
 وزارة المالية
 

أجهزة مكتبية  –أجهزة كهربائية  –خزائن حديد براد ماء  –اسرة مرضى وأطفال  –أثاث مكتبي بيع اإلعـالن عن 

محابس مياه  - بايبات نحاس –وحدات تكييف مجمعه  –هواء كبيره  وحدات مناوله –و مبردات هواء وملحقاتها 

 بالمزاد بالظرف المختوم شبرة  –انارة  –معلقات  –كهربائية  يدبايبات حد –مصاعد كهربائية  -أعمدة انارة  –
 

أجهزة  –أجهزة كهربائية  –خزائن حديد براد ماء  –اسرة مرضى وأطفال  –أثاث مكتبي بيع تعلن وزارة المالية عن      

 –محابس مياه  -بايبات نحاس  –وحدات تكييف مجمعه  –وحدات مناوله هواء كبيره  –مبردات هواء وملحقاتها مكتبية و 

بالمزاد بالظرف ة وزارة الصحلدى شبرة  –انارة  –معلقات  –كهربائية  حديدبايبات  –مصاعد كهربائية  -أعمدة انارة 

 -ة:يت التالناالمختوم وفق البيا

 

قسم الحفظ  – ةالعئون المالي – ةوزارة الصحمكان استالم كراسـةةةةةةةة العـةةةةةةةروط وعرا المعاركة في المزاد :  -1 

غير  ينار( د100ويتـةم تسليـةم الوثائق مقابر رسـةم وقدره   28/1/2021 حتى 24/1/2021ن تاريـة  ـةمالمركزي والملفات 

 -علما بأنه سيتم بيع وثيقتين منفصلتين وهما:، ةالصحوزارة  في صندوق K- NETتدفع عن طريق الكي نت قابلة للرد 

 –أجهزة كهربائية  –خزائن حديد براد ماء  –اسةةةةةةرة مرضةةةةةةى وأطفال  –أثاث مكتبي وثيقة بيع  (:1974مزاد رقم   -أ

 .أجهزة مكتبية

قة بيع  (:1975مزاد رقم   -ب ها وثي ناوله هواء كبيره  –مبردات هواء وملحقات عه –وحدات م  – وحدات تكييف مجم

 .شبرة –انارة  –معلقات  –كهربائية حديد بايبات  –ية ئمصاعد كهربا -أعمدة انارة  –محابس مياه  -بايبات نحاس 

   . 28/1/2021 – 24/1/2021 من أيام عمر اعتبارا   (5 :   تاري  المعاينة -2  
 .اثناء الدوام الرسميوقت المعاينة :                             

 

 

 .مستعفى ابن سينا: (1974 مزاد  -أ: للمزادين استقبال الراغبين في المعاينةمكـان -3

 . مستعفى ابن سينا  -العؤون الهندسية : (1975 مزاد  -ب                                                              

 

 تاري  ومكان تقديم العروا وفتح المظاريف : - 4 

 قالموافـ الثالثاءيوم  رة ظهـرا  ـحتى الثانيـة عع رة صباحـا  ـمن الساعـة العاش د المزادـم العروا يوم عقــتقدي 

 –إدارة شؤون التخزين العامة  – الثالثالدور – 12بلوك – مجمـع الوزارات  –لدى وزارة المـاليـة   2/2/2021

 . ولن تقبر أية عروا بعد الساعة الثانية ععرة ظهرا   قسم البيع المركزي
  لدى  3/2/2021الموافق  االربعاءفتح المظاريف وعقد المزاد في تمام الثانيـة ععـرة والنصـف ظهـر يــوم

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

  4/2/2021الموافق  الخميس الذين لم يرسى عليهم المزاد يومتسليم شيكات المزايدين. 

 ةوزارة الصحباسم الكفالة المصرفية  /المصدقة  تقدم العيكات. 
 

 :للمزادين  شروط خاصة

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

 . أن يكون أجنبيا  بعرط أن يكون له شريك أو وكير كويتي تاجر بعقد موثق

 في المزاد ةيسمح لألفراد الكويتيين المعارك -2

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

 .66446913هاتف :  ،اسكار علي جابيد / السيداالتصـال  (1974   -أ : ةموقع المعاين مسؤوليو  -

                        .66220262: هاتف ،   فهد العجيمان /االتصال بالسيد( 1975   -ب                                     

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

 

 وكير وزارة المالية
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