مـزاد هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة
المنطقة الغربيـة
الموقع  /ساحة مكة المكرمة
تبدأ المعاينة من يوم االحد بتاريخ 04-ربيع االول 1443هـ الموافق  2021/10/10م.
أخـر موعد لتسليم العطاءات بتاريخ 14-:ربيع االول 1443هـ الموافق  2021/10/20م.
موعد فتح المظاريف االربعاء بتاريخ 15- :ربيع االول 1443هـ الموافق  2021/10/21م.
اعالن النتائج للفائزين بالعطاءات  15ربيع االول 1443هـ الموافق  2021/10/21م.

لخدمتك و استفســاراتكم:
االتصال:
 0567346565 – 0550729049االيميالت:
hossam@qahtaniauction.com
Maha.mufti@qahtaniauction.com
sobhy@qahtaniauction.com
[العنوان]

االنضمام للمزاد طبقا ً للشروط اآلتية:
• يتعين على المتقـم متـابعـة كـاإـة ءارااام المبام بنأســـ ـ فو وكيـب مأو ،ينول عنـ ك وقبـب م ولـ للمبام والتقـم
على الموام يتعين علي االطالع على كافة البنود والمعاينة أســـال البي وعلي إحصـــبا بما ينأل الابب بحالتبا
الراهنة بمون تحمب فمنى مســلولية على من المبام وهيئة تطوير مكة المكرمة ك ويقر المبايم بأن الشــركة رير
مسلولة شرعا ً  /قانونياً)
• بعم اشـــعار برســـو المبام علي وقبوب المال لبيع الموامك ســـتكون مملبما ً بمإع قيمة إاتور الشـــراا والمبالغ
المستحقة الب مم مسـة فيا بحم فقصى.
• ال يسمح للعمالا بم وب ساحة المعاينة اال بعم ارتماا معمام السالمة وتشمب (ال وذ ك الستر ك مالبس السالمة)
• سياري بيع كب ماموعة من البضائع على ماموعام فوكب ماموعة على حم وحسل تصنيف البنوم بالكراسة.
• ياوب للشركة فولان المبام بإلغاا فو تأايب المبام ألي سبل تراه لانة البيع ببيئة تطوير مكة المكرمة.
• لن تسحل فية بضائع من المبام ءال ءذا قا المشترى بتقمي وثائق تسميم ومإع اميع الرسو والضمانام
• فن قائمة البضائع المعروضة للبيع ليسم ضمانا للحالة فو الاوم فو الكمية المعاينة فساس البيع.
• لن يســمح ألي مبايم رســا علي المبام بســح ل عطااه فو االمتناع عن المإع وءال حر من االشــترا إل في مبام
إل المستقبب ويت مصامر شي الضمان.
• بعم فن يت التسميم إان في مطالبام من المشترين بإعام ما مإع لن تكون مقبولة تحم في رف من ال روف.
• على من يرسـو علي المبام القيا بنقب البضـائع الب  ( 15مسـة عشـر) فيا من تاريخ المبام وسـوف يت حاب
فية بضائع وبيعبا بالمبام التالل ءذا ل يتمكن ءبالتبا الب المم المحمم .
• يال فن تكون العرو ،المقممة على الكراسـة توضـع العرو ،إل م اريف مغلقة وم تومة ب ت الشـركة
الساب التااري للمنشئة البطاقة الش صية لألإرام وشيكام التامين واال الا.
• الســمام والشيكــام- :
• يال على العمالا الراربين إل المشاركة إل المبام مإع مبلغ التأمين شرط فساسل لم وب العميب للمبام.
• على المشـــــتري اصـــــمار شــــيـ مصـــــما فو تحويـب بنكل إل حســـــال الشـــــركـة على مصـــــرف االهلل
( )SA3610000032000000431602ويكون مبلغ التـامين المطلول ( 25الى  )% 30من قيمـة العطـاا
المقم كتأمين لم وب المبام على فن يعام إل حالة عم ءرساا العر.،
• على المشتريك ان يكون مملبما ً بمإع قيمة إاتور الشراا (والمبلغ شامب ضريبة القيمة المضاإة  )%15العموالم
ال اصـة بالمبام وهل ( %2.5من ءامالل المشـتريام ضـريبة القيمة المضـاإة  )%15و/فو الرسـو المسـتحقة
للطرف الثانلك والمبينة إل بنم (المإع واألسعار) امناهك يال فن يت السمام الب مم مسـة فيا بحم فقصى..
• األ ـــالا- :
• يمنح إتر ء الا حسل ما اقرم لانة البيع (هيئة تطوير مكة المكرمة) تبمف من تاريخ ترسية البيع.
• بتحمب المشــتري اميع تكاليف الأ والنقب واإل الا على نأقت ال اصــة ويســترم شــي اإل الا بعم نقب كامب
البضائع والعمب على ن اإة الموقع ومواإقة هيئة تطوير مكة المكرمة
• مم اال الا لمواقع الشركة (اسبـــوع واحم إقط ) بحم فقصى وإى حالة عم اال الا سيت مصامر الموام.
• ال يتحمب من المبام او المال اي اضـــراا اســـمية او مالية قم يتعر ،لبا المشـــتري او من ينول عن إل
موإع اإل الا.
• يتحمب المشترى في ضرر و سائر ممكنة تترتل علية اثناا عملية اال الا

اقر بأني قد اطلعت وافقت على جميع الشروط.
االســــم /
التــوقيع

رقم السجل  /الهوية -:
الختـــم

دليل المشترى للعطاءات وأرقام البنود والمواد
مالحظة
قبب م ول للمبام ومبايمت على الموام يتعين علي معاينتبا وإحصبا بما ينأل الابب بحالتبا
الراهنة بمون تحمب فمنى مسلولية على من المبام فو هيئة تطوير مكة المكرمة
جدول البيانات- :
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بيــان قائمة الخــردة في مكة المكرمة
الوصف للمواد

)Refrigerant Gas Cylinder (empty
)Water heater(scrap
)Motor different sizes(total
)Printer(small
)Printer(big
Fax machine
Aluminium filter
Doors and windows aluminium frame
Cable liquid tighten conduit sun
)resistant (pieces
)Wires and cables (pieces
)Blower(motors
)Fire Cabinet Door(scrap
)Fan Blade(motors
Cable 4*240mm2
Cables different sizes
Disconnect Switch different sizes
)Electrical panel(different sizes
)Tent Tightening rope (Steel
)Travelling Cable for Elevator(cables
)Escalator step(scrap
)Stainless steel cover(scrap
Capacitor for Harmonic filter
Axle-current fan
)Compressors(different sizes
)Pantograph head(scrap
)Door panel lower guiding rail(scrap
)Charging Dynamo(motorrs
Compressor Set
)Tackle connection assembly(scrap

اسطوانة غاز التبريد (فارغة)
سخانات المياه (الخردة)
أحجام مختلفة للمحرك (إجمالي)
طابعة (صغيرة)
طابعة (كبيرة)
جهاز فاكس
فلتر الومنيوم
أبواب وشبابيك هيكل المنيوم
كابل شد السائل المقاوم ألشعة الشمس
(قطع)
األسالك والكابالت (قطع)
منفاخ (محركات)
باب خزانة النار (الخردة)
شفرة المروحة (المحركات)
كابل  240 * 4مم 2
كابالت بمقاسات مختلفة
قطع التبديل أحجام مختلفة
لوحة كهربائية (مقاسات مختلفة)
حبل شد الخيمة (حديد)
كابل نقل للمصعد (كابالت)
خطوة سلم متحرك (سكراب)
غطاء من الفوالذ المقاوم للصدأ (خردة)
مكثف لمرشح توافقي
مروحة تيار المحور
ضواغط (أحجام مختلفة)
رأس البانتوجراف (الخردة)
سكة توجيه سفلية للوحة الباب (خردة)
دينامو شحن (سيارات)
مجموعة ضاغط
تجميع اتصال المعالجة (الخردة)

العطاء

1

التامين

250,000.00

االخالء

150,000.00
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) Rotating post assembly(scrapالدورية تجميع آخر (خردة)
 Fresh air filtering mesh frame(alminiumإطار شبكي لتصفية الهواء النقي (مرشحات
) filtersألمنيوم)

Strait rail
Switch rail
Curve rail
Straight rail
Strait rail
)Iron Scrap(boxes different sizes
Cross flow fan
Ac copper tube
Plastic gallon
Flat cable 3x4mm2
)Steel pipe 2 mtr(scrap
)elevator steps(scrap
elevator belt
)Chiller condenser(scrap
Steel cuboard Shelf
)Steel pipes and scrap(scrap
Steel pipe 2"x3mtr
Office chair
)Office table(big meeting
)Office table(partition
)Office table(clasic
)Office table(with drawers
windows
Doors and windows aluminium frame

السكك الحديدية المضيق
تبديل السكك الحديدية
منحنى السكك الحديدية
سكة مستقيمة
السكك الحديدية المضيق
سكراب حديد (صناديق بمقاسات مختلفة)
عبر مروحة التدفق
أنبوب النحاس
جالون بالستيك
كابل مسطح  4 × 3مم 2
مواسير حديد  2متر (سكراب)
خطوات المصعد (الخردة)
حزام المصعد
مكثف المبرد (الخردة)
رف مكعبات الصلب
األنابيب الفوالذية والخردة (الخردة)
أنبوب فوالذي  2بوصة ×  3متر
كرسى مكتب
طاولة مكتب (اجتماع كبير)
طاولة مكتب (قسم)
طاولة مكتب (كالسيك)
طاولة مكتب (مع أدراج)
شبابيك
أبواب وشبابيك هيكل المنيوم

 Window airconditionمكيف شباك

م

الوصف للمواد

العطاء

1
2

 Air handle unit equipmentمعدات وحدة معالجة الهواء
 Lighting pole 10 mtrعمود انارة  10متر

2

م

الوصف للمواد

العطاء

التامين
100,000.00

50,000.00

التامين

االخالء

100,000.00

20,000.00

م
20,000.00

1

) Electrical storage batteries(different sizesبطاريات التخزين الكهربائية (أحجام مختلفة)

3

م

الوصف للمواد العطاء

التامين

االخالء

4

50,000.00

1

iron bars

قضبــان حــديدية

االخالء

أقر بأني قد قمت بمعاينة المواد المشـــار إلى بياناتها أعاله قبل شـــرائها وقد اشـــتريتها بحالتها
الراهنة  .واقر بأنا منظم المزاد و هيئة تطوير مكة المكرمة غير مسؤولة شرعاً  /قانونيا
رقم السجل  /الهوية -:
االســــم /
التــوقيع

الختـــم

استمارة تقديم العطـــاء

السادة  /هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة

بعـد التحية

بعم المعاينة واالطالع على الموام المواوم ما ب الســاحة والتل ت عرضــبا
للبيع بالمبام حســـل البيانام المذكور إإننل فتقم لك بالســـعرالتالى غير

شامل الضريبة وعمولة المزاد.

بيــانات العطـــاء األول
الوصف للمواد
اسطوانة غاز التبريد (فارغة)  +سخانات المياه (الخردة)
أحجام مختلفة للمحرك (إجمالي)  +منفاخ (محركات)
طابعات وأجهزة (منوعة)
فلتر الومنيوم  +حبل شد الخيمة (حديد)
األسالك والكابالت كابالت بمقاسات مختلفة
باب خزانة النار (الخردة)  +خطوة سلم متحرك (سكراب)
شفرة المروحة (المحركات) عبر مروحة التدفق مروحة تيار المحور
قطع التبديل أحجام مختلفة  +لوحة كهربائية (مقاسات مختلفة)
غطاء من الفوالذ المقاوم للصدأ (خردة)
مكثف لمرشح توافقي  +دينامو شحن (سيارات)
مجموعة ضاغط (أحجام مختلفة)
رأس البانتوجراف (الخردة)
سكة توجيه سفلية للوحة الباب (خردة)
تجميع اتصال المعالجة (الخردة)  +الدورية تجميع آخر (خردة)
إطار شبكي لتصفية الهواء النقي (مرشحات ألمنيوم)
السكك الحديدية المضيق +منحنى السكك الحديدية +تبديل السكك الحديدية
سكراب حديد (صناديق بمقاسات مختلفة)  +جالون بالستيك
أنبوب النحاس  +مواسير حديد  2متر (سكراب)
خطوات المصعد (الخردة) حزام المصعد
مكثف المبرد (الخردة)
األنابيب الفوالذية والخردة (الخردة)
طاولة مكتب كرسى مكتب (منوع)
أبواب وشبابيك هيكل المنيوم  +رف مكعبات الصلب
مجمــوعه من المكيفـــات

رقم العطــاء { } 1
السعر رقمآ

السعر كتابة

بيــانات العطـــاء الثــاني
الوصف للمواد

رقم العطــاء { } 2
السعر رقمآ

السعر كتابة

معدات وحدة معالجة الهواء
عمود انارة  10متر

بيــانات العطـــاء الثــالث
الوصف للمواد

رقم العطــاء { } 3
السعر رقمآ

السعر كتابة

بطاريات التخزين الكهربائية (أحجام مختلفة)

بيــانات العطـــاء الرابــع
الوصف للمواد

رقم العطــاء { } 4
السعر رقمآ

السعر كتابة

قضبــان حــديدية

فقــر بــأنل اســتوإيم كاإــة الشــروط إــل كراســة العطـ ــاا واتممــم مإــع مبلــغ
التــامين المحــمم وعلــى علــ بــان هنــا مبلــغ ء ــالا .وفنــى قــم قمــم بمعاينــة
المـــوام المشـــار ءلـــى بياناتبـــا فعـــاله قبـــب شـــرائبا وقـــم اشـــتريتبا بحالتبـــا
الراهنـــة .وفقـــر بـــأن مـــن المـــبام و هيئـــة تطـــوير مكـــة المكرمـــة ريـــر
مســـلولة والتقـــمي للشـــراا تـ ـ بعـــم المعاينـــة .وعلـــى علـ ـ بضـــريبة القيمـــة
المضاإة  % 15وعمولة من المبام.

االســــم /
التــوقيع

رقم السجل  /الهوية -:
الختـــم

