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Auction #: 
 

  ي بيروتف ركيةميألالجامعة ا                                      
 لبنان –بيروت 

 مكتب سلسلة األمداد
 

   :المحترمينلى السادة إ
على عرض لشراء  {الظرف المختومروت في الحصول من حضرتكم عن طريق }ميركية في بيألترغب الجامعة ا

 :المواد التالية

Livestock at AREC 

 
Located at AREC           

                
Deadline for submitting offers at AUBMC is on Wednesday, June 12, 2019   

Deadline for submitting offers at AREC is on  Wednesday, June 12, 2019   

Minimum price set: 
 Ewes    4,000.L./Kg         QTY: 3    

Price Offered by Supplier: …………………………….L.L./Kg 

 

 Service Bull    4,000L.L./Kg        QTY:1     
Price Offered by Supplier: …………………………….L.L./Kg 

 

 Young Bull  5,000L.L./Kg      QTY: 1     
Price Offered by Supplier: …………………………L.L./Kg 

 

 Male lambs  6,000L.L./Kg     QTY: 7 
Price Offered by Supplier: ……………………………./Kg 

 

 Doe Bad Body Condition  3,000L.L./Kg     QTY:1 
Price Offered by Supplier: ……………………………./Kg 

 

 Doe Good Body Condition  3,500L.L./Kg     QTY: 1 
Price Offered by Supplier: ……………………………./Kg 

 

Note for the Suppliers if any:    

 

For further information Call  Ms. Rita Sourenian: ext.:4794 
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 مور التالية:ألفيما يختص ا ن يكون واضحا  أعرض الشراء يجب 

 شروط هذا العرض: 
 

التاجر سحب البضاعة ف كما تحدد إدارة الجامعة وضمن فترة أقـصاها ثالثة أيام من تاريخ تبليغه بنتيجة المزاد على  .1  
وإال يعتـبر العـقد الغيا.      
 ، يجب ان يكون هذا االعتذار خّطيًا و بعذر شرعي.د موضوع العرضبحالة االعتذار عن االلتزام بشراء الموا. 2

ل وعند تخلف التاجر عن اإلعتذار خطيًا أو تزويد الجامعة بعذر للتخلف ، يحق للجامعة إدراج إسم التاجر على لالئحة السوداء وعدم التعام
 معه في المستقبل.

فيما يخص الدخول إلى حرم الجامعة. على التاجر التقيد بالقوانين التي تنصها االدارة  وخاصة 4  
 ، يحرم المتعهد من المشاركة بايّة عروض الحقة لمّدة تحددها األدارة.بحالة األعتذار المتكررعن األلتزام بشراء العروض. 4
عض أو كّل العروض بدون إنذار مسبق.. يحق للجامعة األميركية في بيروت برفض أو بـإلغاء ب5   

 6 .األميركيةمسؤلة عن سالمة العمال داخل حرام الجامعة غير  األميركية في بيروت. إن الجامعة 

 

 

 

 

  

 

 مكتب سلسلة األمداد مدير                                                                                    

  منى وهبةمنى وهبة

2019 –001 

  إسم مقدم العـرض

  رقـم الهـاتف / العنـوان الكامل 

: ليرة لينانية المبلغ المنوي دفعه
 دوالر أميركي )$( /أو)ل.ل(

 

 

  تفقـيط المبلـغ


