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بالمزاد بالظرف  وزارة الدفاعلدى بالمزاد بالظرف المختوم  كوم أسلحة مقطعة بيع المالية عنتعلن وزارة 

 -:  التاليـةالمختوم وفق البيانـات 

موقيع تممييع الميواد الخارعية عين نطيا   : مكان استالم كراسة الشروط وعرض المشاركة في  الميـزاد -1

  الوثياقق مقابيـ  ـتسليي وييت  2016/ 9/ 29 اإلعيالن تتي من تاريخ صدور  الصندو  -صبحان -االستخدام

 . وزارة الدفاعدنانير غير قابلة للرد تدفع ف  صندو   (5وقدره )رس  

 

  9/10/2016ال   18/9/2016عم  اعتباراً من  يوم( 15) : تاريخ المعاينة -2

 . ظهراً  1.00صباتاً تت   8.00من الساعة  : المعاينةوقت       

 منطقة تمميع المواد بصبحان : المعاينةمكان استقبال الراغبين ف   -3

 : المظاريفتاريخ ومكان تقدي  العروض وفتح  -4

 تقدي  العروض  ً  ثنيناأل تت  الثانيـة عشرة ظهـراً  يوم عقـد المزاد من الساعـة العاشرة صباتـا

إدارة  –الدور الثالث  – 12بلوك –الوزارات مممـع  –لدى وزارة المـاليـة  10/10/2016الموافـق 

 . ولن تقب  أية عروض بعد الساعة الثانية عشرة ظهراً  ( المركزيالبيع  قس  )شؤون التخزين العامة 

 الموافق  ثنيناألم وعقـد المزاد الساعـة الثانية عشر والنصف بعد ظهر يو فتـح المظـاريف

إدارة شئون التخزين  –الدور الثالث  - 12بلوك  –لـدى وزارة المالية مممع الوزارات  10/10/2016

 . العامة

 ف  لوتة اعالنات إدارة شئون التخزين العامة عند مدخ   يت  االعالن عن المزايد الراس  عليه المزاد

واستكمال  10/10/2016 الموافق ثنيناألظهر يوم  1.00اإلدارة يوم عقد المزاد وذلك ف  تمام الساعة 

الراس  عليه المزاد اعراءات المزاد مع لمنة البيع المركزي، وتسلي  الشيكات للمزايدين الذين ل  يرس 

 . اليومعليه  المزاد بنفس 

 الدفاع وزارة:  س بإمصد  الشيك الم قدي . 

 ( والمؤسسات فقطللشركات  المزاد ) : شروط خاصة 

ً أن ي .1 مقيداً ف  السم  التماري ولدى غرفة تمارة  –فرداً أو شركة  –كون المزايد كويتيا

، ويموز أن يكون أعنبياً بشرط أن يكون له شريك أو وكي  كويت  تاعر بعقد  وصناعة الكويت

  . موثق

لوزارة الدفاع الحق ف  قبول أو رفض بعض األفراد من العاملين لدى الراس  عليه المزاد لرفع  .2

 . لمواد دون إبداء األسبابا

يقتصر دخول المزاد عل  الشركات والمؤسسات بعد الموافقة عليه  من قب  هيئة األمن  .3

 واالستخبارات .

يمب عل  الراس  عليه المزاد صهر المواد موضوع المزاد بنفس يوم التحمي  وبحضور ضابط  .4

 الصهر .األمن المكلف من قب  وزارة الدفاع ومرافقة المزايد إل  موقع 

يت  تحمي  المواد تحت إشراف ضابط األمن وذلك بعد التنسيق بين اللمنة الفنية وهيئة األمن  .5

 واالستخبارات والمزايد الراس  عليه المزاد .

يرعيي  مراععية النقييب / عبييدا الصيباو ، والوكيي  أول / أتمييد ألخيذ موافقية هيئيية األمين واالسيتخبارات : 

 . 99135259نقال :  –عبدالرسول 

 .  97284068 : نقال – الشمري عبد ا/  منديلاعل   االتصاليرع   : كراسة الشروط ستالمال

 .  97676521 : نقال – يوسف الحريص / الراقد : معاينة المواد  لمسؤو
     . (22481979)لدى وزارة المـالية   /   هاتف  لمنة البيع المركزي مقرر
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