
 وزارة المالية
 

أجهزة مكتبية وكهربائية ومواد  -أجهزة كمبيوتر  –تكييف مركزي  –حديد  –أثاث مكتبي اإلعالن عن بيع 

 )بالمزاد بالظرف المختوم  (متنوعة

 (1955مزاد رقم )
وكهربائية ومواد أجهزة مكتبية  -أجهزة كمبيوتر  –تكييف مركزي  –حديد  –أثاث مكتبي تعلن وزارة المـالية عن بيع  

 : التاليةوفق البيانات  مجلس الوزراء بالمزاد بالظرف المختوم لدى متنوعة

من تاريـةةةةةةة  (  4بوابه  –) قصر السيف العامر  :وعرض الم اركة في المزاد مكان استالم كراسـةةةةةةةة ال ـةةةةةةةرو  -1

في ر غير قابلة للرد تدفع دينا (20)وقدره  ل رسـةةةةةةمـةةةةةةويتم تسليم الوثائق مقاب 3/12/2020حتى  29/11/2020

 .مجلس الوزراءصندوق 

 

وسيتم التوقيع من المزايد وقت استالم كراسة ال رو  على إقرار وتعهد بااللتزام بالموعد المحدد له لتقديم 

 العرض للجنة البيع المركزي بوزارة المالية. 

 

  3/12/2020 –29/11/2020من  عمل اعتبارا   يوم (5)تاري  المعاينة:  -2

 .ظهرا   12صباحا  حتى  8من الساعة : وقت المعاينة

 

 منطقة الصليبيه ) مخازن اجيلتي (: عاينة للمزادمفي ال مكـان استقبال الراغبين -3

 

 المظاريف:تاري  تقديم العروض وفتح  -4

الدور الثالث  – 12بلوك – مجمـع الوزارات  –لدى وزارة المـاليـة  7/12/2020الموافـق  ثنيناأليوم  تقديم العروض •

) ولن يقبل  مجلس الوزراءحسب الموعد المحدد للمزايد من قبل  قسم البيع المركزي – إدارة شؤون التخزين العامة –

 .أي عرض بعد مرور الموعد المحدد للمزايد (

 – 12بلوك  -مجمع الوزارات  -لدى وزارة المالية  8/12/2020الموافق  الثالثاءيــوم  فتح المظاريف وعقد المزاد •

 .إدارة شؤون التخزين العامة –الدور الثالث 

 .8/12/2020الموافق  الثالثاءيــوم االنترنت بعلى صفحة وزارة المالية اإلعالن عن الراسي عليه المزاد  •

 .9/12/2020الموافق  ربعاءاألالذين لم يرسى عليهم المزاد يوم تسليم شيكات المزايدين  •

 .مجلس الوزراءباسم الكفالة المصرفية  / المصدقال يك  يقدم •

  :للمزاد  شرو  خاصة  •

 الكويتيين الم اركة في المزاد. لألفراديسمح  -1

في السةةةةةةجل التجاري ولدى غرفة تجارة وصةةةةةةناعة  مقيدا   –أو شةةةةةةركة  فردا   – ن يكون المزايد كويتيا  يجب أ -2

 .موثقب ر  أن يكون له شريك أو وكيل كويتي تاجر بعقد  يكون أجنبيا   ويجوز أن الكويت،

 

                                        90021600، هاتف: نواف بدر العسالوييرجى االتصال بالسيد / : للمزادالستالم كراسة ال رو  

       66873685، هاتف: عبدالناصر مدني حسنين / يرجى االتصال بالسيد: للمزادمسئول موقع المعاينة  

 .(  22481979) : لدى وزارة المـالية / هاتفالبيع المركزي ومقرر لجنة 

  www.mof.gov.kwعنوان صفحة االنترنت 
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