
  ةمناقصتمديد عن  الموضوع: إعالن

 اسم المشروع رقم المناقصة ت

1 MTC-14/2019 
بالمضخات الكهربائية بحقول)السرير   المنتجةمشروع نظام المراقبة والتحكم لآلبار 

 K-48 ماجد( رقم المشروعمسلة و
 

بالمشروع عن رغبتها في طرح المناقصة المتعلقة ط بشركة الخليج العربي للنفتعلن لجنة العطاءات الرئيسية 

 -االتي: عاله وتشمل آالمذكور

 

 -العمل: وصف 
 

  فيللنفط  المنتجةعلى اآلبار  المثبتةالمضخات الغاطسة الكهربائية  فيللمشروع هو المراقبة والتحكم  الرئيسيالهدف 

كل من حقول )السرير  –مسلة  –، حالة المضخةاف ) على سبيل المثال، تشغيل/ايق المتوفرةماجد( لجميع البيانات 

وحدة التحكم بالمضخات الموجودة على رأس البئر عبر وسائل االتصال المناسبة   في، التيارات الخ( المتوفرة المضخة

 فيووسائل  SCADAإلى غرفتين جديدتين مقرها واحدة السرير والثانية بحقل مسلة باإلضافة إلى محطتين بعيدتين 

لشركة الخليج للرصد  الرئيسيالمقر  فيواحدة آلبار حقل السرير واألخرى آلبار حقل مسلة/ ماجد  AGOCO يبنغاز

شرط للسيطرة. هذا باإلضافة إلى مراقبة الضغط ودرجة الحرارة وتدفق اآلبار عبر توريد متحسسات  أيفقط دون 

تركيب متحسسات متعددة األغراض داخل البئر وأجهزة قياس يتم توريدها وتركيبها من قبل المقاول وكذلك توريد و

 لقياس درجة الحرارة والضغط داخل البئر. 

 

فعلي كافة الشركات المتخصصة والتي تقدمت بسحب كراسة العطاء أخذ العلم بأن فترة تقديم العروض سوف 

ظهراً وحتى  12:00م من الساعة 05/08/2019من يوم االثنين الموافق تكون خالل ساعات الدوام الرسمي 

بنغازي ص ب  -الكيش  –إلى لجنة العطاءات الرئيسية بمقر شركة الخليج العربي للنفط  ظهراً 14:00الساعة 

سوف لن يقبل أي عرض ال يلتزم مقدمه بالشروط واإلجراءات الواردة أعاله كما ال يعتد بعرض أي و 263

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

العمل المطلوب بدقة متناهية وأن اقل األسعار لن يكون المعيار الوحيد لإلرساء ولشركة الخليج العربي للنفط 

الحق اإللغاء دون ذكر األسباب كما ال تتحمل شركة الخليج العربي للنفط أي مصاريف تكبدها المشاركة جراء 

 -وط التالية :إلغاء العطاء مع توفير المستندات المطلوبة وفقاً للشر

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

 .مل رقم المناقصة واسم المشروعأن يش على

المتقدم وخبرته السابقة مدعمة بالمستندات  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

 مي حديث من السجل التجاري والملف الماليصورة من مستخرج رس .4

 صورة من شهادة قيد بالغرفة التجارية سارية المفعول .5

 المفعول( سارية)الضريبة شهادة إثبات سداد  .6

 صورة من عقد التأسيس .7

 صورة من النظام األساسي .8

شخص معنوي أخر  إلىانضمت إذا سبق للشركة وأن اندمجت أوصورة من اتفاقية المشاركة  .9

إذا كان الطرف األخر في اتفاقية  –تلك التي بدولة المقر ن السلطات المحلية المختصة أومصدقة م

 المشاركة أجنبي ومعتمدة من السفارة الليبية بدولة المقر

 إذن مزاولة النشاط من الوزير المختص بالنسبة للشركات األجنبية  .10

ركته من قبل مندوبي شركة الخليج يقبل المشارك في العطاء ويسهل إجراء الزيارة الميدانية لمقر ش .11

 كافة اإلمكانيات المادية والبشرية المتوفرة لديه علىالمخولين لالطالع 

يجب على المقاول المشارك فى العطاء أن يقوم بإنهاء اجراءات التصاريح النفطيه واحضار نسخه  .12

 (.Site visitمنها عند طلب القيام بالزيارة الميدانيه )

 



مغلقة بالشمع األحمر ومختومة بختم مقدم العرض مع بيان  ( مظاريف منفصلة5ي )يجب تقديم العرض ف

مظروف كل يحتوي  واضح بحيثكل مظروف بخط  علىأسم المشروع ورقم المناقصة وأسم الجهة المشاركة 

 -: علي

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

ن تكتب باالرقام والحروف ويجوز أن تقدم بعمله أخرى على أن تتم معادلتها أبالدينار الليبي و

فض حسب تاريخ  المركزيبالعمله المحليه وفقا لسعر الصرف المعلن من مصرف ليبيا 

 التنفيذ.ويكون سعر الصرف ثابتا طيلة مدة العطاء و ،المظروف المالي المسعر

  كما يجب أن تكون صالحية  (صور 3أصل و)فني العرض على الي وتيح  -: الثانيالمظروف

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

 ( للحفظpdf.fileإلكترونية للعرض الفني فقط )

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

الشروط العامة للتعاقد  علىلمالية وطريقة الدفع المطلوبة مع ضرورة الموافقة التامة الشروط ا

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

 تضمين نموذجوالتأكيد على عدم تضمين اية أسعار وتستبعد العروض التى ترد خالف ذلك 

 محاربة الفساد.بالشفافية و لتزاماال

  الضمان االبتدائي يحتوي على  - الرابع:المظروف 

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

 

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

أو خطاب ضمان أو خطاب اعتماد تحت الطلب وأن يكون غير قابل  صك مصدق علي شكلمن قيمة العطاء 

مصرف أوروبي من  لإللغاء وغير مشروط ومعزز من خالل مصرف ليبي من الدرجة األولى أو من خالل

ويتم يسلم مع العروض ويجب أن يكون نص هذا الضمان مقبول لدى الشـركة ووأن يجدد تلقائيا الدرجة األولى 

( بعد انتهاء 60ويجب آال تقل مدة سريان خطاب الضمان عن ستين يوم )) سو عليه العطاءير ترجيعه لمن ال

 .بتدائىالتأمين اإللى العرض غير مصحوب بكامل قيمة وال يلتفت إ المدة المحددة لسريان العرض(

        

 -التالي: العنوان  علىتفسارات يمكن االتصال بأمانة سر لجنة العطاءات الرئيسية ألية اس

ليبيا  –بنغازي –مقر الشركة الرئيسي بالكيش  الجديد،( المبني 4لجنة العطاءات الرئيسية مكتب رقم ) -

 263ص ب :

 218-061-2229006 - مصور:بريد  -

 3883 –داخلي  -218-061 -402228931 -هاتف:  -

  mtc @ agoco.ly       اللكتروني البريد ا -

   أن تعنون جميع المراسالت باسم رئيس لجنة العطاءات الرئيسية بشركة الخليج العربي للنفط يجب مالحظات:

( CDصلب ) أو قرص( Flash memoryيجب على مندوبين الشركات إحضار وحدة تخزين خارجية )

 .كراسة العطاءألستالم 

 نة العطاءات الرئيسيةلج                      

 

 
   ./ م.أسامة الورفلى

أمين سر لجنة العطاءات الرئيسية            


