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

تعلن لجنة المناقصات والمشتريات في الشركة  ،عن طرح المناقصة العامة االتية:
نوع ورقم املناقصة

املوضــــــــوع

عامة
()2022/18

تصميم وتصنيع وتوريد قطع
غيار لمحركات أم في/أل في،
مع مستلزماتها لمصنع األسمنت
رقم ( - )5أم باب  ،علي أساس
التسليم سيف (نظم البيوع
البحرية  )2020ميناء حمد
البحري  -بدولة قطر .وفقا ً ألحكام

رسوم املناقصة

مقدار التأمني االبتدائي

=200٫000/= 1.000/
لاير قطري
ر.ق

تاريخ وموعد اإلقفال
األحد الموافق:

2022/12/11م

حتى الساعة 12
(مائتان ألف لاير
(الف لاير قطري)
الثانية عشرة
نقداً  -غير قابل قطري)  ،أو ما يعادله
ظهراً
للرد.
بالدوالر األمريكي ،
وساري الصالحية
لمدة  120يوما ً من
تاريخ اإلقفال.

وشروط العقد  ،بموجب الشروط
الفنية الواردة بوثائق طرح هذه
المناقصة.
• تبدأ المشاركة في العطاء العالي يوم االثنين  ، 2022/11/21حيث يتم سحب كراستها من مقر أمانة لجنة المناقصات والمشتريات بأم باب -
بالمصانع  ،وذلك خالل ايام العمل اليومية بد ًء من االحد حتى الخميس من كل أسبوع  ،من الساعة السابعة صباحا ً وحتى الساعة الواحدة ظهراً
 ،وعلي الجهة الراغبة في اإلشتراك من داخل دولة قطر التقدم بكتاب رسمي  ،وتسمية مندوبها ورقم بطاقته الشخصية  ،على أن يرفق طي
الكتاب صورة ضوئية من السجل التجاري وبطاقة قيد المنشأة ساريتا الصالحية  ،ويتم اإلشتراك مقابل سداد رسم اإلشتراك المذكور أعآله نقداً.
أما إذا كانت الجهة الراغبة في اإلشتراك من خارج قطر  ،فيجب إرسال خطاب إبداء اإلهتمام في اإلشتراك في المناقصة علي صندوق البريد
اإللكتروني المخصص للجنة ، tpc@qatarcement.com :وذلك على الورق المروس للجهة المتقدمة مصحوبا ً بالشهادات الصادرة
من سلطات دولة الجهة المتقدمة  ،بإثبات التأسيس والتسجيل مع شهادة بإثبات الشخص أو األشخاص المخولين بالتوقيع عن هذه الجهة.
• يُقدم العطاء مصحوبا ً بالتأمين المؤقت (اإلبتدائي) مكفوالً بخطاب ضمان مصرفي من أحد البنوك العاملة داخل دولة قطر وتقبله الشركة  ،وذلك
كتأمين مؤقت وتكون قيمته ومدة صالحيته وفقا ً لما هو محدد بصدر هذا اإلعالن  ،كما يلتزم صاحب العطاء الفائز بالمناقصة بتقديم كفالة
إنجاز مصرفية وفقا ً لما هو مذكور بكراسة الشروط والمواصفات العامة للمناقصة.
• يجب أن يكون العطاء ساري الصالحية لمدة ( 90تسعون) يوما ً  ،تبدأ من تاريخ إقفال المناقصة  ،ونافـذ المفعول  ،وغير جائز الرجوع فيه
خالل هذه المدة.
• العطاء الذي يُسلم بعد التاريخ المحدد لإلقفال أو بدون التأمين اإلبتدائي سيكون عُرضة إلستبعاده من هذه المناقصة.
• يُسلم العطاء إلمانة لجنة المناقصات والمشتريات  ،بمقرها بنفس العنوان الُمشار اليه بعاليه  ،علي أن يقدم بداخل مظروف خارجي يحوي
( )3مظاريف  ،عبارة عن (1ـ مظروف التأمين االبتدائي2 .ـ المظروف الفني -3 .المظروف المالي ، ).علي أن تغلق جميع المظاريف وتختم
بالشمع األحمر  ،ويكتب علي واجهتها أسم ورقم المناقصة وتاريخ إقفالها  ،وتعنون لعناية السيد /رئيس لجنة المناقصات والمشتريات  ،وسيتم
إيداع العطاء بعد إستالمه بصندوق حفظ العطاءات المخصص لهذه المناقصة حيازة أمانة اللجنة بمكاتبها في ام باب.
• للشركة الحق في إلغاء المناقصة في أي مرحلة من مراحلها  ،دون إبداء أسباب لذلك  ،أو تجـزئة ترسية المناقصة على أكثر من مناقص ،
وكل مناقص يعتبر موافقا مسبقا على إسناد توريد جزء من االصناف المطلوبة موضوع المناقصة  ،وبنفس األسعار الواردة بعطائه المقدم
في المناقصة.
• ترسل اإلستفسارات الخاصة بهذه المناقصة علي أوراق الجهة التي سجلت إشتراكها  ،معنونة لعناية السيد /رئيس لجنة المناقصات
والمشتريات  ،علي صندوق البريد اإللكتروني المخصص للجنة ، tpc@qatarcement.com :وذلك قبل ( 7سبعة أيام) من التاريخ
المحدد إلقفال المناقصة  ،وال يلتفت لإلستفسارات التي ترد بالمخالفة لما تقدم.
• وننوه إلى أنه يمكن التعرف على المزيد من تفاصيل هذه المناقصة  ،وذلك من خالل مراجعة الموقع اإللكترونى للشركةwww.qatarcement.com :
لإلطالع علي كراسة طرح المناقصة.
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