مزاد رقم 30
الســاحات

مـزاد الشـركة السعـودية للكهــرباء لشهر أكتوبر2022
لبيع المواد
المنطقة الوسطى -المنطقة الجنــوبية -المنطقة الغــربية
المنطقة الشــــرقية -المنطقة الشمــالية
تبدأ المعاينة من يوم األحد بتاريخ 6 :ربيع األول  1444هـ الموافق  2022/10/02م
أخـر موعد تسلم المظاريف يوم الخميس  2022/10/13م من الساعة  8صباحا حتى
 9.30صباحا في فندق ماريوت ولن يقبل أي عطاء يسلم بعد الساعة  9.30صباحا
بتاريخ  17ربيع األول 1444هـ الموافق  2022/10/13م
موعد فتح المظاريف الخميس بتاريخ 17ربيع األول 1444هـ الموافق  2022/10/13م
إعالن النتائج للفائزين بالعطاءات 17ربيع األول 1444هـ الموافق  2022/10/13م

لخدمتكم واستفساراتكم:
االتصال:
0550729049 – 0501397904
اإليميالت:

sobhy@qahtaniauction.com

hossam@qahtaniauction.com
Maha.mufti@qahtaniauction.com

[العنوان]

❖ االنضمام للمزاد طبقا ً للشروط اآلتية:
● يتعين على المتقدم متابعة كافة إجراءات المزاد بنفسه أو وكيل مفوض ينوب عنه ،وقبل دخولك للمزاد والتقدم على
المواد يتعين عليك االطالع على كافة البنود والمعاينة أساس البيع وعليك فحصها بما ينفي الجهل بحالتها الراهنة
بدون تحمل أدنى مسؤولية على منظم المزاد والشركة السعودية للكهرباء ،ويقر المزايد بأن الشركة غير مسؤولة
شرعا ً  /قانونيا ً
● بعد أشعارك برسو المزاد عليك وقبول المالك لبيع المواد ،ستكون ُملزما ً بدفع قيمة فاتورة الشراء والمبالغ المستحقة
خالل مدة أقصاها خمسـة أيام عمل.
● ال يسمح للعمالء بدخول ساحة المعاينة إال بعد ارتداء معدات السالمة وتشمل الخوذة ،السترة ،مالبس السالمة
● سيجري بيع كل مجموعة من البضائع على مجموعات أو مجموعة واحدة حسب تصنيف البنود لكراسة البيع.
● يجوز للشركة أولجنه المزاد بإلغاء أو تأجيل المزاد ألي سبب تراه لجنة البيع بالشركة السعودية للكهرباء.
● لن تسحب أية بضائع من المزاد إال إذا قام المشترى أو وكيلة بتقديم وثائق تسديد ودفع جميع الرسوم والضمانات
● قائمة البضائع المعروضة للبيع ليست ضمانا للحالة أو الجودة أو الكمية المعاينة أساس البيع.
● لن يسمح ألي مزايد رسا عليه المزاد بسحب عطاءه أو االمتناع عن الدفع وإال حرم من االشتراك في أي مزاد للشركة
في المستقبل ويتم مصادرة شيك الضمان البنكي.
● بعد أن يتم التسديد فان أي مطالبات من المشترين بإعادة ما دفع لن تكون مقبولة تحت أي ظرف من الظروف.
● على من يرسو عليه المزاد القيام بنقل البضائع خالل أسبوعين من تاريخ المزاد وسوف يتم حجز أية بضائع وبيعها
بالمزاد التالي إذا لم يتمكن إزالتها خالل المدة المحددة أو يحسب غرامة وقدرها  5000لاير يومي أو حسب ما
تقدرها لجنة البيع الشركة السعودية للكهرباء.
● يجب أن تكون العروض المقدمة على الكراسة توضع العروض في مظاريف مغلقة ومختومة بختم الشركة والسجل
التجاري للمنشأة والبطاقة الشخصية لألفراد وشيكات التامين واإلخالء.
❖ الســداد والشيكــات- :
● يجب على العمالء الراغبين في المشاركة في المزاد دفع مبلغ التأمين شرط أساسي لدخول العميل للمزاد.
● على المشتري إصدار شيك مصدق باسم شــركة القحطاني للمــزادات أو تحويل بنكي في حساب الشركة مصرف
األهلي  SA3610000032000000431602ويكون مبلغ التامين المطلوب إما  %25أو  % 30من قيمة
العطاء المقدم كتأمين لدخول المزاد على أن يعاد في حالة عدم إرساء العرض.
● على المشتري ،أن يكون ُملز ًما بسداد قيمة فاتورة الشراء وتكون شامله على مبلغ الشراء وضريبة القيمة المضافة
 %15العموالت الخاصة بالمزاد وهي  %2.5من إجمالي المشتريات وضريبة القيمة المضافة  %15والرسوم
المستحقة للطرف الثاني والمبينة في بند الدفع واألسعار أدناه ،يجب أن يتم السداد خالل مدة أقصاها خمسـة أيام عمل.
❖ اإلخــــــــالء- :
● يمنح المشتري فترة إخالء حسب ما تقدرها لجنة البيع الشركة السعودية للكهرباء تبدأ من تاريخ ترسيه البيع.
● يتحمل المشتري جميع تكاليف الفك والنقل واإلخالء على نفقته الخاصة ويسترد شيك اإلخالء بعد نقل كامل
البضائع والعمل على نظافة الموقع وموافقة الشركة السعودية للكهرباء على اإلفراج عن الضمان البنكي.
● مدة اإلخالء لمواقع الشركة أسبوعين بحد أقصى من تاريخ إرسال خطاب اإلخالء وفى حالة التأخير يحسب غرامة
وقدرها  5000لاير يومي أو حسب ما تقدرها لجنة البيع الشركة السعودية للكهرباء.
● ال يتحمل منظم المزاد والمالك أي أضرار جسدية أو خسائر مالية ممكنة تترتب علية أثناء عملية اإلخالء قد
يتعرض لها المشتري أو من ينوب عنه في مواقع اإلخالء.
● على المشتري إرفاق خطة مكتوبة لطريقة عمل الفك واإلخالء للمحطات الكهربائية ليتم الموافقة عليها من الشركة
السعودية للكهرباء.
● يتحمل المشترى تامين وحراسة مشترياته بعد إشعاره برسو المزاد علية.

اقر بأني قد اطلعت وافقت على جميع الشروط.

االســــم

رقم السجل  /الهوية-:

التــوقيع

الختـــم

شــروط اإلخالء للساحات
خطة اإلخالء وااللتزام بمراحل العمل للشركة الكهرباء السعودية
❖ شــروط األمن والسالمة
●
●

توفير جميع المعدات واأليدي العاملة وتوفير جميع سبل السالمة في الموقع.
التعديل على ما تطلبه الشركة السعودية للكهرباء من مالحظات أثناء العمل.

❖ شــروط ومدة اإلخــــــــالء- :
● يقر المشترى أن مدة اإلخالء الممنوحة لمواقع الشركة السعودية للكهرباء أسبوعين بحد أقصى من
تاريخ إرسال خطاب اإلخالء وفى حالة التأخير عن المدة يحسب غرامة وقدرها ( )5,000.00خمسة
ألف لاير يومي تخصم من مبلغ التامين المسلم لشركة القحطاني للمزادات أو حسب ما تقدرها لجنة
البيع الشركة السعودية للكهرباء.
❖ مراحل اإلخالء للمواد داخل المواقع
األعمدة الحديدية واألعمدة الخشبية
●
مواد السكراب والمواد المخزنية والمواد األخرى
●
البكرات الحديدية والخشبية الفارغة
●
جميع الكابالت واألسالك الكهربائية بجميع أنواعها
●
المحوالت والمحطات الكهربائية مختلفة الجهد (المكتملة /وغير مكتملة األجزاء)
●
يحق للمهندس المسؤول عن الموقع التعديل على ما تطلبه الشركة من مراحل اإلخالء
❖ تنظيف الموقع
يتم تنظيف الموقع وإزالة كل الرواسب المتراكمة ومسح الموقع مسح كامل من عمليات اإلخالء والهدم
والحفر والتخلص من نفايات الزيوت والملوثات المرتبطة بها وفقًا للوائح البيئة والصحة والسالمة
واألمن والتعديل على ما تطلبه الشركة من مالحظات
لن يسترد اإلخالء إال بعد نقل كامل البضائع والعمل على نظافة الموقع وموافقة الشركة السعودية
للكهرباء (وتحديد مبلغ الغرامات إن وجدت) قبل اإلفراج عن الضمان البنكي.

أقر بأني استوفيت كافة الشروط المذكورة لعملية اإلخالء والغرامات ووافقت عليها واقر وأتعهد
بتنفيذها.
االســــم /
التــوقيع

رقم السجل  /الهوية
الختـــم

استمارة تقديم العطـــاء للمواد
السادة  /الشركة السعودية للكهرباء

بعـد التحية

بعد المعاينة واالطالع على المواد الموجودة داخل الساحة والتي تم عرضها للبيع بالمزاد حسب
البيانات المذكورة فإنني أتقدم لكم بالسعر التالي غير شامل الضريبة وعمولة المزاد.

المنطقة الوسطى
ساحة التخلص من المواد بضرماء
نوع المادة بالتفصيل

رقم البند
6

بكرات حديد (فارغة) سكراب حديد

رقم العطاء {}01
شيك التامين

شيك اإلخالء

من  %25الى % 30

10%

مالحظة)المعـــاينة هي أساس البيع(

السعر رقما- :
السعر كتــابة- :

ساحة التخلص من المواد بالمجمعة
رقم البند
11
12

قم العطاء { } 02

نوع المادة بالتفصيل

شيك التامين

شيك اإلخالء

مواد متنوعه

من  %25الى % 30

10%

مالحظة)المعـــاينة هي أساس البيع(

السعر رقما - :
السعر كتــابة - :
أقر بأني استوفيت كافة الشروط في كراسة العطـاء وأتممت دفع مبلغ التامين المحدد وعلى علم
بان هناك مبلغ إخالء .وأنى قد قمت بمعاينة المواد المشار إلى بياناتها أعاله قبل شرائها وقد
اشتريتها بحالتها الراهنة .وأقر بأن منظم المزاد والشركة السعودية للكهرباء غير مسؤولة والتقديم
للشراء تم بعد المعاينة .وعلى علم بضريبة القيمة ال مضافة %15وعمولة منظم المزاد.
االســــم /
التــوقيع

رقم السجل  /الهوية
الختـــم

استمارة تقديم العطـــاء للمواد
بعـد التحية

السادة  /الشركة السعودية للكهرباء

بعد المعاينة واالطالع على المواد الموجودة داخل الساحة والتي تم عرضها للبيع بالمزاد حسب
البيانات المذكورة فإنني أتقدم لكم بالسعر التالي غير شامل الضريبة وعمولة المزاد.

المنطقــة الوسطى

رقم العطاء { } 03

ساحة التخلص من المواد الخرج  -الشركة

من  %25الى % 30

10%

نوع المادة بالتفصيل

رقم البند
15

شيك التامين

شيك اإلخالء

وغي مكتملة األجزاء)
محوالت ومفاتيح (مكتملة ر

كيابل ومواد متنوعه

مالحظة)المعـــاينة هي أساس البيع(

السعر رقما - :
السعر كتــابة - :

قم العطاء { } 04

ساحة التخلص من المواد الخرج  -الفيصلية

من  %25الى % 30

10%

نوع المادة بالتفصيل

رقم البند
7

شيك التامين

شيك اإلخالء

أعمدة حديدية ,أعمدة خشبية وبكرات حديد (فارغة )
محطات (مكتملة وغير مكتملة األجزاء)
مالحظة)المعـــاينة هي أساس البيع(

السعر رقما - :
السعر كتــابة - :

أقر بأني استوفيت كافة الشروط في كراسة العطـاء وأتممت دفع مبلغ التامين المحدد وعلى علم
بان هناك مبلغ إخالء .وأنى قد قمت بمعاينة المواد المشار إلى بياناتها أعاله قبل شرائها وقد
اشتريتها بحالتها الراهنة .وأقر بأن منظم المزاد والشركة السعودية للكهرباء غير مسؤولة والتقديم
للشراء تم بعد المعاينة .وعلى علم بضريبة القيمة ال مضافة %15وعمولة منظم المزاد.
االســــم /
التــوقيع

رقم السجل  /الهوية
الختـــم

استمارة تقديم العطـــاء للمواد
بعـد التحية

السادة  /الشركة السعودية للكهرباء

بعد المعاينة واالطالع على المواد الموجودة داخل الساحة والتي تم عرضها للبيع بالمزاد حسب
البيانات المذكورة فإنني أتقدم لكم بالسعر التالي غير شامل الضريبة وعمولة المزاد.

محطة توليد ليلى
رقم البند
13

المنطقــة الوسطى

رقم العطاء { } 05

شيك التامين
نوع المادة بالتفصيل
من  %25الى % 30
مواد متنــــوعة
مالحظة)المعـــاينة هي أساس البيع(

شيك اإلخالء
10%

السعر رقما - :
السعر كتــابة - :

ساحة التخلص من المواد القصيم
نوع المادة بالتفصيل

رقم البند
14
13

رقم العطاء {}06
شيك التامين

صناديق عدادات وقواطع عربات جولف
من  %25الى % 30
سكراب حديد وعوازل ومواد متنوعه
بركسات
مالحظة)المعـــاينة هي أساس البيع(

شيك اإلخالء
10%

السعر رقما - :
السعر كتــابة - :

أقر بأني استوفيت كافة الشروط في كراسة العطـاء وأتممت دفع مبلغ التامين المحدد وعلى علم
بان هناك مبلغ إخالء .وأنى قد قمت بمعاينة المواد المشار إلى بياناتها أعاله قبل شرائها وقد
اشتريتها بحالتها الراهنة .وأقر بأن منظم المزاد والشركة السعودية للكهرباء غير مسؤولة والتقديم
للشراء تم بعد المعاينة .وعلى علم بضريبة القيمة ال مضافة %15وعمولة منظم المزاد.
االســــم /
التــوقيع

رقم السجل  /الهوية
الختـــم

استمارة تقديم العطـــاء للمواد
بعـد التحية

السادة  /الشركة السعودية للكهرباء

بعد المعاينة واالطالع على المواد الموجودة داخل الساحة والتي تم عرضها للبيع بالمزاد حسب
البيانات المذكورة فإنني أتقدم لكم بالسعر التالي غير شامل الضريبة وعمولة المزاد.

المنطقــة الشــرقية
ساحة التخلص من المواد الدمام (بن قريعة)
رقم البند
1-3
2
3-4-5
6-7-8

نوع المادة بالتفصيل

رقم العطاء { } 07
شيك التامين

مواد منوعة
محوالت (مكتملة وغير مكتملة األجزاء)
من  %25الى % 30
مواد منوعة
مواد مخزنية
مالحظة)المعـــاينة هي أساس البيع(

شيك اإلخالء
10%

السعر رقما - :
السعر كتــابة - :

ساحة التخلص من المواد باالحســاء
نوع المادة بالتفصيل

رقم البند
1
2
3
4

قم العطاء {} 08
شيك التامين

محوالت (مكتملة وغير مكتملة األجزاء)
لوحات تحكم وشواحن بطاريات
من  %25الى % 30
مجموعة بطاريات ومفاتيح وحديد سكراب
قواطع كهربائية ومجموعة بيبات حديد
مصعد كهربائى
مالحظة)المعـــاينة هي أساس البيع(

شيك اإلخالء
10%

السعر رقما - :
السعر كتــابة - :

أقر بأني استوفيت كافة الشروط في كراسة العطـاء وأتممت دفع مبلغ التامين المحدد وعلى علم
بان هناك مبلغ إخالء .وأنى قد قمت بمعاينة المواد المشار إلى بياناتها أعاله قبل شرائها وقد
اشتريتها بحالتها الراهنة .وأقر بأن منظم المزاد والشركة السعودية للكهرباء غير مسؤولة والتقديم
للشراء تم بعد المعاينة .وعلى علم بضريبة القيمة ال مضافة %15وعمولة منظم المزاد.
االســــم /
التــوقيع

رقم السجل  /الهوية
الختـــم

استمارة تقديم العطـــاء للمواد
بعـد التحية

السادة  /الشركة السعودية للكهرباء

بعد المعاينة واالطالع على المواد الموجودة داخل الساحة والتي تم عرضها للبيع بالمزاد حسب
البيانات المذكورة فإنني أتقدم لكم بالسعرالتالى غير شامل الضريبة وعمولة المزاد.

المنطقة الغــربية

ساحة التخلص من المواد ببحرة
نوع المادة بالتفصيل

رقم البند
1
1
1

رقم العطاء { } 09
شيك التامين

محطات و محوالت (مكتملة وغير مكتملة األجزاء)
خاليا  -اسالك و كيابل واعمدة حديدية
وحدات تكييف متنوعة  -كشافات  -ثالجات

من  %25الى % 30

شيك اإلخالء
10%

مالحظة)المعـــاينة هي أساس البيع(

السعر رقما - :
السعر كتــابة - :

ساحة التخلص من المواد بالحوية
نوع المادة بالتفصيل

رقم البند
7
8

قم العطاء { } 10

موصالت  -مواد متنوعة  -أبراج خطوط هواية
قصاصات كيبل  -أسالك المنيوم

شيك التامين

شيك اإلخالء

من  %25الى % 30

10%

مالحظة)المعـــاينة هي أساس البيع(

السعر رقما - :
السعر كتــابة - :

قم العطاء { } 11

محطة نقل ينبع

شيك التامين
نوع المادة بالتفصيل
رقم البند
من  %25الى % 30
محوالت كهــربائية (مكتملة وغير مكتملة األجزاء)
12
مالحظة)المعـــاينة هي أساس البيع(

شيك اإلخالء
10%

السعر رقما - :
السعر كتــابة - :

أقر بأني استوفيت كافة الشروط في كراسة العطـاااااااء وأتممت دفع مبلغ التامين المحدد وعلى علم
بان هناك مبلغ إخالء .وأنى قد قمت بمعاينة المواد المشااااااار إلى بياناتها أعاله قبل شاااااارائها وقد
اشاااااتريتها بحالتها الراهنة .وأقر بأن منظم المزاد والشاااااركة الساااااعودية للكهرباء غير مساااااؤولة
والتقديم للشراء تم بعد المعاينة .وعلى علم بضريبة القيمة ال مضافة %15وعمولة منظم المزاد.
االســــم /
التــوقيع

رقم السجل  /الهوية
الختـــم

استمارة تقديم العطـــاء للمواد
بعـد التحية

السادة  /الشركة السعودية للكهرباء

بعد المعاينة واالطالع على المواد الموجودة داخل الساحة والتي تم عرضها للبيع بالمزاد حسب البيانات
المذكورة فإنني أتقدم لكم بالسعرالتالى غير شامل الضريبة وعمولة المزاد.

المنطقــة الشمالية

رقم العطاء { } 12

مستوداعات تبــوك
نوع المادة بالتفصيل

رقم البند
محوالت ومفاتيح (مكتملة وغير مكتملة األجزاء)
4

ساحة التخلص بئر هرماس
رقم البند
هناجر (فارغة)
3

شيك التامين

شيك اإلخالء

من  %25الى % 30

10%

نوع المادة بالتفصيل
مالحظة)المعـــاينة هي أساس البيع(

السعر رقما - :
السعر كتــابة - :

رقم العطاء { } 13

ساحة التخلص من المواد بالوجه
نوع المادة بالتفصيل

شيك التامين

رقم البند
سلك المنيوم – بكرات حديد وخشبية (فارغة)
5
قواطع .عدادات .صناديق
5
من  %25الى % 30
أعمدة حديد وأعمدة خشبية
5
مالحظة)المعـــاينة هي أساس البيع(

شيك اإلخالء
10%

السعر رقما - :
السعر كتــابة :
أقر بأني استوفيت كافة الشروط في كراسة العطـاء وأتممت دفع مبلغ التامين المحدد وعلى علم بان هناك مبلغ
إخالء .وأنى قد قم ت بمعاينة المواد المشار إلى بياناتها أعاله قبل شرائها وقد اشتريتها بحالتها الراهنة .وأقر
بأن منظم المزاد والشركة السعودية للكهرباء غير مسؤولة والتقديم للشراء تم بعد المعاينة .وعلى علم بضريبة
القيمة ال مضافة %15وعمولة منظم المزاد.
االســــم /
التــوقيع

رقم السجل  /الهوية
الختـــم

استمارة تقديم العطـــاء للمواد
بعـد التحية

السادة  /الشركة السعودية للكهرباء

بعد المعاينة واالطالع على المواد الموجودة داخل الساحة والتي تم عرضها للبيع بالمزاد حسب
البيانات المذكورة فإنني أتقدم لكم بالسعرالتالى غير شامل الضريبة وعمولة المزاد.

المنطقــة الشمالية

محطة وعد الشمال بطريف

شيك التامين

شيك اإلخالء

من  %25الى % 30

10%

نوع المادة بالتفصيل

رقم البند
1

رقم العطاء { } 14

اسالك وبكرات وخشبية (فارغة)
مواد متنوعة ومواسير بالستيك
مالحظة)المعـــاينة هي أساس البيع(

السعر رقما - :
السعر كتــابة - :

محطة صديع طبرجل

شيك التامين

شيك اإلخالء

من  %25الى % 30

10%

نوع المادة بالتفصيل

رقم البند
5

رقم العطاء { } 15

محوالت (مكتملة وغير مكتملة األجزاء)
هنجر ومواد متنوعة
مالحظة)المعـــاينة هي أساس البيع(

السعر رقما - :
السعر كتــابة - :
أقر بأني استوفيت كافة الشروط في كراسة العطـاء وأتممت دفع مبلغ التامين المحدد وعلى علم بان هناك مبلغ
إخالء .وأنى قد قمت بمعاينة المواد المشار إلى بياناتها أعاله قبل شرائها وقد اشتريتها بحالتها الراهنة .وأقر
بأن منظم المزاد وا لشركة السعودية للكهرباء غير مسؤولة والتقديم للشراء تم بعد المعاينة .وعلى علم بضريبة
القيمة المضافة  %15وعمولة منظم المزاد.
رقم السجل  /الهوية /
االســــم /
التــوقيع

/

الختـــم /

استمارة تقديم العطـــاء للمواد
بعـد التحية

السادة  /الشركة السعودية للكهرباء

بعد المعاينة واالطالع على المواد الموجودة داخل الساحة والتي تم عرضها للبيع بالمزاد حسب
البيانات المذكورة فإنني أتقدم لكم بالسعرالتالى غير شامل الضريبة وعمولة المزاد.

المنطقة الجنــوبية

ساحة التخلص من المواد بعسير
رقم البند
أعمدة خشب
1

رقم العطاء {}16
شيك التامين

نوع المادة بالتفصيل

شيك اإلخالء

ساحة التخلص بخميس مشيط
نوع المادة بالتفصيل

رقم البند
وصالت وصناديق عدادات
2
1

ساحة بيشة(نقلت لساحة الخميس)

من  %25الى % 30

10%

نوع المادة بالتفصيل

رقم البند
بطاريات شحن  48فولت  -بطاريات شحن المولد
2

ورشة المحوالت
نوع المادة بالتفصيل

رقم البند
سكراب حديد  -ساعات عدادات
2

مالحظة)المعـــاينة هي أساس البيع(

السعر رقما - :
السعر كتــابة - :

أقر بأني استوفيت كافة الشروط في كراسة العطـاء وأتممت دفع مبلغ التامين المحدد وعلى علم بان
هناك مبلغ إخالء .وأنى قد قمت بمعاينة المواد المشار إلى بياناتها أعاله قبل شرائها وقد اشتريتها
بحالتها الراهنة .وأقر بأن منظم المزاد والشركة السعودية للكهرباء غير مسؤولة والتقديم للشراء تم
بعد المعاينة .وعلى علم بضريبة القيمة المضافة  %15وعمولة منظم المزاد.
االســــم /
التــوقيع

رقم السجل  /الهوية /
/

الختـــم /

استمارة تقديم العطـــاء للمواد
بعـد التحية

السادة  /الشركة السعودية للكهرباء

بعد المعاينة واالطالع على المواد الموجودة داخل الساحة والتي تم عرضها للبيع بالمزاد حسب البيانات
المذكورة فإنني أتقدم لكم بالسعرالتالى غير شامل الضريبة وعمولة المزاد.

المنطقة الجنوبية

ساحة التخص بالقنفذة
رقم البند

نوع المادة بالتفصيل

7

كيبل -محول تيار -خلية محوالت  -خلية محول جهد 33
بكرات حديد (فارغة ) مكيفات شباك
موصالت وأبراج هوائية  -اثاث مكتبى ومواد أخرى
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شيك التامين

شيك اإلخالء

مكتب خدمات العرضيتين(نقلت لساحة القنفذة)
نوع المادة بالتفصيل

رقم البند
محوالت (مكتملة وغير مكتملة األجزاء)
7

من  %25الى % 30

10%

محطة نمرة
نوع المادة بالتفصيل

رقم البند
محوالت (مكتملة وغير مكتملة األجزاء)
9
) المعـــاينة هي أساس البيع( .مالحظة(

السعر رقما - :
السعر كتــابة - :
أقر بأني استوفيت كافة الشروط في كراسة العطـاء وأتممت دفع مبلغ التامين المحدد وعلى علم بان هناك مبلغ
إخالء .وأنى قد قمت بمعاينة المواد المشار إلى بياناتها أعاله قبل شرائها وقد اشتريتها بحالتها الراهنة .وأقر
بأن منظم المزاد والشركة السعودية للكهرباء غير مسؤولة والتقديم للشراء تم بعد المعاينة .وعلى علم بضريبة
القيمة المضافة  %15وعمولة منظم المزاد.
االســــم /
رقم السجل  /الهوية /
الختـــم /
التــوقيع /

استمارة تقديم العطـــاء للمواد
بعـد التحية

السادة  /الشركة السعودية للكهرباء

بعد المعاينة واالطالع على المواد الموجودة داخل الساحة والتي تم عرضها للبيع بالمزاد حسب
البيانات المذكورة فإنني أتقدم لكم بالسعرالتالى غير شامل الضريبة وعمولة المزاد.

المنطقة الجنوبية

ساحة التخلص بنجران
نوع المادة بالتفصيل

رقم البند
3

رقم العطاء { } 18
شيك التامين

شيك اإلخالء

أجهزة حاسب بملحقاتها
بورتبالت

محطة المجمع بنجران
نوع المادة بالتفصيل

رقم البند
4

مقاوم أرضي
محوالت (مكتملة وغير مكتملة األجزاء)
من  %25الى % 30

ساحة التوليد بنجران
نوع المادة بالتفصيل

رقم البند

3

10%

محرك النظام من الظالم دترويت
الجزء الثابت لمولد وحدات فيات
وصلة عامود المولد لوحدات فيات
فالتر  -منقيات وقود ديزل  -مظالت -بطاريات
كيابل  -لوحة قواطع  -مروحة -ظاغط هواء
غرفة بطاريات مع شاحن  -منصة غسيل التوربينة
) المعـــاينة هي أساس البيع( .مالحظة(

السعر رقما - :
السعر كتــابة - :
أقر بأني استوفيت كافة الشروط في كراسة العطـاء وأتممت دفع مبلغ التامين المحدد وعلى علم بان هناك مبلغ
إخالء .وأنى قد قمت بمعاينة المواد المشار إلى بياناتها أعاله قبل شرائها وقد اشتريتها بحالتها الراهنة .وأقر
بأن منظم المزاد والشركة السعودية للكهرباء غير مسؤولة والتقديم للشراء تم بعد المعاينة .وعلى علم بضريبة
القيمة المضافة  %15وعمولة منظم المزاد.
االســــم /
التــوقيع

/

رقم السجل  /الهوية /
الختـــم /

استمارة تقديم العطـــاء للمواد
بعـد التحية

السادة  /الشركة السعودية للكهرباء

بعد المعاينة واالطالع على المواد الموجودة داخل الساحة والتي تم عرضها للبيع بالمزاد حسب
البيانات المذكورة فإنني أتقدم لكم بالسعرالتالى غير شامل الضريبة وعمولة المزاد.

المنطقة الجنوبية

مكتب خدمات سبت العاليا
نوع المادة بالتفصيل

رقم البند
8

عدادات
بكرات حديد (فارغة )

رقم العطاء { } 19
شيك التامين

شيك اإلخالء

من  %25الى % 30

10%

) المعـــاينة هي أساس البيع( .مالحظة(

السعر رقما - :
السعر كتــابة - :

مشروع خط ربط (الباحة)
نوع المادة بالتفصيل
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شيك التامين

رقم البند
أبراج حديد موصالت (المندق النعمة)
10
من  %25الى % 30
أبراج حديد موصالت (الصغرة المندق)
11
أبراج حديد موصالت (النعمة الجديدة/القديمة)
12
) المعـــاينة هي أساس البيع( .مالحظة(

شيك اإلخالء
10%

السعر رقما - :
السعر كتــابة - :
أقر بأني استوفيت كافة الشروط في كراسة العطـاء وأتممت دفع مبلغ التامين المحدد وعلى علم بان هناك مبلغ
إخالء .وأنى قد قمت بمعاينة المواد المشار إلى بياناتها أعاله قبل شرائها وقد اشتريتها بحالتها الراهنة .وأقر بأن
منظم المزاد والشركة السعودية للكهرباء غير مسؤولة والتقديم للشراء تم بعد المعاينة .وعلى علم بضريبة القيمة
المضافة  %15وعمولة منظم المزاد.
االســــم /
التــوقيع

رقم السجل  /الهوية /
/

الختـــم /

استمارة تقديم العطـــاء للمواد
بعـد التحية

السادة  /الشركة السعودية للكهرباء

بعد المعاينة واالطالع على المواد الموجودة داخل الساحة والتي تم عرضها للبيع بالمزاد حسب
البيانات المذكورة فإنني أتقدم لكم بالسعرالتالى غير شامل الضريبة وعمولة المزاد.

المنطقة الجنوبية

رقم العطاء { } 21

الشقيق
نوع المادة بالتفصيل

رقم البند

شيك التامين

شيك اإلخالء

من  %25الى % 30

10%

سكراب حديد -بطاريات  -فحمات  -باسكت  -سلك
ليات حريق  -طفايات حريق  -إسطوانات
) المعـــاينة هي أساس البيع( .مالحظة(

5

السعر رقما - :
السعر كتــابة - :

ساحة التخلص بجازان
نوع المادة بالتفصيل

رقم البند
6

أعمدة خشبية

قم العطاء { } 22
شيك التامين

شيك اإلخالء

من  %25الى % 30

10%

) المعـــاينة هي أساس البيع( .مالحظة(

السعر رقما - :
السعر كتــابة - :
أقر بأني استوفيت كافة الشروط في كراسة العطـاء وأتممت دفع مبلغ التامين المحدد وعلى علم بان هناك مبلغ
إخالء .وأنى قد قمت بمعاينة المواد المشار إلى بياناتها أعاله قبل شرائها وقد اشتريتها بحالتها الراهنة .وأقر بأن
منظم المزاد والشركة السعودية للكهرباء غير مسؤولة والتقديم للشراء تم بعد المعاينة .وعلى علم بضريبة القيمة
المضافة  %15وعمولة منظم المزاد.
االســــم /
التــوقيع

رقم السجل  /الهوية /
/

الختـــم /

