
 وزارة المالية
 

كشافات إنارة  –حديد  –( سيارة 2عدد ) –شاليهات  –بكرات حديد وخشب بيع اإلعـالن عن 

 بالمزاد بالظرف المختوممكينة تصوير ومواد متنوعة  –ثالجة  –سجاد  –أثاث مكتبي  –

  
 

 -صفائح -ألواح -زانات حديدخ –( سيارة2عدد ) –شاليهات  –بيع بكرات حديد وخشب بيع تعلن وزارة المالية عن      

بالمزاد  مؤسسة الموانئ الكويتيةلدى مكينة تصوير ومواد متنوعة  –ثالجة  –سجاد  –أثاث مكتبي  –كشافات إنارة- عوازل

 -ة:يت التالنابالظرف المختوم وفق البيا
 

شارع -مبنى مجمع الموانئ – مؤسسة المواني الكويتية:  زادـان استـالم كراسـة الشـروط وعـرض المشاركـة في المـمك -1

( 50ويتـ  ت تسليـ  ت الوثائق م ابـ رسـ  ت و در  ) 10/12/2019 حتى 1/12/2019ن تاريـ  خ ـ  م الشويخ جمال عبدالناصر

 -علما بأنه سيتت بيع وثي تين منفصلتين وهما:، مؤسسة الموانئ الكويتية في صندوق عـغير  ابلة للرد تدف ينارد

ألواح -كش   افات إنارة  –حديد  –( س   يارة 2عدد ) –ش   اليهات  –بكرات حديد وخش   ب بيع وثي ة  (:1901مزاد ر ت ) -أ

 .حديد ومواد متنوعة أخرى-خزانة-عوازل -صفائح

 .مكينة تصوير ومواد متنوعة –ثالجة  –سجاد  –أثاث مكتبي  –حديد وثي ة بيع  (:1902مزاد ر ت ) -ب 

 

   . 10/12/2019 – 1/12/2019 من أيام عمـ اعتبارا   (8):   تاريخ المعاينة -2  
 .أثناء الدوام الرسميو ت المعاينة :                             

 

 .شارع جمال عبدالناصر-مجمع الموانيء-مؤسسة الموانيء الكويتية ::مكـان است بال الراغبين في المعاينة-3

 

                                                           

 تاريخ ومكان ت ديت العروض وفتح المظاريف : -4 

 قالموافـ األربعاءيوم  رة ظهـرا  ـحتى الثانيـة عش رة صباحـا  ـمن الساعـة العاش د المزادـت العروض يوم ع ــت دي 

إدارة شؤون التخزين العامة  – الثالثالدور – 12بلوك – مجمـع الوزارات  –لدى وزارة المـاليـة   11/12/2019

 . ولن ت بـ أية عروض بعد الساعة الثانية عشرة ظهرا   البيع المركزي ست  –
  لدى  11/12/2019الموافق  األربعاء فتح المظاريف وع د المزاد في تمام الثانيـة عشـرة والنصـف ظهـر يــوم

 .إدارة شئون التخزين العامة –الدور الثالث  - 12بلوك  -مجمع الوزارات  -وزارة المالية 

  مؤسسة المواني الكويتيةباست الكفالة المصرفية  /المصد ة  الشيكاتت دم . 
 

 :للمزادين  شروط خاصة

، ويجوز  م يدا  في السجـ التجاري ولدى غرفة تجارة وصناعة الكويت –فردا  أو شركة  –أن يكون المزايد كويتيا   -1

 . أن يكون أجنبيا  بشرط أن يكون له شريك أو وكيـ كويتي تاجر بع د موثق

 يسمح لألفراد الكويتيين المشاركة في المزاد . -2

 منع التصوير نهائيا داخـ الميناء مع مراعاة شروط االمن والسالمة. -3

 

 .24812662-24812774: هاتف ، ناصر الشمري /السيدبيرجـى االتصـال  : للمزاد  الستالم كراسـة الشـروط -

 

  66777745هاتف:  -الرشودبدر  السيد/: للمزادين المعاينةمسؤول مو ع  -

                        

 (22481979لدى وزارة المـالية   /   هاتف ) البيع المركزي م رر لجنة 
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