شركة قطر الوطنية لصناعة األسمنت (ش.م.ع.ق)
(إعالن طرح مناقصة عامـة)

تعلن جلنة املناق�صات وامل�شرتيات يف ال�شركة  ،عن طرح املناق�صة العامة االتية:
نوع ورقم املناقصة

املوضــــــــوع

ت��وري��د ك��م��ي��ات �إج��م��ال��ي��ة من
عــــامــة
( )2022/07اجل��ب�����س امل�����س��ت��ورد م��ق��داره��ا
( 200.000م��ائ��ت��ا �أل���ف) ط��ن ،
ُت�سلم على دف��ع��ات على م��دار
�( 6ستة �أ�شهر)  ،وفق نظام دي
دي بي خمازن ال�شركة يف �أم باب
 دولة قطر  ،وطبق ًا للموا�صفاتوال�����ش��روط ال��ف��ن��ي��ة و���ش��روط
ال��ت��ع��اق��د امل���درج���ة بكرا�سة
ال�شروط وامل��وا���ص��ف��ات العامة
اخلا�صة بطرح هذه املناق�صة.

رسوم املناقصة
=1.000/
ر.ق

(الف ريال
قطري) نقداً -
غري قابل للرد.

مقدار التأمني االبتدائي تاريخ وموعد اإلقفال
=350.000/
ر.ق

(ثالثمائة وخم�سون
�ألف ريال قطري) ،
و�ساري ال�صالحية
ملدة  120يوم ًا من
تاريخ الإقفال.

الأحد املوافق:
2022/06/05م
حتي ال�ساعة
 12الثانية
ع�شرة ظهراً

• علي اجلهات الراغبة باال�شرتاك فى هذه املناق�صة  ،مراجعة مقر �أمانة جلنة املناق�صات وامل�شرتيات  -الكائن :يف املبنى الإداري مب�صانع الأ�سمنت –
ً
�صباحا وحتى ال�ساعة الواحدة ظهراً  ،وعلي
	�أم باب  ،وذلك خالل ايام العمل اليومية بدءاً من الأحد حتى اخلمي�س من كل �أ�سبوع  ،من ال�ساعة ال�سابعة
اجلهة الراغبة يف اال�شرتاك من داخل دولة قطر التقدم بكتاب ر�سمي  ،وت�سمية مندوبها ورقم بطاقته ال�شخ�صية  ،على �أن يرفق طي الكتاب �صورة
�ضوئية من ال�سجل التجاري وبطاقة قيد املن�ش�أة �ساريتي ال�صالحية  ،ويتم اال�شرتاك مقابل �سداد ر�سم اال�شرتاك املذكور �أعلآه نقداً� .أما �إذا كانت اجلهة
الراغبة يف اال�شرتاك من خارج قطر  ،فيجب �إر�سال خطاب �إبداء االهتمام يف اال�شرتاك يف املناق�صة علي �صندوق الربيد الإلكرتوين املخ�ص�ص للجنة:
ً
م�صحوبا بال�شهادات ال�صادرة من �سلطات دولة اجلهة املتقدمة  ،ب�إثبات الت�أ�سي�س
 ، tpc@qatarcement.comوذلك على الورق املرو�س للجهة املتقدمة
والت�سجيل مع �شهادة ب�إثبات ال�شخ�ص �أو الأ�شخا�ص املخولني بالتوقيع عن هذه اجلهة.
ً
ً
مكفوال بخطاب �ضمان م�صريف من �أحد البنوك العاملة داخل دولة قطر وتقبله ال�شركة  ،وذلك
م�صحوبا بالت�أمني امل�ؤقت (االبتدائي)
• يُقدم العطاء
ً
وفقا ملا هو حمدد ب�صدر هذا الإعالن  ،كما يلتزم �صاحب العطاء الفائز باملناق�صة بتقدمي كفالة �إجناز
كت�أمني م�ؤقت وتكون قيمته ومدة �صالحيته
ً
م�صرفية وفقا ملا هو مذكور بكرا�سة ال�شروط واملوا�صفات العامة للمناق�صة.
• يجب �أن يكون العطاء �ساري ال�صالحية ملدة ( 90ت�سعني) ً
يوما  ،تبد�أ من تاريخ �إقفال املناق�صة  ،ونافـذ املفعول  ،وغري جائز الرجوع فيه خالل هذه
املدة.
• العطاء الذي يُ�سلم بعد التاريخ املحدد للإقفال �أو بدون الت�أمني االبتدائي �سيكون عُ ر�ضة ال�ستبعاده من هذه املناق�صة.
ً
وفقا لرغبتها طلب زيادة �أو تخفي�ض الكميات الإجمالية املتعاقد عليها مبوجب العقد  ،مبا ال يتجاوز ن�سبة � %20أثناء مدة التنفيذ ،
• لل�شركة احلق
وبنف�س ال�شروط والأحكام والأ�سعار املُتفق عليها يف العقد.
• يُ�سلم العطاء لأمانة جلنة املناق�صات وامل�شرتيات  ،مبقرها بنف�س العنوان المُ �شار اليه بعاليه  ،علي �أن يقدم بداخل مظروف خارجي يحوي ( )3مظاريف
 ،عبارة عن (1ـ مظروف الت�أمني االبتدائي2 .ـ املظروف الفني -3 .املظروف املايل ، ).علي �أن تغلق جميع املظاريف وتختم بال�شمع الأحمر  ،ويكتب علي
واجهتها �أ�سم ورقم املناق�صة وتاريخ �إقفالها  ،وتعنون لعناية ال�سيد /رئي�س جلنة املناق�صات وامل�شرتيات  ،و�سيتم �إيداع العطاء بعد �إ�ستالمه ب�صندوق
حفظ العطاءات املخ�ص�ص لهذه املناق�صة حيازة �أمانة اللجنة مبكاتبها يف ام باب.
• لل�شركة احلق يف �إلغاء املناق�صة يف �أي مرحلة من مراحلها  ،دون �إبداء �أ�سباب لذلك � ،أو جتـزئة تر�سية املناق�صة على �أكرث من مناق�ص  ،وكل مناق�ص
يعترب موافقا م�سبقا على �إ�سناد توريد جزء من كميات مادة اجلب�س امل�ستورد املطلوبة مو�ضوع املناق�صة  ،وبنف�س الأ�سعار الواردة بعطائه املقدم يف
املناق�صة.
• تر�سل اال�ستف�سارات اخلا�صة بهذه املناق�صة علي �أوراق اجلهة التي �سجلت ا�شرتاكها  ،معنونة لعناية ال�سيد /رئي�س جلنة املناق�صات وامل�شرتيات  ،علي
�صندوق الربيد الإلكرتوين املخ�ص�ص للجنة ، tpc@qatarcement.com :وذلك قبل �( 7سبعة �أيام) من التاريخ املحدد لإقفال املناق�صة  ،وال يلتفت
للإ�ستف�سارات التي ترد باملخالفة ملا تقدم.
وننوه �إىل �أنه ميكن التعرف على املزيد من تفا�صيل هذه املناق�صة  ،وذلك من خالل مراجعة املوقع الإلكرتونى لل�شركةwww.qatarcement.com :
�شركة /قطر الوطنية ل�صناعة الأ�سمنت (�ش.م.ع.ق)
�أمانة جلنة املناق�صات وامل�شرتيات

املبني االداري مب�صانع الأ�سمنت يف �أم باب

ت )00974( 40426049 – )00974( 40426042 - :

