
 وزارة المالية
أدوات صحية  –نيوم أبواب و شبابيك الم –ف مركزي يأنظمة تكي –ف يكوم ) وصالت تكياإلعالن عن بيع 

يف يأجهزة تك –أجهزة كهربائية  –أبواب خشب  –كيربي  –كراسي مالعب  –اثاث مكتبي  –مضخاة مياه 

 بالمزاد بالظرف المختوم االستخدامخارجة عن نطاق  أعمدة حديد ومواد متنوعة –أجهزة كمبيوتر  –

 (2053مزاد رقم )ل
 
أدوات  –نيوم أبواب و شبابيك الم –ف مركزي يأنظمة تكي –ف يكوم ) وصالت تكيتعلن وزارة المـالية عن بيع  

أجهزة  –أجهزة كهربائية  –أبواب خشب  –كيربي  –كراسي مالعب  –اثاث مكتبي  –مضخاة مياه  صحية

 بالمزاد بالظرف المختوم لدىخارجة عن نطاق االستخدام  أعمدة حديد ومواد متنوعة –أجهزة كمبيوتر  –ف يتكي

 -التالية: وفق البيانات  الهيئة العامة للشباب

لمناقصات قسم العقود واالهيئة العامة للشباب ( ) : وعرض المشاركة في المزاد مكان استالم كراسـةةةةةةة الشـةةةةةةرو  -1

 ل رسـةمـةويتم تسليم الوثائق مقاب 7/10/2021حتى  3/10/2021من تاريـةخ   بمنطقه الشويخ  والممارسات بالهيئه

 الهيئة العامة للشباب في صندوق ر غير قابلة للرد تدفع دينا (100)وقدره 

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

 العرض للجنة البيع المركزي بوزارة المالية. 
 

  7/10/2021الى   –3/10/2021من  أيام عمل اعتبارا   (5):  تاريخ المعاينة -2

 

 بعد الظهر  12:30صباحا حتى  8:00 من الساعه -:  وقت المعاينة

 

مركز الشباب الدعية بيوت  –مركز الشباب الصليبيه  –مركز الشباب العارضية  : مكـان استقبال الراغبين في المعاينة -3

   نشطة الثقافية مركز شباب الدعية لأل –الشباب 

 المظاريف:تاريخ تقديم العروض وفتح  -4

 12بلوك – مجمـع الوزارات  –لدى وزارة المـاليـة  11/10/2021الموافـق  االثنين  يوم  تقديم العروض – 

 الهيئة حسب الموعد المحدد للمزايد من قبل  قسم البيع المركزي – إدارة شؤون التخزين العامة –الدور الثالث 

 .) ولن يقبل أي عرض بعد مرور الموعد المحدد للمزايد (  العامة للشباب

  بلوك  -مجمع الوزارات  -لدى وزارة المالية  12/10/2021الموافق  الثالثاءيــوم  المزادفتح المظاريف وعقد

 .إدارة شؤون التخزين العامة –الدور الثالث  – 12

  12/10/2021الموافق  الثالثاءيــوم االنترنت بعلى صفحة وزارة المالية اإلعالن عن الراسي عليه المزاد 

  13/10/2021الموافق األربعاء  الذين لم يرسى عليهم المزاد يوم تسليم شيكات المزايدين 

 الهيئة العامة للشبابباسم الكفالة المصرفية  / المصدقالشيك  يقدم 

 : شرو  خاصة للمزاد  
ويجوز ان يكون  مقيدا في السجل التجاري ولدى غرفه تجاره وصناعه الكويت ، –فردا او شركه  –يجب ان يكون كويتيا  -

 اجنبيا بشر  ان يكون له شريك او وكيل كويتي تاجر بعقد موثق 

 ه في المزاد يسمح لالفراد الكويتين المشارك -

 

 99572742  -هاتف :    نوف سعود المطيري     /ةبالسيديرجـى االتصـال  : الشرو الستالم كراسة - 

 90904675: هاتف ،علي عبدهللا يزداني   /المهندس يرجى االتصال  : المعاينةمسئول موقع -

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

  www.mof.gov.kwعنوان صفحة اإلنترنت      

 وكيل وزارة المالية

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

