
 وزارة المالية
 

 قطع غيار سيارات ومواد متنوعة أخرى -كيربي  –أجهزة كهربائية  –أخشاب  –ألمنيوم  –حديد بيع اإلعـالن عن 

أجهزة كمبيوتر  –كيبالت  –أجهزة كهربائية  –خزائن  –سرير  –خيام  –أثاث مكتبي  –أجهزة مكتبية و 

 بالمزاد بالظرف المختوم  وملحقاتها سجاد ومواد متنوعة أخرى
 

قطع غيار سيارات ومواد متنوعة أخرى و  -كيربي  –أجهزة كهربائية  –أخشاب  –ألمنيوم  –حديد قبيع تعلن وزارة المالية عن      

أجهزة كمبيوتر وملحقاتها سجاد ومواد متنوعة  – كيبالت –أجهزة كهربائية  –خزائن  –سرير  –خيام  –أثاث مكتبي  –أجهزة مكتبية 

 -ة:يت التالنابالمزاد بالظرف المختوم وفق البيا الرئاسه العامه للحرس الوطنيلدى  أخرى

 
ن تاريـةة  ـةةم منطقة الرقعي -الرئاسه العامه للحرس الوطني مكان استالم كراسـةةة الشـةةروط وعرم المشاركة في المزاد :  -1 

الرئاسه العامه  غير قابلة للرد في صندوق ينار( د50ويتـةةةةةةـ تاليـةةةةةةـ الوثائق مقاب  رسـةةةةةةـ وقدر    25/7/2019 حتى 21/7/2019

 -علما بأنه سيتـ بيع وثيقتين منفصلتين وهما:، للحرس الوطني

 .قطع غيار سيارات ومواد متنوعة أخرى -كيربي  –أجهزة كهربائية  –أخشاب  –ألمنيوم  –حديد  (:1857مزاد رقـ   -أ

أجهزة كمبيوتر  –كيبالت  –أجهزة كهربائية  –خزائن  –سةةةةةةرير  –خيام  –أثاث مكتبي  –أجهزة مكتبية  (:1858مزاد رقـ   -ب

 .وملحقاتها سجاد ومواد متنوعة أخرى

   . 25/7/2019 – 21/7/2019 من أيام عم  اعتبارا   (5 :   تاري  المعاينة -2  
 .اثناء الدوام الرسمي: وقت المعاينة                             

 :للمزادين مكـان استقبال الراغبين في المعاينة-3

 .طريق الصبيه    -الدائري الرابع و معاكر الشي  سالـ العلي  -( : معاكر الصمود 1857مزاد   –ا 

 الدائري الاادس –(: معاكر التحرير 1858مزاد   –ب 

                                                           

 تاري  ومكان تقديـ العروم وفتح المظاريف : - 4 

 قالموافـ االثنينيوم  رة ظهـرا  ـحتى الثانيـة عش رة صباحـا  ـمن الااعـة العاش د المزادــ العروم يوم عقــتقدي 

 –إدارة شؤون التخزين العامة  – الثالثالدور – 12بلوك – مجمـع الوزارات  –لدى وزارة المـاليـة   29/7/2019

 . ولن تقب  أية عروم بعد الااعة الثانية عشرة ظهرا   قاـ البيع المركزي
  لدى  29/7/2019الموافق  االثنينفتح المظاريف وعقد المزاد في تمام الثانيـة عشـرة والنصـف ظهـر يــوم

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

 الرئاسه العامه للحرس الوطنيباسـ الكفالة المصرفية  /المصدقة  تقدم الشيكات. 
 

 :للمزادين  شروط خاصة

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

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

 يامح لألفراد الكويتيين المشاركه في المزاد -2

 50178888: هاتف ،  ماجد هايف ماجد /للمزادين يرجى االتصال بالايدالستالم كراسـة الشـروط  -

،هاتف :   خالد سعود ابراهيـاالتصـال بالايد / معاكر الصمود  (1857   -ا   - 1 :موقع المعاينه  ماؤوليو  -

 98888694رقيب/ عبدهللا ناف  ظاهر ، هاتف:  -  99866287وكي  ضابط / خالد عياى علي  ، هاتف:  - 66322278

والايد / خالد  – 60009608محمد علي محمد ، هاتف : /رائد يرجى االتصال بالايد معاكر الشي  سالـ العلي  –ب 

 50803838عبدهللا، هاتف 

 

 99958723: هاتف ،  عبدالعزيز عياى ( االتصال بالايد/ 1858  معاكر التحرير  -2

 99027766، هاتف/ منصور راشد قنوروالايد/  – 55591104، هاتف/ خليفه عيد خليفه و الايد / 

 (22481979لدى وزارة المـالية   /   هاتف   البيع المركزي مقرر لجنة 
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