Неофициален превод
Информация за начина за придобиване на право като регистриран доставчик - Кралство Саудитска Арабия

10 May 2018 / 10 май 2018
Заявление към Саудитската организация на зърнопроизводителите за придобиване на право
като регистриран доставчик на фуражна суровина (ечемик)
Уважаеми потенциален доставчик,
По-долу са описани изискванията на Саудитската организация на зърнопроизводителите (SAGO)
за попълване и предоставяне на информация, с цел регистриране на Вашата фирма в саудитския
Регистър на одобрените доставчици на фуражна суровина (ечемик).
Желанието на SAGO е да гарантира прозрачност на процедурата за доставка на ечемик, спазвайки
условията на FOB и CFR-FO на шестте саудитски пристанища на Diba, Yanbu, Jeddah, Jizan,
Dammam и Jubail.
Моля, попълнете информацията по-долу и ни изпратете по имейл сканирано цветно копие:
Във връзка с възможността за подаване на Запитване за оферта за доставка на ечемик и
подаване на офертата до SAGO

Изпратено по електронна поща писмо от Вашия главен изпълнителен директор,
адресирано до Ръководителя на Саудитската организация на зърнопроизводителите, с
искане за одобрение, във връзка с регистриране на фирмата като доставчик на ечемик.


Моля, посочете търговските си данни, свързани с търговията с ечемик за последните пет
години:
 Количеството ечемик, търгувано всяка година и търговската основа (FOB - Free
On Board, CFR-FO - Cost and Freight - Free Out etc.)
 Страна на произход и пристанище за натоварване + държава - дестинация и
пристанище за разтоварване на стоката
 Име на организацията - купувач и количество на стоката
 Спецификации по отношение на качеството на фуражната суровина
(ечемик) продавана на купувача.
 Моля да предоставите удостоверения от анализа на фуражната суровина
(ечемик) продадена в Саудитска Арабия от вашата компания през последните 2
години.







Финансовите резултати от извършените през последните 3 години одити на найвисоко ниво.
Моля да предоставите информация за името и адреса на фирмата и фирменото звено
/ екип в страната износител, които ще бъдат отговорни за получаването на
заявленията за участие в търг и за подаване на оферти до SAGO за доставка на
ечемик. Какъв е броят на служителите в тази структура?
Моля да посочите официалния имейл адрес на фирмата, на който ще се получават
поканите за участие в търг или запитванията за оферти, както и всички
допълнителни документи.
Моля да посочите ясно законната структура във връзка със собствеността на
фирмата / организацията Ви. Моля да посочите имената на всички значими
акционери (>10%) във вашата организация.
Потвърдете съгласието си да уведомявате SAGO при всяка промяна свързана с
детайли във връзка със значимите акционери във вашата компания, например
извършване на продажба или учредяване на съвместно предприятие (JV), или
поглъщане от друго предприятие.
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Моля да посочите всички текущи неприключили съдебни или арбитражни спорове,
свързани с търговията със зърно или други товари, в които вашата компания е страна.
Моля да посочите дали вие сте ищеца или ответника.
Моля да посочите и предоставите подробности за всяко едно плавателно средство, за
транспорт на насипни зърнени товари, което притежавате: а) дали имате дял от
собствеността върху него или б) е лизингова придобивка на вашата компания; или в) го
притежавате / част е от лизинг по договори за съвместно придобиване и т.н. Бихте
могли да предоставите свой собствен допълнителен документ / електронна таблица, ако
желаете да внесете допълнителна яснота.
Ако разполагате с подобни активи, моля да ги посочите по държава / пристанище /
дълбочина на потапяне на плавателния съд във водата / съхранение / нива на
натоварване на плавателното средство / структура на собствеността
Моля да потвърдите, ако фирмата ви някога е участвала в доставката на насипно зърно
(„Bulk Grains") за някоя друга правителствена организация или приходна организация,
която е държавна собственост. Категорично отговорете с Да или Не.


Моля да посочите всички успешни сделки: по дата, продукт, произход,
местоназначение и количество / обем

Моля да попълните таблицата по-долу с цел предоставяне на детайлна информация за контакт с
определения като отговорно контактно лице човек от вашата фирма, както и на ръководителя,
пред когото се отчита.

Detail/Данни

Key
Person
Responsible/
Отговорно контактно лице

The Manager of Responsible Person/
Ръководител на отговорното лице

Name/Име:
Designation/Длъж
ност:
Office Fax/Факс
Office
Phone/Офис
телефон
Email/Имейл
Mobile
Phone/Мобилен
телефон
Direct
Phone
Line/Директна
телефонна линия
Ние ще извършим оценка на предоставената информация и ще Ви информираме за резултата
официално с писмо или имейл. Ако бъдете одобрени, ще бъдете включени в поканата за участие
на следващия търг или запитване за оферта (RFQ) и ще Ви бъдат изпратени всички необходими
документи.
SAGO извършва проверка на провеждането на търговете, насочена към активното участие и
ценовата конкурентоспособност, участниците в търга, които не се включват или не наддават, ще
бъдат премахнати от регистъра на одобрените доставчици.
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В случай на допълнителни въпроси от страна на потенциалните доставчици, както и за
изпращане на горепосочената информация, моля, да използвате електронната поща на
Комитета по зърното към Саудитската организация на зърнопроизводителите (SAGO) като
включете в копие до Mohamed AL-Fawzan и Daniel Button.
Email: barley_com@sago.gov.sa cc mifawzan@sago.gov.sa и dbutton@sago.gov.sa

Grains Committee / Комитет по зърното
Grains Import Department / Департамент за внос на зърно
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