
 ةـــــــوزارة المالي

 
 طابعات ومواد متنوعة –خزانات  –بارتشنات  –أثاث مكتبي اإلعالن عن بيع 

 بالمزاد بالظرف المختوم 

 

بالمزاد بالظرف  طابعات ومواد متنوعة –خزانات  –بارتشنات  –أثاث مكتبي بيع تعلن وزارة المـالية عن 

 :البيانات التاليةوفق  لفسادلمكافحة االهيئة العامة لدى  المختوم

 ة الشاميا –  لفسادا لمكافحة  الهيئة العامة:  زادـان استـالم كراسـة الشـروط وعـرض المشاركـة في المـمك -1

ن تاريـخ ـم إدارة المخازن –( مقابل حديقة وهران _ الطابق األرضي 20( شارع رقم ) 2قطعة  )  –

ع ـغير قابلة للرد تدف ينار( د20مقابل رسـم وقدره )ويتـم تسليـم الوثائق  6/2/2018 حتى 28/1/2018

 .   الهيئة العامة لمكافحة الفساد في صندوق

 

 6/2/8201 –28/1/8201من أيام عمل اعتبارا  (8) تاريخ المعاينة: -2

 ظهراً  12صباحاً حتى  9من الساعة  أثناء الدوام الرسمي: وقت المعاينة         

 

( شارع رقم  2قطعة  ) –الشامية   – لفساد لمكافحة ا الهيئة العامة   : مكـان استقبال الراغبين في المعاينة -3

 .إدارة المخازن –( مقابل حديقة وهران _ الطابق األرضي 20)

 تاريخ ومكان تقديم العروض وفتح المظاريف : -4

  حتى الثانية عشرة ظهراً تقديم ً   الموافـق ربعاءاالالعروض يوم عقد المزاد من الساعة العاشرة صباحا

إدارة شؤون التخزين العامة  –الدور الثالث  – 12بلوك – مجمـع الوزارات  –لدى وزارة المـالية  7/2/2018

 قسم البيع المركزي ولن تقبل أية عروض بعد الساعة الثانية عشرة ظهراً . –

  لدى  7/2/2018الموافق  ربعاءاالفتح المظاريف وعقد المزاد في تمام الثانيـة عشـرة والنصـف ظهـر يــوم

 . 18قاعة رقم  – نيالدور الثا - 18بلوك  -مجمع الوزارات  -وزارة المالية 

  لمكافحة الفساد .الهيئة العامة باسم / الكفالة المصرفية المصدق يقدم الشيك 

 

 شروط  خاصة : 

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 المشاركة بالمزاد .  لألفراديسمح  .2

 

 :ط الستالم كراسة الشرو -5

  24640602هاتف: / لولوة الميلم / ة السيدب   -يرجى االتصال 

                                   

   :المعاينة يمسئول -6

 24640262-24640402هاتف :  عبدالوهاب الحمود /  و السيد /  -يوسف الجاسم السيد /        

 

 ( 22481982) : لدى وزارة المـالية / هاتفالبيع المركزي ومقرر لجنة 

 

  www.mof.gov.kwعنوان صفحة اإلنترنت 

 

 وكيل وزارة المالية

http://www.mof.gov.kw/

