
 وزارة المالية
 

  -طقم سرير مستشفى -( سيارة متنوعة وأثاث متنوع36عدد )بيع اإلعـالن عن 

 بالمزاد بالظرف المختوم  ثالجات -أجهزة كهربائية
 

 ثالجات -أجهزة كهربائية -طقم سرير مستشفى -متنوع( سيارة متنوعة وأثاث 36عدد )بيع تعلن وزارة المالية عن      

 -ة:يت التالنابالمزاد بالظرف المختوم وفق البياة وزارة الصحلدى 

 

قسم الحفظ  – ةالشئون المالي – ةوزارة الصحمكان استالم كراسـةةةةةةةة الشـةةةةةةةروط وعرا المشاركة ف  المزاد :  -1 

غير  ينار( د100ويتـم تسليـم الوثائق مقابل رسـم وقدره ) 12/12/2019 حتى 8/12/2019ن تاريـخ ـمالمركزي والملفات 

 -علما بأنه سيتم بيع وثيقتين منفصلتين وهما:، الصحهوزارة  ف  صندوق K- NETتدفع عن طريق الك  نت قابلة للرد 

 .( سيارة متنوعة36عدد )وثيقة بيع  (:1903مزاد رقم ) -أ

 .ثالجات -أجهزة كهربائية -طقم سرير مستشفى -متنوعأثاث وثيقة بيع  (:1904مزاد رقم ) -ب

 

   . 12/12/2019 – 8/12/2019 من أيام عمل اعتبارا   (5):   المعاينةتاريخ  -2  
 .اثناء الدوام الرسم وقت المعاينة :                             

 

 

 .إدارة النقليات: (1903)مزاد  -أ: للمزادين مكـان استقبال الراغبين ف  المعاينة-3

 . مستشفى العدان: (1904)مزاد  -ب                                                              

 

 تاريخ ومكان تقديم العروا وفتح المظاريف : - 4 

 قالموافـ األثنينيوم  رة ظهـرا  ـحتى الثانيـة عش رة صباحـا  ـمن الساعـة العاش د المزادـم العروا يوم عقــتقدي 

إدارة شؤون التخزين العامة  – الثالثالدور – 12بلوك – مجمـع الوزارات  –لدى وزارة المـاليـة   16/12/2019

 . ولن تقبل أية عروا بعد الساعة الثانية عشرة ظهرا   قسم البيع المركزي –
  لدى  16/12/2019الموافق  األثنينفتح المظاريف وعقد المزاد ف  تمام الثانيـة عشـرة والنصـف ظهـر يــوم

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

 ةوزارة الصحباسم الكفالة المصرفية  /المصدقة  تقدم الشيكات. 
 

 :للمزادين  شروط خاصة

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

 . أن يكون أجنبيا  بشرط أن يكون له شريك أو وكيل كويت  تاجر بعقد موثق

 ف  المزاد ةيسمح لألفراد الكويتيين المشارك -2

 (:1903شروط خاصة  باملزاد رقم )

 تحويل السيارات باسم الراس  عليه المزاد لدى وزارة الداخلية.وزارة المالية ووزارة الصحة غير مسئولين عن          

 

 24622342: هاتف ، زينب حسين اغا  /ةللمزادين يرجى االتصال بالسيدالستالم كراسـة الشـروط  -

 

 98554254،هاتف :  محمد اسماعيل / السيداالتصـال  (1903)  -أ : ةموقع المعاين مسؤول و  -

 66781411: هاتف ،  عباس أحمد عباس  /االتصال بالسيد( 1904)  -ب                                     

                        

 (22481979لدى وزارة المـالية   /   هاتف ) البيع المركزي مقرر لجنة 
  www.mof.gov.kwعنوان صفحة االنترنت

 

 وكيل وزارة المالية

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

