
 وزارة المالية
 

 -أجهزة كهربائية -مولد كهرباء -أجهزة مطبخية -بايبات حديد -مضخات مياه -وحدات دفع هواء بيع اإلعـالن عن 

قطع  -لمبات انارة -وحدات تبريد  -لوحة كهرباء -خزان هواء  -تشلر -كمبريسور تكييف  -شبابيك وأبواب ألمنيوم

 بالمزاد بالظرف المختوم  برادات مياه ومواد متنوعة -ألمنيوم 
 

أجهزة  -مولد كهرباء -أجهزة مطبخية -بايبات حديد -مضخات مياه -وحدات دفع هواء بيع تعلن وزارة المالية عن      

قطع  -لمبات انارة -وحدات تبريد  -لوحة كهرباء -خزان هواء  -تشلر -كمبريسور تكييف  -شبابيك وأبواب ألمنيوم -كهربائية

 -: ةيت التالنابالمزاد بالظرف المختوم وفق البيا الصحةوزارة لدى  برادات مياه ومواد متنوعة -ألمنيوم 
 

 – قسم الحفظ المركزي والملفات -وزارة الصحة :  زادـ   ان استـ   الم كراسـ   ة الشـ   رول وعـ   رف المشاركـ   ة ف  المـ   مك -1

غير قابلة  ينار( د25الوثائق مقابل رسـم وقدره )ويتـم تسليـم  6/12/2018 حتى 2/12/2018ن تاريـخ ـمالشئون المالية 

 -علما بأنه سيتم بيع وثيقتين منفصلتين وهما:، الصحةوزارة  ف  صندوق عـللرد تدف

أجهزة  -مولد كهرباء -أجهزة مطبخية -حديد بايبات -مضخات مياه -وحدات دفع هواء بيع وثيقة  (:1776مزاد رقم ) -أ

 كمبريسور تكييف ومواد متنوعة أخرى -شبابيك وأبواب ألمنيوم -كهربائية

  

برادات  -قطع ألمنيوم  -لمبات انارة -وحدات تبريد  -لوحة كهرباء -خزان هواء  -تشلروثيقة بيع  (:1777مزاد رقم )

 أخرى مياه ومواد متنوعة

   . 6/12/2018 – 2/12/2018 من أيام عمل اعتبارا   (5):   تاريخ المعاينة -2  
 . اثناء الدوام الرسم وقت المعاينة :                             

 

 الشئون الهندسية - مركز الكويت لمكافحة السرلان (:1776مزاد رقم ) -: أمكـان استقبال الراغبين ف  المعاينة-3

 الشئون الهندسية -منطقة العاصمة الصحية  (:1777مزاد رقم ) -ب

                                                           

 تاريخ ومكان تقديم العروف وفتح المظاريف : -4 

 قالموافـ ربعاءاأليوم  رة ظهـرا  ـحتى الثانيـة عش رة صباحـا  ـمن الساعـة العاش د المزادـم العروف يوم عقــتقدي •

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

 . ولن تقبل أية عروف بعد الساعة الثانية عشرة ظهرا   قسم البيع المركزي –
لدى  12/12/2018الموافق  ربعاءاألفتح المظاريف وعقد المزاد ف  تمام الثانيـة عشـرة والنصـف ظهـر يــوم  •

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

 . الصحةوزارة باسم الكفالة المصرفية  /المصدقة  تقدم الشيكات •
 

 :للمزادين  شروط خاصة

، ويجوز  الكويتمقيدا  ف  السجل التجاري ولدى غرفة تجارة وصناعة  –فردا  أو شركة  –أن يكون المزايد كويتيا   -1

 . أن يكون أجنبيا  بشرل أن يكون له شريك أو وكيل كويت  تاجر بعقد موثق

 يسمح لألفراد الكويتيين المشاركة ف  المزاد . -2

 

 . 24622342:  هاتف ، اغان يحسزينب  / السيدةبيرجـى االتصـال  : للمزاد  الستالم كراسـة الشـرول -

 

  66654606:  هاتف – السيد/ محمد هشام (:1776رقم )مزاد  -أ: المعاينةموقع   مسؤول -

 99655444هاتف :  – بدر الفودري / السيد                                                              

 22466770هاتف :  –مان صالح أ /المهندس  (:1777مزاد رقم ) -ب                                  

                        

 . ( 22481979هاتف ) لدى وزارة المـالية / البيع المركزي مقرر لجنة 

  www.mof.gov.kwعنوان صفحة اإلنترنت   

 

 

 وكيل وزارة المالية

http://www.mof.gov.kw/

