
 وزارة المالية
 

 -سخانات ماء  -براميل زيت فارغة -خزمات ماء -دكات تكييف -أعمدة انارة -اضاءه متنوعة اإلعالن عن بيع

 -أي بيم -لوحات ارشادية -فواصل مصدات جسور -مطابخ ثالث أجزاء -ستائر مكاتب

 بالمزاد بالظرف المختوم أثاث -ايبات ديكتايلب 
 
 
 

  -براميل زيت فارغة -خزمات ماء -دكات تكييف -أعمدة انارة -اضاءه متنوعةتعلن وزارة المـالية عن بيع  

ايبات ب -أي بيم -لوحات ارشادية -ت جسورفواصل مصدا -مطابخ ثالث أجزاء -ستائر مكاتب -سخانات ماء

 -التالية: لبيانات وفق ا  وزارة األشغال العامة بالمزاد بالظرف المختوم لدىأثاث  -ديكتايل

من  جنوب السرة –وزارة االشغال العامة  : وعرض المشاركة في المزاد مكان استالم كراسـة الشـروط -1

ر غير قابلة دينا (20)وقدره  ل رسـخخخمـخخخويتم تسليم الوثائق مقاب 18/6/2019حتى  9/6/2019تاريـخخخخ 

 . وزارة األشغال العامةفي صندوق للرد تدفع 

 

  18/6/2019 –9/6/2019من  أيام عمل اعتبارا   (8) : تاريخ المعاينة -2

  أثناء الدوام الرسمي:  وقت المعاينة

 

 :  مكـان استقبال الراغبين في المعاينة -3

 منطقة الشويخ -مخزن السكراب

 

 المظاريف:تاريخ تقديم العروض وفتح  -4

 األربعاء يوم حتى الثانيـة عشرة ظهـرا   صباحـا   العاشرةيوم عقـد المزاد من الساعـة  تقديم العروض 

إدارة شؤون  –الدور الثالث  – 12بلوك – مجمـع الوزارات –لدى وزارة المـاليـة  19/6/2019الموافـق 

 ولن تقبل أية عروض بعد الساعة الثانية عشرة ظهرا . قسم البيع المركزي– التخزين العامة

  الموافق  األربعاءتمام الثانيـة عشـرة والنصـف ظهـر يــوم فتح المظاريف وعقد المزاد في

 . 18قاعة رقم  –الدور الثاني  - 18بلوك  -مجمع الوزارات  -لدى وزارة المالية  19/6/2019

 األشغال العامةوزارة باسم الكفالة المصرفية  / المصدقالشيك  يقدم . 

  شروط خاصة :  

في السجل التجاري ولدى غرفة تجارة وصناعة  مقيدا   –أو شركة  فردا   – ن يكون المزايد كويتيا  يجب أ -

 . موثقبشرط أن يكون له شريك أو وكيل كويتي تاجر بعقد  يكون أجنبيا   ويجوز أن ، الكويت

 يسمح لألفراد الكويتيين المشاركة في المزاد . -
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 99464169:  عبدالرحمن الكنعان ، هاتف /السيد : المعاينةمسئول موقع  

  22481979 : هاتف -لدى وزارة المـالية البيع المركزي ومقرر لجنة      
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