
 

 

 وزارة المالية

 

 بالمزاد بالظرف المختوم أجهزة وأدوات مكتبية  -اثاث مكتبي -أجهزة حاسب آليبيع اإلعـالن عن 

 

هيئة مشروعات الشراكة بين لدى أجهزة وأدوات مكتبية  -اثاث مكتبي -أجهزة حاسب آليتعلن وزارة المالية عن بيع      

 -ة:يت التالناالمختوم وفق البيابالمزاد بالظرف  القطاعين العام والخاص

 

هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام  : زادـان استـالم كراسـة الشـروط وعـرض المشاركـة في المـمك -1

ن تاراـووووووووإل ـووووووووم –الدور الثاني  – مبنى شوووركة المشوووروعات ال وووياحية -منطقة شوووواإل اإلداراة  -والخاص 

ـم  28/1/2020 حتى 19/1/2020 ـم ت لي في  عـغير قابلة للرد تدف انار( د20الوثائق مقابل رسـم وقدره )وات

 . هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص صندوق

 

   . 28/1/2020 – 19/1/2020 من أاام عمل اعتبارا   (8):   تاراإل المعاانة -2  
 .اثناء الدوام الرسميوقت المعاانة :                             

 

منطقة شواإل  -هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص    : للمزاد مكـوووووووان استقباب الراغبين في المعاانة-3

   الدور الثاني.  -مبنى شركة المشروعات ال ياحية  -اإلداراة 

                                                           

 وفتح المظاراف :تاراإل ومكان تقدام العروض  -4 

 قالموافـ ربعاءاألاوم  رة ظهـرا  ـحتى الثانيـة عش رة صباحـا  ـمن ال اعـة العاش د المزادـم العروض اوم عقــتقدا •

 –إدارة شؤون التخزان العامة  – الثالثالدور – 12بلوك – مجمـع الوزارات  –لدى وزارة المـاليـة   29/1/2020

 . ولن تقبل أاة عروض بعد ال اعة الثانية عشرة ظهرا   ق م البيع المركزي
لدى  29/1/2020الموافق  ربعاءاألفتح المظاراف وعقد المزاد في تمام الثانيـة عشـرة والنصـف ظهـر اــوم  •

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

 . هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاصباسم الكفالة المصرفية  /المصدقة  تقدم الشيكات •

 

 : شروط خاصة

، واجوز  مقيدا  في ال جل التجاري ولدى غرفة تجارة وصناعة الكوات –فردا  أو شركة  –أن اكون المزااد كواتيا   -1

 . أن اكون أجنبيا  بشرط أن اكون له شراك أو وكيل كواتي تاجر بعقد موثق

 ا مح لألفراد الكواتيين المشاركة في المزاد . -2

 

  : ومعاانة المواد للمزاد  الستالم كراسـة الشـروط -
                                           94029521 – 24965983:  هاتف ، أامن نبيل /ال يد بارجـى االتصـاب    

 

 ( 22481979لدى وزارة المـالية / هاتف ) البيع المركزي مقرر لجنة 
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