
 

 
Denumire licitatie Training sites programme – Lucrări construcţie clădiri noi 
Număr licitaţie/cod identificare la 
organizator 

TDO-16-TTC-0029 

Obiectul licitatiei 

SC invită companiile competente să participe la această licitaţie. 
Programul include proiectarea, construcţia şi livrarea de 
construcţii prefabricate modulare şi demontabile, care urmează 
să fie instalate la mai multe locaţii unde vor avea loc 
antrenamante la momentul desfăşurării CM de Fotbal FIFA din 
2022. Noile construcţii vor avea un singur nivel, cu suprafeţe de 
500 mp şi 1200 mp, utilate ca vestiare pentru jucători şi alte 
facilităţi necesare uzului echipelor de fotbal.  

Cui se adresează 

Companii specializate, de pe plan ,local sau regional, care deţin 
tehnologii şi capacităţi relevante de construcţie, experienţă în 
proiectare, producţie, logistică şi instalarea de astfel de 
construcţii.  

 
Procedura de licitaţie 

Cei care aplică îşi vor înregistra interesul prin transmiterea pe e-
mailul de mai jos a unei scrisori de intenţie, însoţită de o copie a 
Înregistrării Comerciale valabile. 
Aplicanţilor li se va elibera un Acord de Confidenţialitate, după 
care vor trebui să plătească taxa de participare, nereturnabilă, în 
valoare de 5.000 riali qatarezi, la Qatar National Bank : 
Supreme Committee for Delivery & Legacy 
Cont nr 0013-002022-001 
IBAN : QA74QNBA 0000 0000 0013 0020 2200 1 
Aplicanţii vor returna Supreme Committee, pe e-mail, Acordul de 
Confidenţialitate completat şi chitanţa care să ateste plata taxei 
de participare, cu ştampila Băncii, înaintând şi pe support hârtie 
respectivele documente, pe care le va expedia pe adresa 
Supreme Committee for Delivery & Legacy 
Capital Procurement – Technical Delivery Office 
Al Bidda Tower, 34th Floor 
P O Box 62022 
Doha, State of Qatar 
La primirea unui Acord de Confidenţialitate de confirmare şi o 
dovadă a achitării taxei de participare la licitaţie, aplicantului i se 
va elibera o Solicitare de Propunere (RFP), Solicitările de RFP-
uri după data de 1 decembrie vor fi respinse. 

Numele firmei organizatoare Supreme Committee for Delivery & Legacy 

Adresa:  
Al Bidda Tower, 31

st
 floor,  PO Box 62022 

Doha, QATAR 

Telefon:  
 

Fax: 
 

E-mail: TSE@sc.qa 

www : 
 

Persoana de 
contact/Departament:  

Capital Procurement Senior Manager 

Garanţia bancară de participare 
la licitaţie (Tender Bond):  

1.000.000 riali qatarezi (1 USD = 3,64 r.q.) 

Documentele licitaţiei (caietul de 
sarcini: adresa de unde poate fi 
obţinut, cost caiet sarcini):  

- 

Termenul de returnare a RFP 01.12.2016.  

Data închiderii licitaţiei  29.12.2016. 



Data şi ora deschiderii licitatiei - 

Condiţii tehnice specifice 
(certificate calitate etc)* 

  

Condiţii contractuale specifice 
(legislaţie locală etc)* 

 Orice alte întrebări vor fi adresate în scris pe adresa de e-mail 
TSB@sc.qa 

Garantia de buna desfasurare a 
contractului (Perfirmance Bond):  

Experienta* - 

Conditii de plata* 
 

Transport* - 

Publicat de: 
  
 

BPCE Doha 
Tel: +974.77229811 
E-mail: bpce.doha@gmail.com 

Data intrarii/inregistrarii 23.11.2016 

 


