لدى قصاصات ورق وكرتون وطبليات خشبتعلن وزارة المالية عن بيع      

 -ة:يت التالناالمختوم وفق البيا     

 

ـة في المـمك -1 ـالم كراسـة الشـروط وعـرض المشارك مبنى إدارة الشؤون  -الخالدية -جامعة الكويت:  زادـان است

غير  دينار( 20ويتـم تسليـم الوثائق مقابل رسـم وقدره ) .28/12/2017الى  24/12/2017ن تاريـخ ـمالمالية 

 وثيقتين منفصلتين وهما:علماً بأنه سيتم بيع  جامعة الكويت ع في صندوقـقابلة للرد تدف
 

 .قصاصات ورق وكرتون :وثيقة بيع (1688مزاد ) –أ  

 .طبليات خشب ( :وثيقة بيع 1689مزاد ) –ب 
  

  .28/12/2017 – 24/12/2017 أيام عمل اعتبارا من (5):   تاريخ المعاينة -2 
 .ظهراً  12.00صباحاً حتى  9.00من الساعة وقت المعاينة :                             

 

  :للمزادين مكـان استقبال الراغبين في المعاينة-3

 .موقع مدينة صباح السالم الجامعية -ئون التخزينمخازن إدارة ش 

                                                           

 تاريخ ومكان تقديم العروض وفتح المظاريف : -4 

 ـمن الساعـة العاش د المزادـم العروض يوم عقــتقدي ً  قالموافـ الربعاءا رة ظهـراً ـحتى الثانيـة عش رة صباحـا

إدارة شؤون التخزين  – الثالثالدور – 12بلوك – مجمـع الوزارات  –لدى وزارة المـاليـة   3/1/2018

 . ولن تقبل أية عروض بعد الساعة الثانية عشرة ظهراً  قسم البيع المركزي –العامة 
  3/1/2018الموافق  ألربعاءافتح المظاريف وعقد المزاد في تمام الثانيـة عشـرة والنصـف ظهـر يــوم 

 . 18قاعة رقم  –الدور الثاني  - 18بلوك  -مجمع الوزارات  -لدى وزارة المالية 

 جامعة الكويت م/ الكفالة المصرفية باس المصدقالشيك  يقدم : 

 :شروط خاصة للمزادين  -

مقيداً في السجل التجاري ولدى غرفة تجارة وصناعة الكويت،  –فرداً أو شركة  –أن يكون المزايد كويتياً  -1

 ويجوز أن يكون أجنبياً بشرط أن يكون له شريك أو وكيل كويتي تاجر بعقد موثق.

 الكويتيين بدخول المزاد . لألفراديسمح  -2

الوطنية الصادرة من وزارة الشئون االجتماعية على المتزايد ان يرفق شهادة استيفاء نسبة العمالة  -3

وقرار لجنة  2000لسنة  19( من القانون رقم 6والعمل قبل التوقيع على العقد وفقا لنص المادة )

مناقصات المركزية في هذا الخصوص  مع تقديم صور المستندات الالزمة والدالة على ما سبق وصورة ال

 زايد .من شهادة دعم العمالة ضمن أوراق المت
 

  24987736هاتف:  - يعقوب الكندري /بالسيديرجـى االتصـال  :للمزادين  الستالم كراسـة الشـروط -

 .24987945هاتف:  -و السيد/ علي جعفر                                               

 .66218085: هاتف:  بالسيد/عبدهللا الشاهينيرجـى االتصـال  : للمزادين المعاينةمسؤول موقع  -

                        

 ( 22481982لدى وزارة المـالية   /   هاتف ) البيع المركزي مقرر لجنة 

 www.mof.gov.kw  عنوان صفحة االنترنت

 

 وكيل وزارة المالية
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