
 وزارة المالية

 

خارجة ( جهاز كاشف حقائب  1( جهاز تغليف و عدد )  3عدد ) كوم حديد واإلعـالن عن بيع 

 بالمزاد بالظرف المختوم  عن نطاق االستخدام 
 

خارجة عن نطاق  ( جهاز كاشف حقائب 1عدد ) ( جهاز تغليف و 3عدد ) كوم حديد وتعلن وزارة المالية عن بيع 

 -بالمزاد بالظرف المختوم وفق البيانات التالية:داخلية الوزارة لدى  االستخدام

 

مكتب وكيل الوزارة –وزارة الداخلية :  مكـان استـالم كراسـة الشـروط وعـرض المشاركـة في المـزاد -1

 23/6/2019حتى  16/6/2019مـن تاريـخ منطقة العارضية الصناعية  – واإلدارية المساعد للشئون المالية

، علما وزارة الداخلية ( دينار غير قابلة للرد تدفـع في صندوق 30تسليـم الوثائق مقابل رسـم وقدره )ويتـم 

 -بأنه سيتم بيع وثيقتين منفصلتين وهما:

  

 كوم حديد .  وثيقة بيع  ( :1845مزاد ) .أ

 . ( جهاز كاشف حقائب 1عدد ) ( جهاز تغليف و 3عدد ) وثيقة بيع  ( :1846مزاد ) .ب

 

  .23/6/2019 – 16/6/2019( أيام عمل اعتبارا من 6):   المعاينةتاريخ  -2

 :   اثناء الدوام الرسميوقت المعاينه    

   :للمزادين مكـان استقبال الراغبين في المعاينة  -3

 سكراب ميناء عبدهللا. –موقع وزارة الداخلية ( : 1845مزاد ) .أ

 .بجانب المطار االميري –إدارة امن المراسم  – ألمن المطار ( : اإلدارة العامة 1846مزاد ) .ب

 

 تاريخ ومكان تقديم العروض وفتح المظاريف : -4

 الموافـقاالثنين يوم عقـد المزاد من الساعـة العاشرة صباحـا حتى الثانيـة عشرة ظهـراً  تقديم العروض 

إدارة شؤون التخزين العامة  –الدور الثالث  – 12بلوك – مجمـع الوزارات –لدى وزارة المـاليـة  24/6/2019

 قسم البيع المركزي ولن تقبل أية عروض بعد الساعة الثانية عشرة ظهراً.–

  لدى  24/6/2019الموافق  ثنيناالالثانيـة عشـرة والنصـف ظهـر يــوم في تمام  وعقد المزادفتح المظاريف

 . 18قاعة رقم  – الثانيالدور  - 18بلوك  -مجمع الوزارات  -وزارة المالية 

 

 الداخليةوزارة باسم كفالة مصرفية  / ات المصدقةالشيك تقدم. 

 :ينشروط  خاصة بالمزاد

   ًمقيداً في السجل التجاري ولدى غرفة تجارة وصناعة الكويت،  –فرداً أو شركة  –أن يكون المزايد كويتيا

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

 . يسمح لألفراد الكويتيين المشاركة بالمزاد 

 

 99253199 هاتف:،  البرماوي أشرف حلمي/  االتصـال بالسيديرجـى  الستالم كراسـة الشـروط للمزادين: -

 
   :مسؤول موقع المعاينة -

 .99663296، هاتف :  محمد فهد حسن /  هندسمالمساعد يرجى االتصال ب ( 1845مزاد )

 .65050355، هاتف :  احمد خان/  بالعقيداالتصال  يرجى ( 1846مزاد )      

                                                      

 ( 22481979مقرر لجنة البيع المركزي لدى وزارة المـالية   /   هاتف ) 

  www.mof.gov.kwعنوان صفحة االنترنت
 وكيل وزارة المالية

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

