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 الهعأالمذكور بالمشروع بشركة الخليج العربي للنفط عن رغبتها في طرح المناقصة المتعلقة  فرعيهتعلن لجنة العطاءات ال

 -االتي: وتشمل 

 

 حقل البيضاءبمحطة الكتله فى  D-401خزان رقم الصيانه للعمل ألعمال المختصر وصف 
 

 بمحطة الكتله فى حقل البيضاء D-401أعمال الصيانه لخزان الزيت رقم 
 

المشروع يشمل فتح وتنظيف الخزان ، إزالة صفائح سقف الخزان القديمه وتغييرها بأخرى جديده  -

 معتمد بالتصميم والرسومات.حسب ماهو 

إصالح صفائح جدران الخزان ، صفائح أرضية الخزان ،إنبوب المأخد الرشاش ، إلخ وذلك  -

 حسب تقرير قسم الفحص الهندسى والتآكل.

 إصالح الطوق الدائرى الخرسانى لقاعدة الخزان والحاجز الرملى الحامى للخزان. -

 .بالمنظومهفوق سطح األرض والخاص  بوصه 4تركيب إنبوب رغوه إطفاء الحرائق بقطر  -

 إجراء اإلختبار الهيدروستاتيكى. -

 طالء كامل الخزان داخلياً وخارجياً. -

إستبدال أرضية الخزان والطوق الدائرى الخرساني بند إختيارى ، وسوف يقرر بعد إجراء  -

 الفحص.

ا الكفاءة والقدرة والخبرة لديهوكافة الشركات المتخصصة والتي لديها الرغبة الصادقة في المشاركة ى فعل

يوم العطاء من  كراسةالتخصص للمشاركة في العطاء المطروح بأن فترة التقدم لسحب  في مجالتكون و

ظهراً  11:00من الساعة  م25/06/2019الموافق  الثالثاء وحتى يوم م16/06/2019الموافق  حداأل

لجنة العطاءات مكتب رئيس ندوبيها بالتسليم المباشر لم عن طريق وذلك ظهراً  13:00وحتي الساعة 

بمقر الشركة الرئيسي  –( 356ارة الصيانه ( مكتب رقم )دالدور الثالث ) إ – رئيسىالمبني ال – فرعيهال

صك مصدق غير قابل للترجيع صادرعن ان تدفع القيمة المالية عن طريق  ىعلبالكيش بمدينة بنغازي 

توفير المستندات المطلوبة وفقاً والخليج العربي للنفط أحد المصارف العاملة في ليبيا لصالح شركة 

 -للشروط التالية :

 

تخويل رسمي صادر من الجهة التي يمثلها بسحب كراسة العطاء والمستندات المطلوبة  -المندوب .1

 .أن يشمل رقم المناقصة واسم المشروع على

ه السابقة مدعمة بالمستندات المتقدم وخبرت نشاطالراغبين في التقدم للعطاء إحضار ما يفيد  على .2

 ذلك بما في ذلك صور من محاضر تسليم المشاريع المنفذة للجهات المستفيدة علىالدالة 

 صورة من رخصة مزاولة النشاط سارية المفعول .3

 صورة من مستخرج رسمي حديث من السجل التجاري والملف المالي .4

 صورة من شهادة قيد بالغرفة التجارية سارية المفعول .5

 المفعول( سارية)الضريبة ة إثبات سداد شهاد .6

 صورة من عقد التأسيس .7

 صورة من النظام األساسي .8



شخص معنوي أخر  إلى تأو انضمصورة من اتفاقية المشاركة إذا سبق للشركة وأن اندمجت  .9

إذا كان الطرف األخر في  –مصدقة من السلطات المحلية المختصة أوتلك التي بدولة المقر 

 .أجنبي ومعتمدة من السفارة الليبية بدولة المقراتفاقية المشاركة 

 .إذن مزاولة النشاط من الوزير المختص بالنسبة للشركات األجنبية  .10

يقبل المشارك في العطاء ويسهل إجراء الزيارة الميدانية لمقر شركته من قبل مندوبي شركة  .11

 .وفرة لديهكافة اإلمكانيات المادية والبشرية المت علىالخليج المخولين لالطالع 

جراءات التصاريح النفطيه واحضار إيجب على المقاول المشارك فى العطاء أن يقوم بإنهاء  .12

 (.Site visitنسخه منها عند طلب القيام بالزيارة الميدانيه )
 

مغلقة بالشمع األحمر ومختومة بختم مقدم العرض مع  ( مظاريف منفصلة5يجب تقديم العرض في )

كل يحتوي  واضح بحيثكل مظروف بخط  علىالمناقصة وأسم الجهة المشاركة  بيان أسم المشروع ورقم

 -علي: مظروف 

  وتقدم األسعار( + صورةأصل )مسعر المالي العرض يحتوي على ال  -األول: المظروف 

والحروف ويجوز أن تقدم بعمله أخرى على أن تتم بالدينار الليبي وأن تكتب باالرقام 

حسب تاريخ معادلتها بالعمله المحليه وفقا لسعر الصرف المعلن من مصرف ليبيا المركزى 

 ويكون سعر الصرف ثابتا طيلة مدة العطاء والتنفيذ. المسعر، الماليفض المظروف 

  يجب أن تكون كما  (صور 2أصل و)فني العرض على الوي تيح  -الثاني: المظروف

 ( شهور من تاريخ اإلقفال المبين في هذا اإلعالن3) ثالثةسارية لمدة  صالحية العرض

 ( للحفظpdf.file)نسخة إلكترونية للعرض الفني فقط )

 متضمناً  مسعر )أصل و+ صورة(المالي غير العرض يحتوي على ال -الثالث: مظروف ال

الشروط العامة  علىرة الموافقة التامة الشروط المالية وطريقة الدفع المطلوبة مع ضرو

للتعاقد لشركة الخليج العربي للنفط دون أدني تحفظ وذلك كشرط أساسي للمشاركة في 

مع التأكيد على عدم تضمين اية أسعار وتستبعد العروض التى ترد خالف ذلك العطاء 

 بالشفافية ومحاربة الفساد. االلتزام وتضمين نموذج

  الضمان االبتدائيتوي على يح -الرابع: المظروف.  

  يحتوي على الملف القانوني حسب ما ورد بالمستندات المطلوبة. -الخامس: المظروف 

 

) نصف في  %0.5يجب على المقاول وعلى حسابه الخاص أن يقدم للشركة ضمان ابتدائي بقيمة 

لطلب وأن يكون صك مصدق أو خطاب ضمان أو خطاب اعتماد تحت ا علي شكلمن قيمة العطاء المائة( 

غير قابل لإللغاء وغير مشروط ومعزز من خالل مصرف ليبي من الدرجة األولى أو من خالل مصرف 

لغ للشركة من خالل المصرف الليبي الخارجي بطرابلس أو من خالل ب  أوروبي من الدرجة األولى وم  

ض ويجب أن يكون نص هذا ويسلم مع العرووأن يجدد تلقائيا المصرف البريطاني العربي التجاري بلندن 

ويجب آال تقل مدة سريان خطاب ) يرسو عليه العطاء الضمان مقبول لدى الشـركة ويتم ترجيعه لمن ال

وال يلتفت إلى العرض غير  ( بعد انتهاء المدة المحددة لسريان العرض(60الضمان عن ستين يوم )

 .االبتدائيمصحوب بكامل قيمة التأمين 

      

 رئيسىالمبني المكتبه بب فرعيهلجنة العطاءات الرئيس الل ساعات الدوام الرسمي إلى تقدم العروض خ  

بنغازي  -الكيش- بمقر شركة الخليج العربي للنفط ( 356الدور الثالث ) إدارة الصيانه ( مكتب رقم ) –

سوف لن و م28/07/2019الموافـــق  األحدظهرا من يوم  13.30موعد أقصاه الساعة في  263ص ب 

أي مشارك في  يقبل أي عرض ال يلتزم مقدمه بالشروط واإلجراءات الواردة أعاله كما ال يعتد بعرض

العطاء ما لم يكن مماثالً  لموضوع المناقصة ويعبر بوضوح عن قدرة صاحب العرض  في إنجاز العمل 

 العربي للنفط ليجالمطلوب بدقة متناهية وأن اقل األسعار لن يكون المعيار الوحيد لإلرساء ولشركة الخ

دون ذكر األسباب كما ال تتحمل شركة الخليج العربي للنفط أي مصاريف تكبدها المشاركة  االلغاءالحق 

 جراء إلغاء العطاء.

 

 



 -التالي: العنوان  علىفرعية لجنة العطاءات ال برئيسألية استفسارات يمكن االتصال 

 

 263وق بريد .  صندالكيش بنغازى  –شركة الخليج العربى للنفط 

 الدور الثالث  –المبنى الرئيسى 

 356إدارة الصيانة مكتب رقم 

 Ext. 4665  36 -2228931 061:  هاتف

 2229006 061:  بريد مصور

 a.bendara@agoco.com.ly  بريد إلكترونى : 
 
 

 مالحظات: 
 

بشركة الخليج   STC 15-19/137 ةالعطاءات الفرعيباسم رئيس لجنة مراسالت أن تعنون جميع ال يجب

   ط.العربي للنف
 

 .( ألستالم كراسة العطاءFlash memoryيجب على مندوبين الشركات إحضار وحدة تخزين خارجية )
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