
 وزارة المالية
 

مضبوطات مصادرة من نزالء و( لوحات معدنية مقطعة  ونيوم مقطعة )كوم قصاصات الم بيعاإلعالن عن 

 مواد متنوعة أخرى(شواحن و -سماعات  – تتلفونا)  السجون

 بالمزاد بالظرف المختوم
 

 مضبوطات مصادرة من نزالء السجون و معدنية مقطعة ( لوحات كوم قصاصات المونيوم مقطعة ) بيع تعلن وزارة المـالية عن      

 -التالية: وفق البيانات  وزارة الداخلية لدى ( شواحن ومواد متنوعة أخرى -سماعات  – تتلفونا) 

وكيل وزارة الداخلية المساعد إدارة مكتب  -وزارة الداخلية : وعرض الم اركة في المزاد مكان استالم كراسـةةةةةةة ال ـةةةةةةروط -1

ويتـةةةةل تسليـةةةةل الوبا ق مقابل   2019 /28/4حتى  21/4/2019من تاريـةةةة   الصناعية العارضية - اإلداريةالمالية ولل ئون 

 علماً بأنه سيتل بيع وبيقتين منفصلتين وهما : وزارة الداخليةع في صندوق ـغير قابلة للرد تدف ينار( د30رسـل وقدره )

 لوحات معدنية مقطعة ( كوم قصاصات المونيوم مقطعة ) بيعوبيقة بيع  ( : 1827مزاد )  –أ    

 

 ( شواحن ومواد متنوعة أخرى -سماعات  – تتلفونا) مضبوطات مصادرة من نزالء السجون وبيقة بيع  : ( 1828 )مزاد  –ب  

           

  28/4/2019 –21/4/2019من  أيام عمل اعتباراً  (6):  تاري  المعاينة

 : ابناء الدوام الرسمي المعاينةوقت           

 

 : عاينة للمزادين مفي ال مكـان استقبال الراغبين -2
 .اإلدارة العامة للمرور ) ال وي  ( إدارة تصنيع اللوحات المعدنية و العالمات المرورية ( : 1827مزاد ) -أ

 .إدارة المخازن بمنطقة ) الصليبية ( ( : 1828مزاد ) -ب

 المظاريف:تاري  تقديل العروض وفتح  -3

 العاشرةيوم عقـد المزاد من الساعـة  تقديل العروض  ً لدى  29/4/2019الموافـق  البنينا يوم حتى الثانيـة ع رة ظهـراً  صباحـا

ولن تقبل أية  قسل البيع المركزي– إدارة شؤون التخزين العامة –الدور الثالث  – 12بلوك – مجمـع الوزارات –وزارة المـاليـة 

 عروض بعد الساعة الثانية ع رة ظهراً.

  لدى وزارة المالية  29/4/2019الموافق  االبنينتمام الثانيـة ع ـرة والنصـف ظهـر يــوم فتح المظاريف وعقد المزاد في- 

 . 18قاعة رقل  –الدور الثاني  - 18بلوك  -مجمع الوزارات 

 وزارة الداخليةباسل الكفالة المصرفية  / المصدقال يك  يقدم . 

  :للمزادين  شروط خاصة  

ً يجب أ -  ويجوز أن ، الكويتفي السةةجل التجاري ولدى غرفة تجارة وصةةناعة  مقيداً  –أو شةةركة  فرداً  – ن يكون المزايد كويتيا

 ً  .  موبقب رط أن يكون له شريك أو وكيل كويتي تاجر بعقد  يكون أجنبيا

 .بالمزاديسمح لألفراد الكويتيين الم اركة  -
 

 

 99253199:  ، هاتف أشرف حلمي البرماوي /بالسيديرجى االتصال  : ال روطالستالم كراسة 
 

 99590970، هاتف :  سالل حيدر/  السيد يرجى االتصال ( 1827مزاد ) : المعاينةمسئول موقع  

 95596950السيد / هادي العجمي ، هاتف :                                                                        

 97639282، هاتف :  ماجد إبراهيل/  بالسيداالتصال  يرجى ( 1828مزاد )                                         

 

 .( 22481979) : هاتفوزارة المـالية /لدى البيع المركزي ومقرر لجنة         

  www.mof.gov.kwعنوان صفحة اإلنترنت         
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