
 

 وزارة المالية

 

بالمزاد و مواد متنوعة  –أثاث مكتبي  - أجهزة البتوب – أجهزة حاسب آلي وملحقاتهاو قصاصات ورقية  بيع اإلعـالن عن

 بالظرف المختوم 

 

و مواد  –أثاث مكتبي  - أجهزة البتوب - قصاصات ورقية و أجهزة حاسب آلي وملحقاتهابيع تعلن وزارة المالية عن      

 -ة:يت التالنابالمزاد بالظرف المختوم وفق البيااإلدارة المركزية لإلحصاء لدى متنوعة أخرى 

 

 الثانيالدور  –مبنى اإلدارة المركزية لإلحصاء مكان استالم كراسـةةةةةةةة العـةةةةةةةروة وعرا المعاركة في المزاد :  -1 

ويتـةةم  8/10/2019 حتى 29/9/2019ن تاريـةة  ـةةم قسم الصندوق – بمبنى األمانة العامة للمجلس األعلى للتخطيط والتنمية

علما بأنه سيتم بيع ، اإلدارة المركزية لإلحصاء  غير قابلة للرد في صندوق ينار( د20تسليـةةةم الوثامق مقابس رسـةةةم وقدر   

 -وثيقتين منفصلتين وهما:

 .قصاصات ورقيةوثيقة بيع  (:1872مزاد رقم   -أ

 .و مواد متنوعة –أثاث مكتبي  -أجهزة البتوب  –أجهزة حاسب آلي وملحقاتها وثيقة بيع  (:1873مزاد رقم   -ب

   . 8/10/2019 – 29/9/2019 من أيام عمس اعتبارا   (8 :   تاري  المعاينة -2  
 ظهرا. 12:30صباحا حتى الساعة  9:00من الساعة  اثناء الدوام الرسميوقت المعاينة :                             

 

 .موقع شرق و ميدان حولي :للمزادين مكـان استقبال الراغبين في المعاينة-3

                                                           

 تاري  ومكان تقديم العروا وفتح المظاريف : - 4 

 قالموافـ االربعاءيوم  رة ظهـرا  ـحتى الثانيـة عع رة صباحـا  ـمن الساعـة العاش د المزادـم العروا يوم عقــتقدي 

 –إدارة شؤون التخزين العامة  – الثالثالدور – 12بلوك – مجمـع الوزارات  –لدى وزارة المـاليـة   9/10/2019

 . ولن تقبس أية عروا بعد الساعة الثانية ععرة ظهرا   قسم البيع المركزي
  لدى  9/10/2019الموافق  االربعاءفتح المظاريف وعقد المزاد في تمام الثانيـة ععـرة والنصـف ظهـر يــوم

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

 اإلدارة المركزية لإلحصاءباسم الكفالة المصرفية  /المصدقة  تقدم العيكات. 

 

 :للمزادين  شروط خاصة

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

 . أن يكون أجنبيا  بعرة أن يكون له شريك أو وكيس كويتي تاجر بعقد موثق

 .يسمح لألفراد الكويتيين المعاركه في المزاد -2

 

 .99553770: هاتف ،  بدر المجرب /للمزادين يرجى االتصال بالسيدالستالم كراسـة العـروة  -

 .66875701، هاتف: فهد الخضري السيد/   : للمزادين موقع المعاينه مسؤوليو  -

 .99771265، هاتف: محمد مال هللا السيد/                                                   

 (22481979لدى وزارة المـالية   /   هاتف   البيع المركزي مقرر لجنة 
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