
 وزارة المالية
 

محوالت  -أجهزة حاسب آلي وملحقاتها  -أجهزة مكتبية وكهربائية  -أثاث مكتبي اإلعالن عن بيع 

 بالمزاد بالظرف المختوم كوم حديد ومواد متنوعة -كهرباء 
 
 
 

أجهزة حاسب آلي وملحقاتها  -أجهزة مكتبية وكهربائية  -أثاث مكتبي تعلن وزارة المـالية عن بيع  

لتقدير الهيئة العامة  بالمزاد بالظرف المختوم لدى كوم حديد ومواد متنوعة -محوالت كهرباء  -

 -التالية: وفق البيانات   لتعويضات ا

الهيئة العامة لتقدير  : وعرض الم تتاركة في المزاد مكان استتتالم كراستتـتتتتتتتتة ال تتـتتتتتتتترو  -1

ثانوية ال امية بنين سابقا  -( شارع أسماء بنت ابي بكر 3قطعة ) -ال امية  – التعويضات 

ويتل  4/11/2018حتى  28/10/2018من تاريـتتتتتتتتت   قستتتل الم تتتتريات –اإلدارة المالية  -

الهيئة في صندوق ر غير قابلة للرد تدفع دينا (20)وقدره  ل رسـتتتتتتتلـتتتتتتتتسليل الوثائق مقاب

 . لتعويضات لتقدير االعامة 

  4/11/2018 –28/10/2018من  أيام عمل اعتبارا   (6):  تاري  المعاينة -2

 . أثناء الدوام الرسمي:  وقت المعاينة

 :  مكـان استقبال الراغبين في المعاينة -3

  -( شارع أسماء بنت ابي بكر3قطعة ) -ال امية  –الهيئة العامة لتقدير التعويضات  

 لمخازن قسل ا –اإلدارة المالية –ثانوية ال امية بنين سابقا

 المظاريف:تاري  تقديل العروض وفتح  -4

 يوم حتى الثانيـة ع رة ظهـرا   صباحـا   العاشرةيوم عقـد المزاد من الساعـة  تقديل العروض 

الدور الثالث  – 12بلوك – مجمـع الوزارات –لدى وزارة المـاليـة  5/11/2018الموافـق  األثنين

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

 ع رة ظهرا .

  الموافق  األثنينتمام الثانيـة ع ـرة والنصـف ظهـر يــوم فتح المظاريف وعقد المزاد في

 . 18قاعة رقل  –الدور الثاني  - 18بلوك  -مجمع الوزارات  -لدى وزارة المالية  5/11/2018

 لتعويضات لتقدير االهيئة العامة باسل الكفالة المصرفية  / المصدقال يك  يقدم . 

 

  شرو  خاصة :  

في الستتتتتتجل التجاري ولدى غرفة  مقيدا   –أو شتتتتتتركة  فردا   – ن يكون المزايد كويتيا  يجب أ -

ب تر  أن يكون ل  شتريك أو وكيل كويتي  يكون أجنبيا   ويجوز أن ، الكويتتجارة وصتناعة 

 . موثقتاجر بعقد 

 يسمح لألفراد الكويتيين الم اركة في المزاد . -
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