
 

 

 وزارة المالية
 

 بالمزاد بالظرف المختوم أخرى  أثاث وأجهزة كهربائية ومكتبية ومواد متنوعةبيع اإلعـالن عن 
 

 اإلدارة المركزية لإلحصاءلدى أخرى أثاث وأجهزة كهربائية ومكتبية ومواد متنوعة تعلن وزارة المالية عن بيع      

 -ة:يت التالنابالمزاد بالظرف المختوم وفق البيا

 

الدور األول بمبنى  –مبنى اإلدارة المركزية لإلحصاء :  زادـ  ان استـ  الم كراسـ  ة الطـ  روض وعـ  رك المطاركـ  ة ف  المـ  مك -1

ويتـ  ت تيليـ  ت الوثائق م اب   9/12/2018 حتى 2/12/2018ن تاريـ    ـ  م األمانة العامة للمجلس األعلى للتخطيط والتنمية

 .اإلدارة المركزية لإلحصاء ف  صندوق عـغير قابلة للرد تدف ينار( د20رسـت وقدره )

 

   . 9/12/2018 – 2/12/2018 من أيام عم  اعتبارا   (6):   تاري  المعاينة -2  
 .الدوام الرسم أوقات اثناء ظهرا و  12:30الى  9:00من الياعة وقت المعاينة :                             

 

 .منط ة شرق و ميدان حول   : للمزاد الراغبين ف  المعاينةمكـان است بال -3

 

                                                           

 تاري  ومكان ت ديت العروك وفتح المظاريف : -4 

 قالموافـ االثنينيوم  رة ظهـرا  ـحتى الثانيـة عط رة صباحـا  ـمن الياعـة العاش د المزادـت العروك يوم ع ــت دي •

إدارة شؤون التخزين العامة  – الثالثالدور – 12بلوك – مجمـع الوزارات  –لدى وزارة المـاليـة   10/12/2018

 . ولن ت ب  أية عروك بعد الياعة الثانية عطرة ظهرا   قيت البيع المركزي –
لدى  10/12/2018الموافق  االثنينفتح المظاريف وع د المزاد ف  تمام الثانيـة عطـرة والنصـف ظهـر يــوم  •

 . 18قاعة رقت  –الدور الثان   - 18بلوك  -مجمع الوزارات  -وزارة المالية 

 .اإلدارة المركزية لإلحصاءباست الكفالة المصرفية  /المصدقة  ت دم الطيكات •
 

 : شروط خاصة

، ويجوز  م يدا  ف  اليج  التجاري ولدى غرفة تجارة وصناعة الكويت –فردا  أو شركة  –أن يكون المزايد كويتيا   -1

 . أن يكون أجنبيا  بطرض أن يكون له شريك أو وكي  كويت  تاجر بع د موثق

 ييمح لألفراد الكويتيين المطاركة ف  المزاد . -2

 

 .66606443:  هاتف ، دعيج الوزان /الييدبيرجـى االتصـال  : للمزاد  الستالم كراسـة الطـروض -

 

  .66875701هاتف:  ،(موقع ميدان حول )  فهد الخضري /بالييد يرجـى االتصـال  :  للمزاد المعاينةميؤول موقع  -

 .60005793(، هاتف: منيرة المطيري )ميئولة موقع شرق / هبالييديرجـى االتصـال                                            

 

                        

 (22481979لدى وزارة المـالية   /   هاتف ) البيع المركزي م رر لجنة 

 www.mof.gov.kw  عنوان صفحة االنترنت

 

 وكي  وزارة المالية
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