
 وزارة المالية
 

 بالمزاد بالظرف المختوم  أجهزة حاسب آلي -معدات آالت –أثاث  ( مركبة و38عدد )بيع اإلعـالن عن 
 

     

بالمزاد بالظرف  الصحةوزارة لدى أجهزة حاسب آلي  -معدات آالت –أثاث  و ( مركبة 38عدد )بيع تعلن وزارة المالية عن  

 -: ةيت التالناالمختوم وفق البيا
 

 – قسم الحفظ المركزي والملفات -وزارة الصحة :  زادـ   ان استـ   الم كراسـ   ة الوـ   رول وعـ   رف المواركـ   ة في المـ   مك -1

غير قابلة  ينار( د25ويتـم تسليـم الوثائق مقابل رسـم وقدره ) 18/4/2019 حتى 14/4/2019ن تاريـخ ـمالوئون المالية 

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

 ( مركبة 38عدد )بيع وثيقة  (:1821مزاد رقم ) -أ

 أجهزة حاسب آلي -معدات آالت –أثاث وثيقة بيع  (:1822مزاد رقم ) -ب

   . 18/4/2019 – 14/4/2019 من أيام عمل اعتبارا   (5):   تاريخ المعاينة -2
 . اثناء الدوام الرسميوقت المعاينة :                             

 

  إدارة النقليات  (:1821مزاد رقم ) -: أمكـان استقبال الراغبين في المعاينة-3

 المخازن العامة  – مخازن الطب النفسي (:1822مزاد رقم ) -ب

 تاريخ ومكان تقديم العروف وفتح المظاريف : -4 

 قالموافـ ثالثاءاليوم  رة ظهـرا  ـحتى الثانيـة عو رة صباحـا  ـمن الساعـة العاش د المزادـم العروف يوم عقــتقدي •

 –إدارة شؤون التخزين العامة  – الثالثالدور – 12بلوك – مجمـع الوزارات  –لدى وزارة المـاليـة   23/4/2019

 . ولن تقبل أية عروف بعد الساعة الثانية عورة ظهرا   قسم البيع المركزي
لدى  23/4/2019الموافق  ثالثاء الفتح المظاريف وعقد المزاد في تمام الثانيـة عوـرة والنصـف ظهـر يــوم  •

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

 . الصحةوزارة باسم الكفالة المصرفية  /المصدقة  تقدم الويكات •
 :للمزادين  شروط خاصة

، ويجوز  مقيدا  في السجل التجاري ولدى غرفة تجارة وصناعة الكويت –فردا  أو شركة  –أن يكون المزايد كويتيا   -1

 . أن يكون أجنبيا  بورل أن يكون له شريك أو وكيل كويتي تاجر بعقد موثق

 د الكويتيين المواركة في المزاد يسمح لألفرا -2

 

 :(  1821باملزاد )  شروط خاصة

 عن تحويل السيارات باسم الراسي عليه المزاد لدى وزارة الداخليةتين غير مسئولو وزارة الصحة  المالية وزارة  -

 

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

 

  99655444:  هاتف – بدر الفودري السيد/  (:1821مزاد رقم ) -أ: المعاينةموقع  يمسؤول -

 66654606هاتف :  – محمد هوام  / السيد                                                              

                                                                

 94740867هاتف :  – محمد البدري ) مخازن الطب النفسي( / سيدال (:1822مزاد رقم ) -ب                                  

 51333902هاتف :  – احمد الرشيد ) المخازن العامة (  /سيدال                                                                

 . ( 22481979هاتف ) لدى وزارة المـالية / البيع المركزي مقرر لجنة 
  www.mof.gov.kwعنوان صفحة االنترنت

 

 

 وكيل وزارة المالية
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