
 

 

 وزارة المالية
 

  أجهزة حاسب آلي ومواد متنوعة –مكائن تكييف  –أجهزة كهربائية  –أثاث بيع اإلعـالن عن 

 بالمزاد بالظرف المختوم 
 

الهيئة العامة لدى  أجهزة حاسب آلي ومواد متنوعة –مكائن تكييف  –أجهزة كهربائية  –أثاث تعلن وزارة المالية عن بيع      

 -: ةيت التالنابالمزاد بالظرف المختوم وفق البيا لشؤون القصر

 

قسم  –الثامن الدور  – مقر الهيئة العامة لشؤون القصر :  زادـان استـالم كراسـة الشـروط وعـرض المشاركـة في المـمك -1

 ينارد( 30ويتـ  م تسليـ  م الوثائق مقابـ رسـ  م وقدر    2/5/2019 حتى 28/4/2019ن تاريـ    ـ  م المشتريات و المخازن 

 .الهيئة العامة لشؤون القصر  في صندوق عـغير قابلة للرد تدف

 

   . 2/5/2019 – 28/4/2019 من أيام عمـ اعتبارا   (5 :   تاري  المعاينة -2  
 . اثناء الدوام الرسميوقت المعاينة :                             

 

 .مخازن الدوحة   : للمزاد مكـان استقبال الراغبين في المعاينة-3

 

                                                           

 تاري  ومكان تقديم العروض وفتح المظاريف : -4 

 قالموافـ ربعاءااليوم  رة ظهـرا  ـحتى الثانيـة عش رة صباحـا  ـمن الساعـة العاش د المزادـم العروض يوم عقــتقدي 

 –إدارة شؤون التخزين العامة  – الثالثالدور – 12بلوك – مجمـع الوزارات  –وزارة المـاليـة  لدى  8/5/2019

 . ولن تقبـ أية عروض بعد الساعة الثانية عشرة ظهرا   قسم البيع المركزي
  لدى وزارة  8/5/2019الموافق  ربعاءاالفتح المظاريف وعقد المزاد في تمام الثانيـة عشـرة والنصـف ظهـر يــوم

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

 الهيئة العامة لشؤون القصرباسم الكفالة المصرفية  /المصدقة  تقدم الشيكات . 
 

 : شروط خاصة

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

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

 

 . 98899733 : هاتف ، عبدالعزيز الخالدي / السيدبيرجـى االتصـال  : للمزاد  الستالم كراسـة الشـروط -

 

  . 60066687:  هاتف ، نورة العماني / ةبالسيديرجـى االتصـال  :  للمزاد المعاينةمسؤول موقع  -

 . 66400523:  ، هاتف مساعد الخميس / بالسيديرجـى االتصـال                                            

 

                        

 (22481979لدى وزارة المـالية   /   هاتف   البيع المركزي مقرر لجنة 

 www.mof.gov.kw  عنوان صفحة االنترنت
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