INVITATION OF AUCTION
Public Auction for the sales of Alijarah Equipment – Spare-Parts/Trucks.
تعلن لجنة المناقصات الرئيسية لشركة اإلجارة القابضة ش.م.ع.ق نيابة عن اإلجارة للمعدات المملوكة بالكامل لشركة اإلجارة القابضة بطلب تقديم عطاءات للمزايدة لبيع قطع
غيار جديدة ومستعمله وشاحنات قاطره ومقطورة.

SUBMISSION
DATE
تاريخ التسليم

04 FEB 2018

AUCTION
DOCUMENT
COLLECTION
DATE
تاريخ الحصول على
مستندات المزايدة

AUCTION FEE
)(non-refundable
رسوم المزايدة
(غير قابلة لالسترداد)

28 JAN 2018
from 7 AM to
3 PM

QAR. 500/-

AUCTION DESCRIPTION
وصف المزايدة

1) Sale of new and second hand
spare parts.

AUCTION NO.
رقم المزايدة

AEQ/DF-1/ 2018

Auction documents with full details for above can be collected upon payment of the non-refundable Auction Fees:
يمكن الحصول على مستندات المزايدة مع التفاصيل الكاملة بعد دفع رسوم المزايدة الغير قابله لالسترداد
Auction document will be available for collection upon
presentation of an authorization letter showing auction number
➢ األوراق الخاصةةة بالمزايةةة سةةةوك ن ةةةوة مناتةةة ل سةةةن ك اةةةور ت ةةةار نةةةا
and ID number of collecting person on the company letter head.
نفةةةةوي رسةةةةم مةةةةة الضةةةةر مو ةةةة بةةةة ر ةةةةك المزايةةةة والةةةةر ك الضخصةةةة
Spare Parts/Trucks to be sold at current condition. Parts can be
للضخص الذي سوك ينك نسليم أوراق المزاي .
inspected on the site location specified by the company.
➢ سةةةةوك يةةةةنك بيةةةة القطةةةة المعرو ةةةة مةةةةة طةةةة يار سةةةةيارا علةةةةع و ةةةةع ا Inspection is permitted only one time for each bidder. Bidders
agrees to purchase the items in its current state.
التةةةال  .يم ةةةة الفتةةةص ااةةة المو ةةة الةةةذي نتةةة ه الضةةةر وال يجةةةوز الفتةةةص
بعةةةة اةةةةذه الفنةةةةر  .يجةةةة أة يوااةةةةق مقةةةة م العةةةةرو علةةةةع ضةةةةرا مةةةةا اةةةةو
The company has the right to cancel the auction at any time
معرو علع و ع التال .
without giving reasons.
➢ للضةةةةةةةر التةةةةةةةق اةةةةةةة ال ةةةةةةةا المةةةةةةةزا اةةةةةةة أي و ةةةةةةة وبةةةةةةة وة بةةةةةةة ا أي The full value of sold items with related charges shall be paid by
األسبا .
the successful bidder as bank transfer within 4 (Four) working
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➢ يةةةةةنك اةةةةة
days from the receipt of Letter of Award from Alijarah Holding.
صةةةةةات العةةةةةر الفةةةةةاحز مةةةةةا ويةةةةةنك النتويةةةةة المصةةةةةرا اةةةةة خةةةةة مةةةةة
أ صةةةةةةااا  4أيةةةةةةاك مةةةةةةة اسةةةةةةن ك خطةةةةةةا رسةةةةةةا المزايةةةةةة عليةةةةةة مةةةةةةة ِبةةةةةة
Attach the guarantee of serious participation by 10% of the value
.
اإلجار القاب
of the offer.
➢ يراةةةةةةةةق ةةةةةةةةماة ج يةةةةةةةة المضةةةةةةةةار ب سةةةةةةةةب  %10مةةةةةةةةة يمةةةةةةةة العةةةةةةةةر
Successful bidders shall remove their items within 7 (Seven) days
المق ك.
from fund transfer, otherwise, storage charges of 2% of the offer
➢ علةةةةةع صةةةةةات العةةةةةر الفةةةةةاحز أة يزيةةةةة القطةةةةة المباعةةةةة اةةةةة خةةةةة مةةةةة
value will be deducted weekly.
أ صةةةةةةةةةةةااا  7أيةةةةةةةةةةةاك مةةةةةةةةةةةة النتويةةةةةةةةةةة المصةةةةةةةةةةةرا و إل تصةةةةةةةةةةةل م ةةةةةةةةةةة
مصرواا نخزية بوا  %2مة يم العر المق ك أسبوعياً.
Interested parties please deposit auction fee amount of Qr. 500
ةةةةةر
ة
ض
ةةةةةر
ة
مق
ةةةةة
➢ يرجةةةةةةع اةةةةةة رسةةةةةةوك المزايةةةةةة  500لاير طةةةةةةري قةةةةةة ا اة
/- as cash payment at Alijarah Holding.
.
اإلجار القاب
Auction Collection date: 28 January 2018 – from 7am to 3pm
➢ ناريخ التصو علع المزاي  28 :ي اير  2018مة الساع  7صباتا لع الساع
 3مسا اً.
Document Collection Office:
:
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& Alijarah Holding, Po. Box # 24141, Administration
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Procurement Department, D Ring Road, Al Hilal, Doha – Qatar.
ال وتةةةةة طةةةةةر.
والمضةةةةةنريا الطريةةةةةق الةةةةة احري الرابةةةةة م طقةةةةة ال ةةةةة
;Tel # 44 100 484 / Fax # 44 444 132
اانك – 44100484 :اا س44444132 :
Bids with a minimum validity of 90 days, to be submitted in
➢ يج أة ن وة المزاي صالت لفنر ال نق عة  90يوك ونق ك ا ظرك وات
sealed envelopes in one original and two copies.
مخنوك يتنوي علع سخ أصلي وات و سخنية .
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➢ آخةةةةةةر موعةةةةةة إلسةةةةةةن ك العةةةةةةرو  04ابراية
Submission date for the auction is 04ِ February 2017, 11:00am
 11:00صباتاً.
➢ مو نسليك العرو :
Bid Submission office:
ال وت – طر.
الطريق ال احري الراب ال
م ن االسنقبا اإلجار القاب
– Reception Desk, Alijarah Holding, D Ring Road, Al Hilal, Doha
Qatar. Tel # 44 100 484 / Fax # 44 444 132
نلفوة 44100484 :اا س44444132 :
www.alijarah.com
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