
 وزارة المالية
 

أجهزة  -أحبار -ستائر وسجاد -ألواح زجاج -أبواب ألمنيوم وخشب -شنن حديد مستعمل -أثاث مكتبياإلعالن عن بيع 

 بالمزاد بالظرف المختوم ومواد متنوعة أخرى  تكييف عمودي -كهربائية

 

 -أحبار -ستائر وسجاد -ألواح زجاج -وخشبأبواب ألمنيوم  -شنن حديد مستعمل -أثاث مكتبيتعلن وزارة المـالية عن بيع  

الهيئة العامة بطباعة القران والسنة  بالمزاد بالظرف المختوم لدى ومواد متنوعة أخرى تكييف عمودي -أجهزة كهربائية

 -التالية: وفق البيانات النبوية 

 -شارع سعود بن عبدالعزيز – 5قطعه  –منطقة القبله  : وعرض المشاركة في المزاد مكان استالم كراسـة الشـروط -1

ر دينا (30)وقدره  ل رسـخخخخمـخخخخويتم تسليم الوثائق مقاب 9/5/2019حتى  5/5/2019من تاريـخخخخ    المدرسه المباركيه

 .الهيئة العامة بطباعة القران والسنة النبويةفي صندوق غير قابلة للرد تدفع 

 

  9/5/2019 –5/5/2019من  أيام عمل اعتبارا   (5):  تاري  المعاينة -2

 . اثناء الدوام الرسمي:  وقت المعاينة

 

 داخل المخازن العموميه -مخزن الهيئه في منطقة الدوحه :  مكـان استقبال الراغبين في المعاينة -3

 

 المظاريف:تاري  تقديم العروض وفتح  -4

 الموافـق  االثنين يوم حتى الثانيـة عشرة ظهـرا   يوم عقـد المزاد من الساعـة العاشرة صباحـا   تقديم العروض

قسم –إدارة شؤون التخزين العامة  –الدور الثالث  – 12بلوك – مجمـع الوزارات –لدى وزارة المـاليـة  13/5/2019

 البيع المركزي ولن تقبل أية عروض بعد الساعة الثانية عشرة ظهرا .

  لدى وزارة  13/5/2019الموافق  االثنينفي تمام الثانيـة عشـرة والنصـف ظهـر يــوم فتح المظاريف وعقد المزاد

 . 18قاعة رقم  –الدور الثاني  - 18بلوك  -مجمع الوزارات  -المالية 

  الهيئة العامة بطباعة القران والسنة النبويةباسم الكفالة المصرفية  /يقدم الشيك المصدق. 

 

  شروط خاصة :  

 ، الكويتفي السخخخخجل التجاري ولدى غرفة تجارة وصخخخخناعة  مقيدا   –أو شخخخخركة  فردا   – ن يكون المزايد كويتيا  يجب أ -

 . موثقبشرط أن يكون له شريك أو وكيل كويتي تاجر بعقد  يكون أجنبيا   ويجوز أن

 يسمح لألفراد الكويتيين المشاركة في المزاد . -

 

 . 95585799:  هاتف ، فيصل الشعيبي / السيديرجى االتصال ب : الشروطالستالم كراسة  

  . 51494293:  هاتف،  احمد منصور السنوسي / السيد:   المعاينةموقع  يمسئول 

 

 .( 22481979) : هاتفلدى وزارة المـالية /البيع المركزي ومقرر لجنة      

  www.mof.gov.kwعنوان صفحة اإلنترنت      
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