
 

 

 

 وزارة المالية
 

أجهزة تكييف  -أجهزة كمبيوتر وكهربائية وملحقاتها -مخلفات ورقية -أثاث مدرسياإلعـالن عن بيع 

  بالمزاد بالظرف المختوم وملحقاتها
 

أجهزة تكييف  -أجهزة كمبيوتر وكهربائية وملحقاتها -مخلفات ورقية -أثاث مدرسيتعلن وزارة المالية عن بيع      

 -: ةيت التالنابالمزاد بالظرف المختوم وفق البيا وزارة التربية لدى " وملحقاتها
 

ـة في المـمك -1 ـرض المشارك ـروط وع ـة الش ـالم كراس صبحان  -إدارة التوريد والمخازن – وزارة التربية:  زادـان است

( 20رسـ  ت وقدر)  ويتـ  ت تيليـ  ت الوثائق مقاب   26/7/2018 حتى 22/7/2018ن تاريـ    ـ  م الدور األول -الجنوبي

 . وزارة التربية ع في صندوقـغير قابلة للرد تدف ينارد

 

  .26/7/2018 – 22/7/2018 أيام عم  اعتبارا من (5  : تاري  المعاينة -2 
 ظهرا. 12.00صباحا حتى  10.00من الياعة وقت المعاينة :        

 

 . صبحان -والمخازنإدارة التوريدات  : مكـان استقبال الراغبين في المعاينة-3
                                                      

 تاري  ومكان تقديت العروض وفتح المظاريف : -4

 قالموافـ الثالثاء رة ظهـرا  ـحتى الثانيـة عش رة صباحـا  ـمن الياعـة العاش د المزادـت العروض يوم عقــتقدي 

إدارة شؤون التخزين العامة  – الثالثالدور – 12بلوك – مجمـع الوزارات  –لدى وزارة المـاليـة   31/7/2018

 . ولن تقب  أية عروض بعد الياعة الثانية عشرة ظهرا   قيت البيع المركزي –
  لدى  31/7/2018الموافق  الثالثاءالثانيـة عشـرة والنصـف ظهـر يــوم في تمام  وعقد المزادفتح المظاريف

 . 18قاعة رقت  – نيالثاالدور  - 18بلوك  -مجمع الوزارات  -وزارة المالية 

 وزارة التربيةباست كفالة مصرفية  /المصدق  يقدم الشيك . 

 

 للشركات واملؤسسات فقط( شروط خاصة (: 

،  الكويتمقيدا  في اليج  التجاري ولدى غرفة تجارة وصناعة  –فردا  أو شركة  –أن يكون المزايد كويتيا   -

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

 ييمح لالفراد الكويتيين المشاركة في المزاد .  -

 

         24730831:  ، هاتف مريت سيد حين / ةبالييديرجـى االتصـال :  للمزاد  الستالم كراسـة الشـروط -

                                              
 . 24718180:  ، هاتف  عادل الخالدي /بالييداالتصال  يرجى : المعاينةميؤول موقع  -

 

 ( 22481982لدى وزارة المـالية   /   هاتف   البيع المركزي مقرر لجنة 

  www.mof.gov.kw عنوان صفحة االنترنت

 

 وكي  وزارة المالية
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