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طابعات وسكراب  -أجهزة مكتبية وكهربائية -أجهزة كمبيوتر -وحدات تكييف -أثاث مستعملتعلن وزارة المالية عن بيع      

 -ة:يت التالنابالمزاد بالظرف المختوم وفق البيا بلدية الكويتلدى  متنوع

 

مراقبة اإليرادات  – إدارة الشئون المالية – بلدية الكويت:  زادـان استـالم كراسـة الشـروط وعـرض المشاركـة في المـمك -1

غير  ينار( د20مقابل رسـ  ت وقدر)  ويتـ  ت تسليـ  ت الوثائق  30/4/2019 حتى 21/4/2019ن تاريـ    ـ  م الدور االرضي –

 . بلدية الكويت في صندوق عـقابلة للرد تدف

 

   . 30/4/2019 – 21/4/2019 من أيام عمل اعتبارا   (8 :   تاري  المعاينة -2  
 .ظهرا 12.00صباحا حتى  9.00من الساعة وقت المعاينة :                             

 

 .مخزن السكراب -إدارة المستودعات العامة : للمزاد المعاينة مكـان استقبال الراغبين في-3

  

                                                           

 تاري  ومكان تقديت العروض وفتح المظاريف : -4 

 قالموافـ األربعاءيوم  رة ظهـرا  ـحتى الثانيـة عش رة صباحـا  ـمن الساعـة العاش د المزادـت العروض يوم عقــتقدي 

 –إدارة شؤون التخزين العامة  – الثالثالدور – 12بلوك – مجمـع الوزارات  –لدى وزارة المـاليـة   1/5/2019

 . ولن تقبل أية عروض بعد الساعة الثانية عشرة ظهرا   قست البيع المركزي
  لدى  1/5/2019الموافق  األربعاءفتح المظاريف وعقد المزاد في تمام الثانيـة عشـرة والنصـف ظهـر يــوم

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

 بلدية الكويتباست الكفالة المصرفية  /المصدقة  تقدم الشيكات . 
 

 : شروط خاصة

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

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

على المزايد أن يرفق شهادة استيفاء نسبة العمالة الوطنية الصادرة من وزارة الشئون االجتماعية والعمل قبل  -2

( وقرار لجنة المناقصات المركزية في 2000لسنة  19( من القانون رقت  6لنص المادة  التوقيع على العقد وفقا 

هذا الخصوص مع تقديت صور المستندات الالزمة والدالة على ما سبق وصورة شهادة دعت العمال ضمن أوراق 

 المزاد.

 .يسمح لألفراد الكويتيين المشاركة في المزاد -3

 

 60001291:  هاتف ، محمود عبدالرشيد /السيدبيرجـى االتصـال  : للمزاد  الستالم كراسـة الشـروط -

 

  .97181907:  هاتف التحيويمحمد  /بالسيد يرجـى االتصـال  :  للمزاد المعاينةمسؤول موقع  -

 

                        

 (22481979لدى وزارة المـالية   /   هاتف   البيع المركزي مقرر لجنة 

 www.mof.gov.kw  االنترنتعنوان صفحة 

 

 وكيل وزارة المالية
 

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

