اجلمهورية اليمنية

شركة مين موبايل للهاتف النقال
إدارة املشرتيات واملخازن

املزاد العلني رقم  2022-3اخلاص ببيع
خردة بطاريات

إعالن بيع باملزاد العلني من شركة مين موبايل للهاتف النقال
تعلن شركة يمن موبايل للهاتف النقال (ش.م.ي)
عن رغبتها في بيع مجموعة بطاريات تالفة متعددة االحجام بالمزاد العلني .وحسب التفاصيل التالية
م

المواد المراد بيعها

مبلغ التأمين لدخول المزاد

1

بطاريات تالفة متعددة االحجام

 30,000دوالر
(ثالثون ألف دوالرأمريكي)

فعلى من جيد يف نفسه الرغبة يف الدخول يف هذا املزاد التقدم إىل ادارة املشرتيات واملخازن  -قسم املشرتيات شركة مين موبايل  -اجلراف خط
التلفزيون الستالم نسخة من وثيقة املزاد (الشروط والكميات) مقابل رسوم الوثيقة وقدره ( )۲۰,۰۰۰فقط عشرون ألف ريال ميين ال ترد،
وكذلك معاينة املواد يف( :خمزن الشركة – الكائن .جبولة عمران – أمام املعهد املهين  /ذهبان) خالل أوقات الدوام الرمسي من الساعة التاسعة
والنصف صباحاً .حتى الثانية .بعد الظهر ابتداء من تاريخ 2022/08/31م وحتى تاريخ 2022/09/25م .يقدم العطاء يف مظروف مغلق
وخمتو م بالشمع األمحر إىل العنوان املوضح أعاله ،ومكتوب عليه اسم شركة مين موبايل للهاتف النقال ،واسم املناقصة ورقمها ،واسم مقدم
العطاء.

ويشترط االلتزام باآلتي -:
.1

.2
.3
.4
.5
.6

جيب ان يرفق مبظاريف املزايدة تأمني دخول املزاد احملدد مببلغ مقطوع ال يقل عن املبلغ املوضح باجلدول أعاله ،وذلك إما بضمان
بنكي غري مشروط وغري قابل لإللغاء صاحل ملدة ثالثون يوما من تاريخ فتح املظاريف أو بشيك مقبول الدفع باسم شركة مين موبايل
او نقدا ،حيث سرتد التأمينات املقدمة من املتزايدين الذين مل يرسو عليهم املزاد بنفس اجللسة بعد توقيعهم مبا يفيد االستالم.
جيب أن يرفق بظرف املزايدة شهادة ترخيص مزاولة مهنة التجميع والنقل للبطاريات الصادرة من اهليئة العامة حلماية البيئة.
سيتم بدء املزاد علناً بني املتزايدين املتقدمني بعد فتح املظاريف بقيمة أعلى األسعار املقدمة يف املزايدة.
إذا تأخر من رسي عليه املزاد عن أداء باقي الثمن خالل مخسة عشر يوماً من إرساء املزاد عليه يصادر التأمني املدفوع من قبله بالكامل.
سيتم إجراء املزايدة خلردة البطاريات على أساس جمموعة واحدة فقط.
ال جيوز لرئيس واعضاء جلنة املناقصات وجلنة التصنيف والتثمني وجلنة البيع وموظفي شركة مين موبايل وأقاربهم إىل الدرجة
الرابعة الدخول يف املزاد.

آخر موعد لبيع الوثيقة ومعاينة املواد يوم األحد املوافق  25/۰۹/۲۰۲۲م ،ولن يتم استقبال أي طلبات ترد بعد علناً هذا التاريخ .وسيتم
املزاد علناً حبضور املتزايدون أو من ينوب عنهم مبوجب تفويض رمسي يف متام الساعـة احلادية عشر صباحا يوم الثالثاء املوافق
۲۷/۰۹/۲۰۲۲م ،وذلك يف املقر الرئيسي لشركة مين موبايل  -ادارة حبضور املشرتيات واملخازن – قسم املخازن  -اجلراف – شارع التلفزيون،
مدينة الشهيد الصماد الرقمية.

وثيقة البيع بالمزاد العلني الخاصة بشركة يمن موبايل
التعليمات الخاصة لمقدمي عطاءات المزاد :
 .1ينبغي أن يتسلم البائع (شركة يمن موبايل ) جميع عطاءات المزاد بحسب العنوان والزمان والمكان المحددة في اإلعالن
الخاص بالمزاد وعلى أن تكون هذه العطاءات مختومة بالشمع األحمر.
 .2يجوز للبائع ( شركة يمن موبايل ) حسبما يراه مناس ًبا ،أن يمدد الموعد المحدد كآخر موعد لتقديم العطاءات ،وفي هذه
الحالة تمدد جميع الحقوق والواجبات المترتبة على البائع وعلى أصحاب العطاءات وفق آخر موعد سابق ذكره ،بحيث تخضع
للموعد الجديد.
 .3سيتم رفض أي عطاء وإعادته إلى مقدمه دون فتحه في حالة وروده للبائع بعد آخر موعد لتقديم العطاءات والمذكور في هذه
التعليمات وفي االعالن الخاص بالمزاد.
 .4يتحمل مقدم العطاء جميع التكاليف الخاصة بإعداد وتقديم العطاء (بما في ذلك تكاليف زيارة المواقع ومعاينة المواد) ولن
تكون شركة يمن موبايل مسئولة بأي حال عن هذه التكاليف بغض النظر عن نتيجة المزاد.
 .5يجب أن يُرفق بمظاريف المزايدة تأمين دخول المزاد المحدد بمبلغ مقطوع  ،ويجب ان ال يقل عن التالي :
م

رقم المجموعة

المواد المراد بيعها

1

المجموعة األولى

خردة بطاريات متعددة األحجام

مبلغ التامين لدخول المزاد
 30,000دوالر
(ثالثون ألف دوالر أمريكي)

وذلك إما بضمان بنكي غير مشروط وغير قابل لإللغاء صالح لمدة ثالثون يوما من تاريخ فتح المظاريف أو بشيك مقبول
الدفع باسم شركة يمن موبايل او نقدا.
 .6يجب على من رسي عليه المزاد أن يقوم باستيفاء سداد مبلغ التأمين إلى نسبة  %25من مبلغ اإلرساء في نفس يوم المزاد
 ،وفي حال لم يقم باالستيفاء في نفس يوم المزاد يحق لشركة يمن موبايل مصادرة التأمين المرفق بالعطاء المقدم.
 .7ت َُرد التأمينات المقدمة من المتزايدين الذين لم يرس عليهم المزاد وذلك في الجلسة ذاتها بعد سحب إيصاالت الضمان المؤقت
وبعد توقيعهم بما يفيد االستالم.
 .8يجوز لمقدم العطاء عمل تفويض رسمي بإسم شخص آخر يفوضه المشاركة في المزاد نيابةً عنه  ،على أن يشمل التفويض
المفوض تقديم التفويض مع إحضار أصل
كل الصالحيات والبيانات الشخصية المدرجة بنموذج التفويض المرفق .وعلى
َ
البطاقة الشخصية عند تقديم العطاء أو قبل الموعد المحدد لبدء المزاد.
 .9سيتم البدء في إجراءات البيع بالمزاد العلني بأعلى سعر من العطاءات المقدمة في المزايدة وإذا تبين للجنة البيع أن القيمة
التي وصل إليها المزاد أقل من القيمة التقديرية لألصول أو األصناف المراد بيعها يجوز للجنة وقف إجراءات البيع ورفع
تقرير مفصل إلى لجنة المشتريات والمزايدات المختصة بشركة يمن موبايل التي يجوز لها اتخاذ قرار التوجيه بمتابعة
إجراءات البيع  ،وفي جميع األحوال يكون قرار الرفض أو القبول إلرساء البيع بالمزاد على أعلى سعر وصل إليه المزاد من
صالحية اللجنة المختصة بالشركة.
 .10يحرر عقد مع من رسي عليه المزاد ،بعد سداده لبقية ثمن األصناف المباعة من نسختين تسلم نسخة لكل من طرفي العقد.
 .11سيكون التسليم للمواد طبقا للتصنيف الوارد بمحضر لجنة التصنيف وعقد البيع الموقع بين الطرفين.

 .12يجب على من رسي عليه المزاد دفع كافة الضرائب وأي رسوم أخرى مترتبة على العقد الموقع بين الطرفين بحيث ال يتحمل
البائع أي ضرائب أو رسوم أخرى.
 .13القانون الواجب التطبيق هو قانون المناقصات والمزايدات والئحة المشتريات والمزايدات الخاصة بالشركة والقوانين األخرى
النافذة ذات العالقة التي يرجع إليها في تطبيق شروط العقد.

الشروط الواجب االلتزام بها عند الدخول في المزاد-:
 .7يتم تقديم عروض األسعار في ظروف مغلقة ومختومة بالشمع األحمر.
 .8يجب أن يُرفق بمظاريف المزايدة تأمين دخول المزاد بالمبلغ المقطوع والمحدد في التعليمات الخاصة لمقدمي العطاء وذلك
إما بضمان بنكي غير مشروط وغير قابل لإللغاء أو بشيك مقبول الدفع باسم شركة يمن موبايل او نقدا .
 .9يجب أن يرفق بظرف المزايدة شهادة ترخيص مزاولة مهنة التجميع والنقل للبطاريات الصادرة من الهيئة العامة لحماية
البيئة .
 .10سيتم بدء المزاد علنا ً بين المتزايدين المتقدمين بعد فتح المظاريف بقيمة أعلى األسعار المقدمة في المزايدة.
 .11سيتم إجراء المزايدة على أساس مجموعة رئيسية واحدة فقط (مجموعة خردة البطاريات).
 .12على المتزايدين الراغبين باإلطالع ومشاهدة المواد التي سيتم بيعها بالمزاد معاينتها في مخازن البائع (شركة يمن موبايل
) الكائنة بجولة عمران  -أمام المعهد المهني  -وذلك خالل أوقات الدوام الرسمي من الساعة الثامنة والنصف صباحا ً حتى
الثانية والنصف عصرا ً ابتدا ًء من تاريخ 2022/ 08 / 31م وحتى تاريخ 2022/09/25م.
 .13الكمية المراد بيعها بالمزاد قابلة للزيادة والنقصان بحسب نتيجة الوزن والعد الفعلي عند البيع .ويكون المتزايد الذي رسى
عليه المزاد ُملزم بشراء كامل الكمية سواء كانت أكبر أو أقل من الكميات التقديرية المحددة في جدول التصنيف أدناه (
بالصفحة التالية) .وفي حالة الزيادة يتم تسديد ثمنها نقدا ً بنفس ثمن الوحدة المتفق عليه في العقد األساسي بين الطرفين.
 .14لن تتحمل شركة يمن موبايل أي مسئولية عن أي أضرار ناتجة عن التأخير في عملية إستالم وإخراج المواد.
 .15إذا تأخر من رسى عليه المزاد عن أداء باقي الثمن خالل خمسة عشر يو ًما من إرساء المزاد عليه يصادر التأمين المدفوع
منه ويعاد طرح المزاد مرة ثانية بموافقة لجنة المشتريات والمزايدات المختصة بشركة يمن موبايل ويمنع من دخول نفس
المزاد عند إعادة طرحه.
 .16إذا تأخر من رسي عليه المزاد في إخراج األصناف خالل أسبوع من تاريخ سداده للثمن ولم يقدم مبررات لهذا التأخير
يقبلها البائع ( شركة يمن موبايل ) فيحصّل منه رسوم أرضية بواقع  %٢من قيمة األصناف التي لم يقوم بإخراجها عن
كل أسبوع تأخير أو جزء من أسبوع ) وفي نهاية األسبوع الثالث يكون لشركة يمن موبايل الحق في بيع األصناف
لحسابها فوراً وعلى أن يراعى في إجراءات البيع األحكام الواردة في هذه الوثيقة ،ويحاسب على فارق الثمن ورسوم
األرضية وما تحملته شركة يمن موبايل من مصروفات لهذا السبب .

وسيتم المزاد علنا ً بحضور المتزايدون أو من ينوب عنهم في تمام الساعــة الحادية عشرة صباحا ً يوم ــــــــــــــــ بتاريخ

/

2022/م وذلك بالمقر الرئيسي لشركة يمن موبايل – إدارة المشتريات والمخازن – قسم المخازن – الكائنة بالجراف – شارع
التلفزيون.

جدول المجموعات الرئيسية مع تصنيف وكمية المواد التقديرية المراد بيعها بالمزاد العلني.

م

المجموعة التصنيف
الرئيسية للمواد

المجموعة األولى

1

وحدة
العام مكونات التصنيف للمواد
القياس عند الكمية التقديرية
التالفة ( الخردة )
البيع

بطاريات جافة متعددة األحجام
واألنواع

كيلو جرام

464,003.89

خردة البطاريات

بطاريات سائلة
األحجام واألنواع

إجمالي كميات المجموعة األولى

متعددة

كيلو جرام

9,053.70

كيلو جرام

473,057.59

نموذج تقديم العطاء
التاريخ / / :

رقم________ :
المحترمون

اإلخوة /شركة يمن موبايل

بعد فحص وثائق المزاد بما في ذلك النماذج والتي نقر باستالمها وفحصها كاملة وزيارة موقع المواد المراد بيعها.
نحن الموقعون[ _______________________ :يكتب اسم المتزايد] نؤكد التزامنا بقبول شراء:
 ..................................طبقا لوثائق المزاد بإجمالي مبلغ وقدرة [ ......................يكتب المبلغ باألرقام]
[ ..................................يكتب المبلغ بالحروف] ،ليصبح إجمالي العطاء النهائي [ ................يكتب المبلغ باألرقام]
[ ....... ...........................يكتب المبلغ بالحروف] ،ويعتبر هذا المبلغ صافي غير شامل ألي ضرائب او تكاليف نقل والتأمين
أو أي مبالغ أخرى تنشأ بموجب أي قانون ملزم.
ونتعهد في حالة قبول عطائنا بـ [ ..........................................................تكتب اسم مجموعة الشراء] بالتنفيذ وفقا
للمواعيد المحددة في وثيقة المزاد ،والذي على أساسه تم اإلرساء من قبلكم ،كما نؤكد التزامنا بأي قرار يتم اتخاذه من قبلكم بشأن
هذا المزاد بعد إخطارنا بقبول العطاء ،ويعتبر هذا العطاء عقدا ً ملزما ً لنا).
تحريرا ً في يوم _______
اسم المخول بالتوقيع والصفة:
الختم:

2022/ /م

نموذج ضمان العطاء
المحترمون
اإلخوة /شركة يمن موبايل
اسم المزاد(................ :حسب اختيار المجموعة).........................................
نحن [ ...........................يذكر اسم البنك الضامن] نضمن [ .................................يذكر اسم المتزايد] ضمانا ً مطلقا ً غير
مشروط وغير قابل لإللغاء – على أن ندفع لـ (شركة يمن موبايل) أو من يخلفه في منصبه أو يقوم بتعيينه لذلك مبلغ وقدره
[ ........................يكتب المبلغ باألرقام] [ ...............................يكتب المبلغ بالحروف] عند أول مطالبة خطية من قبلكم
بدون أي تحفظ أو اعتراض من جانبنا أو من جانب المضمون وشروط هذا االلتزام:
 .1ان يتم ارساء المزاد على المتزايد ولم يقم باستيفاء سداد مبلغ التأمين المحدد بنسبة  %25من مبلغ االرساء في نفس يوم
المزاد.
 .2أن تقوم (شركة يمن موبايل) بإبالغ المتزايد بإرساء المزاد عليه ولم يقم باستكمال سداد بقية الثمن خالل خمسة عشر
يو ًما من رسو المزاد عليه.
 .3ان يقوم المتزايد بسداد جزء من المبلغ ويخفق بسداد بقية المبلغ خالل الفترة المسموح بها لسداد كامل الثمن.
يعتبر هذا الضمان ساري المفعول لمدة ( ).....................يوما يبدأ من تاريخ 2022 / /م.
إمضاء وختم_______________________ :
اسم البنك_________________________ :
العنوان__________________________ :
التاريخ__________________________ :

نموذج تفويض
األخوة /شركة يمن موبايل

المحترمون

نحن  ...................................المشاركين بالمزاد العلني الخاص بـ[ .يذكر اسم المجموعة التي يرغب بشرائها]
نفوض األخ (............................................................................ /كتابة االسم بحسب إثبات الهوية  /البطاقة شخصية
أو جواز السفر ) بموجب هذا قيامه المشاركة بالمزاد العلني والتوقيع على أي مستندات الزمة للمشاركة واثبات الحضور
والتوقيع على العقد معكم على أساس وثائق المزاد المقدمة منّا لكم .وكذا في إستالم قيمة تأمين الدخول في المزاد أو الضمان البنكي في حالة
عدم إرساء المزاد علينا.

ونقدم بموجب هذا التفويض الضمان الكامل والكفالة المطلوبة لكم طبقا لشروط ووثائق المزاد.

اسم المتزايد_________________________ :
العنوان__________________________ :
التاريخ__________________________ :
اإلمضاء والختم_______________________ :

عقــــــــــــــــد بيع بالمزاد العلني
وبناء على نتائج بيع ال  ..............الهالكة بالمزاد العلني والذي أقيم في مخازن شركة يمن موبايل بتاريخ
أنه بتاريخ 2022 / /م
ً
م تم االتفاق بين كل من- :
/
شركة مين موبايل للهاتف النقال ويمثلها عامر هزاع – المدير التنفيذي للشركة ويشار إليه في هذا العقد " بالطرف األول".وبين

الراسي عليه المزاد شركة  ................................ويمثلها االخ  ................. – ............................. /وعنوانه (

)ويشار إليها في هذا العقد " بالطرف الثاني".واتفق الطرفان على االتي- :

بند( :)1وافق الطرف األول على بيع األصناف الموضحة بياناتها في محضر التصنيف والذي قبل الطرف الثاني بشرائها بعد أن قام
بمعاينتها معاينة نافية للجهالة وحسب ما هو موضح في الجدول التالي:

إسم
المجموع
ة

مجموعة
التصنيف

المجموعة
األولى

خردة البطاريات

وحدة
مواد
أجزاء
الكمية
القياس
مجموعة التصنيف
عند البيع

خلية بطارية

كيلو

إجمالي
ثمن الوحدة
الثمن

مالحظات

473057.59

بند( :)2اتفق الطرفان على أن يتم تسليم األصناف الموضحة في البند ( )1من هذا العقد بموجب محاضر يوضح فيها جميع البيانات
والمواصفات والكميات لالصناف المباعة وتعتبر هذه المحاضر مكملة للعقد وجزء ال يتج أز منه.

بند( :)3القيمة االجمالية للعقد (

) فقط  ..................غير شامل الضرائب والرسوم اآلخرى  .والذي قام الطرف الثاني

بدفعها كاملة قبل التوقيع على هذا العقد على النحو التالي:

  %25من القيمة االجمالية للعقد دفعت للطرف األول بعد رسو المزاد عليه.  %75من القيمة االجمالية للعقد دفعت للطرف األول قبل التوقيع على العقد .بند( :)4يتحمل الطرف الثاني نفقات تسليم المبيع من وزن وعد وشحن ونقل وتفريغ.
بند( :)5اذا تأخر الطرف الثاني في استالم األصناف المتفق عليها والمحددة في البند ( )1من هذا العقد ولم يقوم بإخراجها من مخازن

الطرف االول خالل أسبوع من تاريخ توقيع العقد ولم يقدم مبررات قوية لهذا التأخير يقبلها الطرف األول فيحصل منه رسم أرضية

بواقع ( (%2من قيمة األصناف التي لم يستلمها عن كل أسبوع تأخير أو جزء من أسبوع وفي نهاية األسبوع الثالث يكون للطرف األول

/

الحق في بيع األصناف لحسابه فو اًر وعلى أن يراعي في إجراءات البيع االحكام الوارده في قانون المناقصات والمزايدات والمخازن
الحكومية والئحته التنفيذية .ويحاسب على فارق القيمة ورسم األرضية وما تحمله الطرف األول من مصروفات لهذا السبب  ،وللطرف

األول دون قيد أو شرط الحق في خصم كل ذلك من قيمة العقد الموضحة في البند ( )3دون أن يكون للطرف الثاني أي حق في

االعتراض.

بند( :)6يبدأ سريان هذا العقد من تاريخ المصادقة عليه من قبل الطرفين.
بند( : )7تعتبر نصوص وأحكام قانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية رقم ( )23لسنة 2007م والئحة المشتريات والمزايدات
الخاصة بالشركة مكملة لبنود هذا العقد وجزء اليتج أز منه.

بند( : )8يشكل هذا العقد مجمل التفاهم واالتفاق بين الطرفين فيما يتعلق بموضوعه.
بند( : )9حرر هذا العقد من نسختين أصل بيد كل طرف نسخة.

واشهاداً على ما جاء في هذا العقد وقع الطرفان وثبتا ختميهما عليه في اليوم والتاريخ المبين ادناه.

هذا وهللا الموفق..

الطرف الثاني

الطرف األول
شركة يمن موبايل للهاتف النقال
ويمثلها
م /عامر هزاع
المدير التنفيذي للشركة

