
                     

 

  
 

 رقــم 

 المناقصة

 

 تفاصيل المناقصة 

 

 رسوم ال
 )لاير قطري( 

   التأمين المؤقت
تواريخ استـالم 

 مستنداتال
 تاريـخ اإلقـفال 

RFQ-367604 

SUPPLY OF IT 

SERVICES ON LONG-

TERM AND CALL-OFF 
BASIS FRAME 

CONTRACT FOR FIVE 
YEARS 

-/ 500 

 قطري  لاير

 غير مستردة 

1,536,000/- 

مليون وخمسمائة وستة  )

 وثالثون ألف

 لاير قطري 

 )فقط ال غير

28.09.2022 

29.09.2022 
02.10.2022 

03.10.2022 

04.10.2022 
05.10.2022 

06.10.2022 

13.10.2022 

 : إيضاحات عامة

يجب على الشركات المشاركة في  المناقصة إيداع رسوم المناقصة نقداً )لن تقبل الشيكات( قبل تاريخ اإلقفال، وذلك في حساب الشركة   •

 المصرفي لدى أياً من فروع بنك قطر الوطني: 

 لألسمدة )قافكو( شركة قطر اسم الحساب:   •

 058-025828-0013:   رقم الحساب •

• IBAN      : QA51QNBA000000000013025828058 

 بنك قطر الوطني  اسم البنك   : •

الشركة ورقم المناقصة على إيصال الدفع الصادر عن البنك وإبرازه عند استالم   اسمعلى الشركات الراغبة في التقديم للمناقصة كتابة  •

 المستندات كإيصال لرسوم المناقصة.

للمناقصة   الشركات الراغبة في التقديموإسم المقدم( ويجب على  RFQإلى جانب إيصال رسوم المناقصة )الموضح به رمز ورقم المناقصة  •

من الشركة مع ذكر إسم الشخص المعني بالشركة ورقم الهاتف   تفويضخطاب اري ساري المفعول وأيضاً احضار نسخة من السجل التج

 مناقصة. المستندات والفاكس والبريد اإللكتروني،  وذلك عند استالم 

بعد دفع   purchase@qafco.com.qaعن طريق البريد االلكتروني المستندات المتعلقة بالمناقصة إيصال الدفع باإلضافة إلى يجب تسليم  •

 الرسوم )غير المستردة( المذكورة. 

 بعد تقديم المستندات إلى البريد اإللكتروني أعاله، سيتم تقديم وثيقة المناقصة من خالل منصة إلكترونية بشكل منفصل بعد آخر تاريخ من •

 تاريخ تسليم رسوم المناقصة. 

استفسارات تتعلق بعدم استالم وثائق المناقصة بعد آخر تاريخ من تاريخ تسليم رسوم المناقصة.، يمكنك التواصل على  ألية  •

"Purchase@qafco.com.qa 44227797" أو على 

 في مستندات المناقصة.  موضحةيجب ان تكون التقديم جميع التفاصيل الفنية والتجارية وإجراءات  •

 يرفق معها مبلغ التأمين المؤقت.  سيتم استبعاد أي عروض ال •

 و صباحاً    11:30- 9:00 بين الساعة  في التواريخ المبينة أعالهمن االحد الى الخميس   الدوام الرسميخالل أيام المستندات يجب تقديم  •

    "."تاريخ إقفال المناقصة في / قبل  بعد الظهر 14:00 - 12:30

 

 ( .قخ  شركة قطـر لألمسـدة الكيمـاوية )ش.م.تعلن 
 عن طرح املناقصة التالية
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