
 وزارة المالية
 

 –االت تصوير  –أجهزة كمبيوتر خزانات و -المنيوم  –حديد  –اثاث متنوع بيع اإلعـالن عن 

  بالمزاد بالظرف المختوم  طابعات  –شاشات 
 

 –االت تصوير  –خزانات وأجهزة كمبيوتر  -المنيوم  –حديد  –اثاث متنوع  تعلن وزارة المالية عن بيع     

 -ة:يت التالنابالمزاد بالظرف المختوم وفق البيا اإلدارة العامة لإلطفاء  لدى طابعات  –شاشات 

 

المبنى  –اإلدارة العامة لإلطفاء :  زادـ   ان استـ   الم كراسـ   ة الوـ   روط وعـ   رف المواركـ   ة ف  المـ   مك -1

 13/10/2019 حتى 6/10/2019ن تاريـخ ـم قسم اإليرادات  – الدور الثان   - مورف غرب الرئيس  
اإلدارة العامة  ع ف  صندوقـ   غير قابلة للرد تدف ينار( د30ويتـ   م تسليـ   م الوثائق مساب  رسـ   م وقدر   

 علماً بأنه سيتم بيع وثيستين منفصلتين وهما: لإلطفاء 
 

 .خزانات - المنيوم  –حديد  –اثاث متنوع  :وثيسة بيع(1874مزاد   –أ  

 .  طابعات –شاشات  –االت تصوير  –وأجهزة كمبيوتر ( :وثيسة بيع 1875مزاد   –ب 
  

  .10/10/2019 – 6/10/2019 أيام عم  اعتبارا من (5 :   تاريخ المعاينة -2 
 .اثناء الدوام الرسم  وقت المعاينة :                             

 

    .الري  –مخزن الساحة الترابية مجمع الورش   :للمزادين مكـان استسبال الراغبين ف  المعاينة-3

                                                     

 تاريخ ومكان تسديم العروف وفتح المظاريف : -4 

 ـمن الساعـة العاش د المزادـم العروف يوم عســتسدي ً  قالموافـ األثنين  رة ظهـراً ـحتى الثانيـة عو رة صباحـا

إدارة شؤون التخزين  – الثالثالدور – 12بلوك – مجمـع الوزارات  –لدى وزارة المـاليـة   14/10/2019

 . ولن تسب  أية عروف بعد الساعة الثانية عورة ظهراً  قسم البيع المركزي –العامة 
  14/10/2019الموافق  األثنين فتح المظاريف وعسد المزاد ف  تمام الثانيـة عوـرة والنصـف ظهـر يــوم 

قسم  –إدارة شؤون التخزين العامة  – لثالدور الثا - 12بلوك  -مجمع الوزارات  -لدى وزارة المالية 

 .البيع المركزي

 اإلدارة العامة لإلطفاء باسم الكفالة المصرفية  /المصدق  الويك تسدم . 

 :للمزادينشروط خاصة 

مسيداً ف  السج  التجاري ولدى غرفة تجارة وصناعة الكويت،  –فرداً أو شركة  –أن يكون المزايد كويتياً  -1

 ويجوز أن يكون أجنبياً بورط أن يكون له شريك أو وكي  كويت  تاجر بعسد موثق.

 

 

 .66406777هاتف:  - سعد سعود البدهه / بالسيديرجـى االتصـال  :للمزادين  الستالم كراسـة الوـروط -

 .99633264: هاتف:  عبدهللا العوف  /بالسيد يرجـى االتصـال  : للمزادين المعاينةموقع   مسؤول -

                        

 ( 22481979لدى وزارة المـالية   /   هاتف   البيع المركزي مسرر لجنة 
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