
 

 

 وزارة المالية
 

أدوات  -أجهزة حاسب آلي وملحقاتها -أدوات صحية -أجهزة كهربائية -أجهزة تكييف -أثاثبيع اإلعـالن عن 

  أبواب خشب وألمنيوم حواجز حديد ومواد متنوعة أخرى -أعمدة انارة ومعادن -رياضية

 بالمزاد بالظرف المختوم 
 

أدوات  -أجهزة حاسب آلي وملحقاتها -أدوات صحية -أجهزة كهربائية -أجهزة تكييف -أثاثتعلن وزارة المالية عن بيع      

بالمزاد  الهيئة العامة للرياضةلدى  أبواب خشب وألمنيوم حواجز حديد ومواد متنوعة أخرى -أعمدة انارة ومعادن -رياضية

 -: ةيت التالنابالظرف المختوم وفق البيا

 

الدور -الرقعي  -مقر عام ديوان الهيئة  :  زادـ  ان استـ  الم كراسـ  ة الشـ  روض وعـ  رك المشاركـ  ة في المـ  مك -1

ويتـ  ت تيليـ  ت الوثائق  30/1/2020 حتى 19/1/2020ن تاريـ    ـ  م دارة التوريدات و الخدمات العامةإ–الثالث 

 . الهيئة العامة للرياضة  في صندوق عـغير قابلة للرد تدف ينار( د50مقابل رسـت وقدره )

 

   . 30/1/2020 – 19/1/2020 من أيام عمل اعتبارا   (10):   تاري  المعاينة -2  
 .أثناء الدوام الرسميوقت المعاينة :                             

 

ستقباغ الراغبين في المعاينة-3 خلف فرع الجمعية  3ساحة الصباحية الرياضية )منطقة الصباحية قطعة  : للمزاد مكـ      ان ا

 .(على ضريق فيصل اليريع جبجوار صالة الحبا

  

                                                           

 تاري  ومكان تقديت العروك وفتح المظاريف : -4 

 قالموافـ ربعاءاأليوم  رة ظهـرا  ـحتى الثانيـة عش رة صباحـا  ـمن الياعـة العاش د المزادـت العروك يوم عقــتقدي •

 –إدارة شؤون التخزين العامة  – الثالثالدور – 12بلوك – مجمـع الوزارات  –لدى وزارة المـاليـة   5/2/2020

 . ولن تقبل أية عروك بعد الياعة الثانية عشرة ظهرا   قيت البيع المركزي
لدى وزارة  5/2/2020الموافق  ربعاءاألفتح المظاريف وعقد المزاد في تمام الثانيـة عشـرة والنصـف ظهـر يــوم  •

 . قيت البيع المركزي -إدارة شؤون التخزين العامة – لثالدور الثا - 12بلوك  -مجمع الوزارات  -المالية 

 . الهيئة العامة للرياضةباست الكفالة المصرفية  /المصدقة  تقدم الشيكات •

 
 : شروط خاصة

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

 . أن يكون أجنبيا  بشرض أن يكون له شريك أو وكيل كويتي تاجر بعقد موثق

 . ييمح لألفراد الكويتيين المشاركة في المزاد -2

 

 66544188:  هاتف ، ضارق مناور الحربي / الييدبيرجـى االتصـاغ  : للمزاد  الستالم كراسـة الشـروض -

 

 99663389:  هاتف ، مشعل العازمي /بالييد يرجـى االتصـاغ :  للمزاد المعاينةموقع  يميؤول -

 99887057الييد / احمد الصايغ ، هاتف :                                                                  

                        

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

 www.mof.gov.kw  عنوان صفحة االنترنت

 

 وكيل وزارة المالية
 

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

