
 وزارة المالية

 

 -أغطية مناهيل صحي –خزانة  -بالستيك متنوع -أوراق متنوعة -أدوات مكتبيةاإلعالن عن بيع 

 بالمزاد بالظرف المختوم أنابيب حواجز مرور -لوحات ارشادية -براويز غطاء مناهيل

 

أغطية  –خزانة  -بالستيك متنوع -أوراق متنوعة -أدوات مكتبيةتعلن وزارة المـالية عن بيع  

بالمزاد بالظرف  أنابيب حواجز مرور -لوحات ارشادية -براويز غطاء مناهيل -مناهيل صحي

 -التالية: وفق البيانات  وزارة االشغال العامة المختوم لدى

)قسم  وزارة االشغال العامة  : وعرض المراركة في المزاد مكان استالم كراسـةةة الرـةةرو  -1

ويتم تسليم الوثائق  6/5/2018حتى  29/4/2018من تاريـةةةةة    جنوب السرة –الصندوق( 

 .األشغال العامةوزارة في صندوق ر غير قابلة للرد تدفع دينا (20)وقدره  ل رسـمـمقاب

  6/5/2018 –29/4/2018من  أيام عمل اعتبارا   (6):  تاري  المعاينة -2

 . أثناء الدوام الرسمي:  وقت المعاينة

  مخزن السكراب بمنطقة الروي     -1    : مكـان استقبال الراغبين في المعاينة -3

 صبحان  -2

 المظاريف:تاري  تقديم العروض وفتح  -4

 يوم حتى الثانيـة عررة ظهـرا   صباحـا   العاشرةيوم عقـد المزاد من الساعـة  تقديم العروض •

الدور الثالث  – 12بلوك – مجمـع الوزارات –لدى وزارة المـاليـة  7/5/2018الموافـق  ثنيناال

ولن تقبل أية عروض بعد الساعة الثانية  قسم البيع المركزي– إدارة شؤون التخزين العامة –

 عررة ظهرا .

الموافق  ثنيناالتمام الثانيـة عرـرة والنصـف ظهـر يــوم فتح المظاريف وعقد المزاد في  •

 . 18قاعة رقم  –الدور الثاني  - 18بلوك  -مجمع الوزارات  -لدى وزارة المالية  7/5/2018

 . األشغال العامةوزارة باسم الكفالة المصرفية  / المصدقالريك  يقدم •

  : شرو  خاصة  •

في السةةةةةةجل التجاري ولدى غرفة  مقيدا   –أو شةةةةةةركة  فردا   – ن يكون المزايد كويتيا  يجب أ -

برةر  أن يكون ل  شةريك أو وكيل كويتي  يكون أجنبيا   ويجوز أن ، الكويتتجارة وصةناعة 

 . موثقتاجر بعقد 

 يسمح لألفراد الكويتيين المراركة في المزاد . -

 . 25304636:  هاتف ، محمد خاجة / السيديرجى االتصال ب : الررو الستالم كراسة  

  : المعاينةموقع  يمسئول 

 . 99464169هاتف:  ، الكنعان عبدالرحمن /السيدمخزن السكراب )شوي ( : -1

 97679500صبحان :السيد/ فالرير شيبو ، هاتف:    -2

 .( 22481979) : هاتفلدى وزارة المـالية /البيع المركزي ومقرر لجنة      

  www.mof.gov.kwعنوان صفحة اإلنترنت      

 وكيل وزارة المالية
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