وزارة المالية
اإلعـالن عن بيع أجهزة حاسب آلي وملحقاتها – شاشات – أجهزة رقمية – تليفونات – أجهزة مكتبية  -قطع غيار
حاسب آلي وأجهزة بث "جديدة" ومواد متنوعة أخرى بالمزاد بالظرف المختوم
تعلن وزارة المالية عن بيع أجهزة حاسب آلي وملحقاتها – شاشات – أجهزة رقمية – تليفونات – أجهزة مكتبية  -قطع
غيار حاسب آلي وأجهزة بث "جديدة" ومواد متنوعة لدى وزارة االعالم بالمزاد بالظرف المختوم وفق البيانات التالية-:
 -1مكـ ان استـ الم سراسـ ة الوـ رول وعـ رف الموارسـ ة في المـ زاد  :وزارة االعالم – إدارة الموتريات – قسم حسابات
المخازن مـن تاريـخ  2019/2/10حتى  2019/2/19ويتـم تسليـم الوثائق مقابل رسـم وقدره ( )100دينار غير قابلة للرد
تدفـع في صندوق وزارة االعالم.
 -2تاريخ المعاينة  )8( :أيام عمل اعتبارا من . 2019/2/19 – 2019/2/10
وقت المعاينة  :من الساعة  9:00الى  1:00ظهرا.
-3مكـان استقبال الراغبين في المعاينة للمزاد  -1 :وزارة االعالم – منطقة الوويخ السكنيه – إدارة المخازن العامه
 -2المقوع – مخزن قطع الغيار
 -4تاريخ ومكان تقديم العروف وفتح المظاريف :



تقديـم العروف يوم عقــد المزاد من الساعـة العاشـرة صباحـا حتى الثانيـة عوـرة ظهـرا يوم األربعاء الموافـق
 2019/2/20لدى وزارة المـاليـة – مجمـع الوزارات – بلوك – 12الدور الثالث – إدارة شؤون التخزين العامة –
قسم البيع المرسزي ولن تقبل أية عروف بعد الساعة الثانية عورة ظهرا .

 فتح المظاريف وعقد المزاد في تمام الثانيـة عوـرة والنصـف ظهـر يــوم األربعاء الموافق  2019/2/20لدى
وزارة المالية  -مجمع الوزارات  -بلوك  - 18الدور الثاني – قاعة رقم . 18
 تقدم الويكات المصدقة  /الكفالة المصرفية باسم وزارة االعالم.

شروط خاصة :
 -1أن يكون المزايد سويتيا – فردا أو شرسة – مقيدا في السجل التجاري ولدى غرفة تجارة وصناعة الكويت  ،ويجوز
أن يكون أجنبيا بورل أن يكون له شريك أو وسيل سويتي تاجر بعقد موثق .
 -2يسمح لألفراد الكويتيين الموارسة في المزاد .
 الستالم سراسـة الوـرول للمزاد  :يرجـى االتصـال بالسيده /مريم القطان  ،هاتف 50483332 : مسؤولي موقع المعاينة للمزاد ( -1 :منطقة الوويخ السكنيه) السيد  /ماثيو ماتاي ,هاتف.55213517 :( -2المقوع) السيد  /بي بي راجون  ،هاتف.99335039 :
والسيد / :ريجي جون  ,هاتف65083765 :
مقرر لجنة البيع المرسزي لدى وزارة المـالية  /هاتف ( )22481979
عنوان صفحة االنترنت www.mof.gov.kw
وسيل وزارة المالية

