
                     

 

  
 

 رقــم 

 المناقصة

 

 تفاصيل المناقصة 

 

 رسوم ال

)لاير 

 قطري( 

   التأمين المؤقت
تواريخ استـالم 

 مستنداتال

تاريـخ  

 اإلقـفال 

 
RFQ-

359305 

 
 -غازية تموين مواد غذائية ومشروبات 

 .عقد لمدة سنة + سنة

 

Supply of Groceries & Soft 
Drinks - Frame Contract for 1 

Year + 1 Year 
 

-/ 500 

لاير 

 قطري

غير 

 مستردة 

في حالة المزايدة لكل من  

تموين المواد الغذائية 

 والمشروبات الغازية

230،000.00 

 لاير قطري

في حالة المزايدة على   

 البقالة فقط 

222،000.00 

 لاير قطري

في حالة المزايدة على   

 المشروبات الغازية فقط

8،000.00 

 لاير قطري

10.08.2020 

11.08.2020 

12.08.2020 
13.08.2020 

16.08.2020 
17.08.2020 

18.08.2020 

 

 
 

 
 

 

10.09.2020 
 

 
RFQ-

359306 

توريد لحوم طازجة ومجمدة و دواجن  

لمدة سنة + عقد  -وأغذية بحرية مجمدة 

 سنة
 

Supply of Fresh & Frozen Meat, 

Poultry and Frozen Seafood - 
Frame Contract for 1 Year + 1 

Year 

-/ 500 

لاير 

 قطري

غير 

 مستردة 

135,000.00 

 لاير قطري

مائة وخمسة وثالثون ألف 

 فقط

10.08.2020 

11.08.2020 

12.08.2020 
13.08.2020 

16.08.2020 
17.08.2020 

18.08.2020 

10.09.2020 

 
RFQ-

359307 

عقد  -توريد فواكه وخضروات طازجة 

 لمدة سنة + سنة
 

Supply of Fresh Fruits & 
Vegetables - Frame Contract for 

1 Year + 1 Year 

-/ 500 

لاير 

 قطري

غير 

 مستردة 

 

115,000.00 

 لاير قطري

 مائة وخمسة عشر ألفا فقط

10.08.2020 

11.08.2020 

12.08.2020 
13.08.2020 

16.08.2020 
17.08.2020 

18.08.2020 

10.09.2020 

 

RFQ-
359308 

 

توريد أسماك طازجة ومأكوالت بحرية 

 عقد لمدة سنة + سنة -
 

Supply of Fresh Fish & Seafood 
Items - Frame Contract for 1 

Year + 1 Year 

-/ 500 

لاير 

 قطري

غير 

 مستردة 

47,000.00 

 لاير قطري

 سبعة واربعون الف فقط

10.08.2020 

11.08.2020 

12.08.2020 
13.08.2020 

16.08.2020 
17.08.2020 

18.08.2020 

10.09.2020 

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

 



                     

 

 :إيضاحات عامة

 جميع التفاصيل الفنية والتجارية وإجراءات التقديم  موضحة في مستندات المناقصة. •

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

يمكن استالم وتسليم  النسخ من مستندات المناقصة مقابل دفع الرسوم )غير المستردة( المذكورة، خالل أيام الدوام الرسمي  •

  عد الظهر من مبنىب 14:00 -12:30 صباحاً و   11:30-9:00 بين الساعة  من االحد الى الخميس في التواريخ المبينة أعاله

 .44760093 /44770330مركز التدريب بجانب نادي البانوش بمدينة مسيعيد، هاتف  قسم اإلسكان في

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

 ر الوطني: الشركة المصرفي لدى أياً من فروع بنك قط 

 اسم الحساب: شركة قطر لألسمدة )قافكو(  -

 058-025828-0013رقم الحساب:   -

- IBAN      : QA51QNBA000000000013025828058 

 بنك قطر الوطني اسم البنك   : -

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

 استالم المستندات كإيصال لرسوم المناقصة.

ي  وإسم المقدم( ويجب على الشركات الراغبة ف  RFQإلى جانب إيصال رسوم المناقصة )الموضح به رمز ورقم المناقصة  •

التقديم للمناقصة أيضاً احضار نسخة من السجل التجاري ساري المفعول وخطاب تفويض من الشركة مع ذكر إسم الشخص 

 المعني بالشركة ورقم الهاتف والفاكس والبريد اإللكتروني،  وذلك عند استالم مستندات المناقصة.
   

 


