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 -حديد -أبواب وشبابيك ألمنيوم -مصعد مع مكوناته -أجهزة كمبيوتر وملحقاتها -أثاث مكتبياإلعالن عن بيع 

 معامل سنترال  -ماكينة تجليد -معدات مطبعة -وحدات تكييف

 بالمزاد بالظرف المختوم ومواد متنوعة أخرى

 

 -أبواب وشبابيك ألمنيوم -مصعد مع مكوناته -كمبيوتر وملحقاتهاأجهزة  -أثاث مكتبيتعلن وزارة المـالية عن بيع  

بالمزاد بالظرف المختوم  معامل سنترال ومواد متنوعة أخرى -ماكينة تجليد -معدات مطبعة -وحدات تكييف -حديد

 -التالية: وفق البيانات  الهيئه العامه للتعليم التطبيقي والتدريب لدى

مبنى  –العديلية  –الهيئة العامة للتعليم التطبيقي :  زادـان استـالم كراسـة الشـروط وعـرض المشاركـة في المـمك -1

ويتـم تسليـم الوثائق مقابل  27/2/2018 حتى 18/2/2018ن تاريـخ ـمإدارة المخازن  –الطابق الثاني  –( 4رقم )

 .الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب صندوقفي  عـغير قابلة للرد تدف ينار( د20رسـم وقدره )

 

  .  27/2/2018 – 18/2/2018 من أيام عمل اعتبارا   (6):   تاريخ المعاينة -2  
 .ظهرا 12صباحا حتى  9اثناء الدوام الرسمي من الساعة وقت المعاينة :                             

 

 –كلية الدراسات التجارية بنين سابقا  –مخزن السكراب بالشويخ  : للمزاد مكـااااااان استقبال الراغبين في المعاينة-3

 المعهد العالي لالتصاالت والمالحة.و

  

                                                           

 تاريخ ومكان تقديم العروض وفتح المظاريف : -4 

 االربعاءيوم  رة ظهـرا  ـحتى الثانيـة عش رة صباحـا  ـمن الساعـة العاش د المزادـم العروض يوم عقــتقدي •
إدارة شؤون  – الثالثالدور – 12بلوك – مجمـع الوزارات  –لدى وزارة المـاليـة   28/2/2018 قالموافـ

 . ولن تقبل أية عروض بعد الساعة الثانية عشرة ظهرا   قسم البيع المركزي –التخزين العامة 
 28/2/2018الموافق  االربعاءفتح المظاريف وعقد المزاد في تمام الثانيـة عشـرة والنصـف ظهـر يــوم  •

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

 .الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريبباسم المصدقة / الكفالة المصرفية  تقدم الشيكات •
 

 شروط خاصة :

مقيدا  في السجل التجاري ولدى غرفة تجارة وصناعة الكويت ،  –فردا  أو شركة  –أن يكون المزايد كويتيا   -1

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

 يسمح لألفراد الكويتيين المشاركة في المزاد . -2

 

 .22523761:  هاتف ، بالسيدة/ نهال الشويبيرجـى االتصـال  للمزاد :  الستالم كراسـة الشـروط -

 

 . 50840480:  هاتف خالد الرقدان، /بالسيد يرجـى االتصـال المعاينة للمزاد :  موقع  يمسؤول -

 .99669525و السيد/ محمد عثمان، هاتف :                                              
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