إعالن عن تمديد ميعاد تقديم العروض
للمزاد العلنى
ت نننننا نننننى
تعلنننننن شنننننرت نننننر إل نتنننننان وتاننننننيل الننننننبت والىنننننا عنننننن
تمديننننننند تنننننننر تقنننننننديم العنننننننروض للمنننننننزاد العلننننننننى ل ينننننننل منننننننداد ومعننننننندا
ننننننننوني و ننننننننيا ا واليننننننننا وم مدعنننننن ن ا نننننننننا
مخننننننننرد ومقننننننننند ا
اخنننننر بنننننالمزاد العلنننننننى بنريقننننن ننننننت الم نننننا ي امنننننناق المتقننننندمين بمقننننننر
الشرت بمر ى ال ريق .
على الرا ين ى المشا ت ى المزاد التدجه الى مقر الشرت الرئيسى بمر ى
ال ريق موتب الل ن باإلدا القاندني على الرقم 2062222260 -222

هات

داخلى 22220 - 22202

وذلك إل تالق ترا شروط وضدابت المزاد ونماذن التقديم والمعاين علم ًا بان
ثمن ترا الشروط هد مئ دينا ير قاب للترجيل واخر مدعد لتقديم العروض
هد يدق األحد المدا ق  2262/26/20ق
تما أن تر معاين المداقل قد تم تمديدها من تا يخ  2260/62/22ق وحتى
تا يخ  2262/26/22ق حيث يتم إ تق ال من ير ب ى المشا ت ى المزاد
وشراء ترا الشروط والمعاين بال داب األولى الرئيسي لمقر الشرت بالمننق
احا وأثناء أياق عمل الدواق
األولى بمر ى ال ريق على تماق الساع العاشر
الر مى .
مل العلم بأن مدعد ت الم ا ي هد  2262/26/62ق وبحضد جميل
احا .
المشا تين ى دا العرض بالمننق األولى على تماق الساع العاشر

بيان األ نا

بالمداقل المعروض لل يل -:
المخرد

تسلسل المداقل

بيان األ نا

المدقل قم ()6

مباعل األمدنيا قم ()6

المدقل قم ()2
المدقل قم ()2

وحد التحلي قم ()0
القاطرة البحرية بشر

المدقل قم ()0

حاويات تحوى قطع غيار سيارات متنوعة  -بكرات حبال معدنية

والرافعة البحرية العائمة

المدقل قم ( )2سيارات خفيفة وشاحنات -حافالت نقل -روافع شوكية -
مقطورات نقل

المدقل قم ()0

مكيفات هواء مفردة ومركزية  -معدات ورش متنوعة -
ظواغط هواء – اجهزة الكترونية _ مجموعة اصناف

قيم
الضمان
اإلبتدائى
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د.ل
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د.ل
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د.ل
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د.ل
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د.ل

متنوعة _ أنابيب ومعدات مطاعم

المدقل قم ()2

خراطيم شحن نفط  -مقطورات سكنية خردة حديدية
متنوعة

2222
د.ل

