ننن ن ننن ن
تعلننن ن شنننننرت ننننننرص يع ننن ن و لتانننننرغب هانننننر لها ننن ن ننن ن
بغنننننننب مجمو نننننن منننننن هامنننننننوهل لهامعنننننننةهص لهياغنننننن ص لها نننننننغ هص هام نننننننرل
لهصننننننننر ه ننننننننر بنننننن ن امنهل هاعلرنننننن ن بطريقنننننن ن نننننن ن هام نننننن ن ي همنننننن ن
هام قةمغ بمقر هاشرت بمرن ها ريق .
علننننن ن هانننننننره غ ننننن ن هيشننننن ن رهء ها و ننننن ن هاننننن ن مقنننننننر هاشنننننننرت اشنننننننره
ترهننننن ن هاشننننننرلم لمع يرنننن ن هاموه ننننننب ال لمنننن ن بنننن ن ه ننننننر مو ننننننة يننننن ن
هاعرلض هو يو ها مغس . 1328/35/30
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خردة متنوعة – بعض االجهزة اال لكترونية المخردة
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القاطرة البحرية بشر والرافعة البحرية العائمة
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 15.333ل.ل
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بعض هاشرلم ها وضغحغ هامطلوب الة ول

هامنهل -:

 اليحق الى جهة او فرد الدخول فى المزاد االبعد شراء كراسة الشروط التى حدد ثمنهابمبلغ (  133د.ل ) غير قابلة للترجيع .
 تقدم العروض وفقاً لنموذج العرض والمضاريف (المعدة من قبل لجنة البيع) ومختومة بالشمعاالحمر ويرفق بها صك ماةق ( صك ضمان مبدئى لصالح شركة سرت النتاج وتصنيع
النفط والغاز) بالقيمة المبينه مقابل كل موقع على حده  ،ويعتبر فى حكم الملغى اى عرض
غير مرفق بصك مصدق كما ال يقبل اى عرض مقدم بنموذج او ظرف مخالفاً للنماذج او
االظرف الخاصة باللجنة .
 يجب تعبئة جميع البيانات كاملة وبخط واضح مع ضرورة ارفاق صورة من اثبات الهوية . يلتزم من يرسو عليه المزاد بالنظم واللوائح المتبعة داخل شركة سرت وان يتحصل علىالتصاريح والموافقات المطلوبة اثناء الدخول للمواقع للمعاينة وعند سحب الخردة محل
المزاد.
 المواد واالصناف المعروضة للبيع فى المواقع تباع بالجملة حسب كل موقع على حدهواليجوز تجزئتها .
 يتم بيع كراسةةةةةة الشةةةةةروط لمعاينة المواد المعروضةةةةةة للبيع بالمزاد العلنى بمرسةةةةةى البريقةومعاينة المواقع اثناء الدوام الرسةةمى تبتداء من السةةاعة التاسةةعة صةةباحاً وحتى السةةاعة الواحدة
1328 34 25
ظهراً اعتبةةةةاراً من تةةةةاريخ يوم
1328 34 12
1328 35 30
كما سيتم فتح المظاريف بتاريخ يوم االثنين الموافق . 1328/35/37
– تستبعد من المزاد نهائياً المظاريف التى يتغيب اصحابها او من ينوب عنهم قانوناً اثناء فتح
المظاريف .

هم هاشرلم هيتثر ت اغ ن جةلع

ترهن ها غب

هيش رهء هامنهل ها و ها مقر شرت نرص يع و لتارغب هار
عل هاره غ
لها هاك ئ بمرن ها ريق لذاك امع ير هاموه ب لشره ترهن شرلم ها غب لذاك ل
ها ر هام غر ه ه .

