
 

حديد خردة( -أجهزة ومواد كهربائية مختلفة و ونضائد )إطارات مستهلكةا اعالن عن بيع مواد ومعدات قديمة ومخردة  

 

تعلن لجنة بيع المواد والمعدات وغيرها من المواد المستهلكة والقديمة من غير أصول شركة الخليج العربي 

– ونضائد صالحة لالستعمــال )إطارات مستهلكةللنفط عن رغبتها في بيع مواد مخردة ومستهلكة وغير 

حديد خردة( بالمـــزاد العلني بموقع الشركة )قنفودة ( بطريقة فتح  -أجهزة ومواد كهربائية مختلفة 

 المظاريف امام المتقدمين للمزاد .

 

كراسة  فعلى االخوة الراغبين في الشراء التوجه الي موقع البيع بموقع قنفودة وذلك للمعاينة واستالم

 الشروط واإلجراءات ونماذج التقديم .

 

م الي  23/09/2019أيام ( ماعدا يوم الجمعة اعتبارا من يوم االثنين الموافق  5وستكون مدة المعاينة )

 م من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الواحدة ظهرا .28/09/2019يوم السبت الموافق 

 

م ، عند تمام الساعة الحادية عشر 29/09/2019م االحد الموافق على ان يكون التقديم وفتح المظاريف يو

 صباحا بموقع قنفودة .

 

دينار( فيما يتعلق بالبند الثالث )حديد خردة ( ومبلغ  5000على ان يلتزم كل متقدم بدفع مبلغ مالي وقدره )

 –ت مستهلكة ونضائد دينار ( فيما يتعلق بالبند األول والثاني على ان يكون صك لكل بند  )إطارا 2000)

أجهزة ومواد كهربائية (  بصك مصدق باسم شركة الخليج العربي للنفط ، وسوف يرد في حالة عدم رسو 

 المزاد عليه .
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 لجنة بيع المواد والمعدات وغيرها من المواد المستهلكة والقديمة من غير أصول الشرك

 

 

 



 

 لجنة بيع المواد والمعدات وغيرها من المواد 
 المستهلكة والقديمة من غير أصول الشركة

 كراسة الشروط   
يقدم العرض على النموذج المخصص من اللجنة ولكل بند على حده ، ولن يعتد باي عرض خالف  .1

 ذلك 

مغلق باسم لجنة بيع  على المشترك ان يدون جميع البيانات المطلوبة بنموذج التقديم ويقدم في ظرف .2

 المعدات والمواد المستهلكة .

 يسلم الظرف الي اللجنة مباشرة واثناء جلسة فتح المظاريف المحدد باإلعالن . .3

دينار( بصك مصدق باسم شركة الخليج العربي للنفط  5000يلتزم كل مشترك في المزاد بدفع مبلغ ) .4

دينار ( للبندين األول والثاني كال على حده   2000)خردة ( ومبلغ  يما يخص البند الثالث )حديدف

كضمان جدية المشاركة ، ويجب ان يكون الصك باسم المشارك شخصيا وال يعتد باي صك مخالف 

 ذلك .

 يرجع قيمة صك الضمان لمن لم يرسو عليه المزاد في اليوم التالي للمزاد . .5

 لمزاد بعد فتح المظاريف .ال يرجع قيمة صك الضمان في حالة انسحاب من رسي عليه ا .6

 ال يرجع قيمة صك الضمان في حالة عدم سداد باقي قيمة البند خالل المدة المحددة لذلك . .7

 يتم فتح المظاريف وإعالن النتيجة حسب الموعد المحدد في اعالن البيع وبحضور المشاركين . .8

م الشركة خالل ثالثة أيام على من يرسو عليه المزاد سداد القيمة كاملة الي اللجنة بصك مصدق باس .9

 من اعالن النتيجة و ال تحتسب قيمة صك الضمان من ضمن سعر بيع البند.

في حالة تساوي متقدمان او اكثر يوم فتح المظاريف وإعالن النتيجة في نفس البند تجرى   .10

 قرعة بينهم في نفس الوقت .

ه المزاد شخصيا او بتوكيل رسمي في حالة دفع قيمة البند المباع يتم تسليم البند لمن يرسو علي  .11

يوم فيما يتعلق بالبند الثالث ،  20لمن يرغب في توكيله ، ويجب عليه سحب البند المباع خالل مدة )

أيام للبندين األول والثاني( من تاريخ منحه اذن االستالم وعلى نفقته الخاصة ودون ادنى مسئولية  5و

ودون ان تتحمل الشركة أي مصاريف تنشا عن  على الشركة ودون طلب أي مساعدات من الشركة

 استالمه للبند .

في حالة لم يسحب البند لمن يرسو عليه المزاد بعد مرور أسبوع يحق للشركة التصرف فيها   .12

 وال تتحمل الشركة أي مسئولية بعد انتهاء مدة التسليم .

مشترك بعلمه برسو يعتبر اعالن نتيجة المزاد في المواعيد المحددة في اعالن حجة على ال  .13

 المزاد عليه من عدمه .

يعتبر إقرار المشارك الذي قام بالتوقيع عليه بنموذج التقديم بالمزاد حجة على المشارك فيما   .14

 يتعلق بعلمه والتزامه بالشروط واإلجراءات الخاصة بالمزاد والواردة بهذه الكراسة .

مصاريف النقل ألي بند على نفقة من رسي عليه المزاد وان الشركة غير ملزمة بدفع   .15

 مصاريف تتعلق بنقل البند . 



يلتزم من رسى عليه المزاد بنظافة المكان الموجود فيه البند ولن يتم تسليم صك الضمان اال  .16

 بعد نظافة المكان ونقل جميع المواد منه خالل المدة المحددة للمشتري .


