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 شركة الخليج العربى للنفط

 المتعلقة بأعمال النقلالدائمة لجنة العطاءات الفرعية 

 STC (21/2019)رقم  مناقصة عامةتمديد عالن عن إ

 

ط عن ـــربى للنفـــلعاليج ــركة الخــــالمتعلقة بأعمال النقل بش الدائمة يةـــنة العطاءات الفرعــــــتعلن لج

احنة ــدس إلي شــرسيمافي نوع ـــمطاحنة ــوير شـــلصيانة وتح  اءـــعطالرح ـــطديد ـــــــــتم فيرغبتها 

 .( طن  50ر) ــــراس ج

ادقة فى الرغبة الصالكفاءة والقدرة والخبرة السابقة ولديها  يفعلى كافة الشركات المتخصصة والت

 -دناه:أن تتقدم بعرضها وفقاً للمبين أالمشاركة فى هذه المناقصة 

يان بمظاريف منفصلة مغلقة بالشمع األحمر ومختومة بختم مقدم العرض مع  أربعةيقدم العرض فى    

ف اسم العطاء ورقم المناقصة واسم الجهة المشاركة على كل مظروف بخط واضح بحيث يحتوى المظرو

ثالث  والمظروف ال المسعر يالمال على العرض يوالمظروف الثان مسعرالغير  ياألول على العرض المال

 ملف خاص بالشركة يتضمن المستندات التالية: ييحو الرابعوالمظروف  يالفن على العرض

 صورة من إذن مزاولة النشاط ساري المفعول. -1

 صورة من مستخرج رسمى حديث من السجل التجارى.  -2

 صورة من شهادة القيد بالغرفة التجارية سارية المفعول.  -3

 ة ) سارية المفعول(.شهادة اثبات سداد الضريب  -4

 صورة من عقد التأسيس. -5

 .صورة من النظام األساسى للشركة -6

ً لوصف العمل والشروط التقدم العروض     ذلك عالن ووالمرفقة بهذا اإل بالعمل المطلوبخاصة وفقا

 النقلإدارة ر بمق  عمال النقلالدائمة المتعلقة بأإلى لجنة العطاءات الفرعية  يخالل ساعات الدوام الرسم

من يوم ظهراً  14.00الساعة  ، فى موعد اقصاه 263بنغازى  ص ب -طريق طرابلس  – الراحلة –

 م.2019-10-22الموافق الثالثاء 
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رض ع ييعتد بأ يلتزم مقدمه بالشروط واإلجراءات الواردة أعاله ، كما ال سوف لن يقبل أي عرض ال

 مشارك في العطاء مالم يكن مماثالً  لموضوع المناقصة ويعبر بوضوح عن قدرة صاحب العرض  في

ب كما ال ولشركة الخليج الحق في إلغاء العطاء دون ذكر األسبا ،إنجاز العمل المطلوب بدقة متناهية 

 اء العطاء.ية مصاريف تتكبدها الجهة المشاركة جراء إلغأتتحمل شركة الخليج العربي للنفط 

النقل على  المتعلقة بأعمال الدائمة ألى استفسارات يمكن االتصال بالسيد رئيس لجنة العطاءات الفرعية

 -العنوان التالى:

بنغازى  –ات الفرعيه الدائمه المتعلقه بأعمال النقل لجنة العطاء -طريق طرابلس  –الراحله  –مقر إدارة النقل   

 . 263ليبيا ص ب 

 Yousef.elsaket@Agoco.ly . بريد الكتروني  4779داخلى      061-2228931-40هاتف رقم :  

عمال قة بأالدائمة المتعل رئيس لجنة العطاءات الفرعية بإسمن تعنون جميع المراسالت أ : يجب مالحظة

 النقل بشركة الخليج العربى للنفط .

 

 وصف العمل 

احنة (عامة نوع مرسيدس من شاحنة مطافي الي ش8746)عدد واحدة سيارة مطافي رقم اللوحة تحوير 

 حسب وصف العمل التالي :  راس جر

 فرشيلو . 1عددتركيب  -1

 رفارف بكالوا . 2عدد تركيب  -2

  .50راله حجم تركيب  -3

 تركيب صندوق خاص بالعدة . -4

 تركيب قاعدة لالطار االحتياطي . -5

 .طالء كامل للشاحنة باللون األبيض مع  -6
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 الشروط الخاصة بالعمل

 اأن تكوووووووون لووووووودى المتعهووووووود عمالوووووووة فنيوووووووة متخصصوووووووة فوووووووي مجوووووووال اللحوووووووام والميكانيكووووووو -1

 والسمكرة والطالء والكهرباء.

 توفير المواد والمقاسات من الحديد الصناعي المطلوب إلنجاز العمل. -2

صووووووف العموووووول مثوووووول إضووووووافة خزانووووووات االلتووووووزام بووووووأي إضووووووافات تمووووووت اإلشووووووارة إليهووووووا بو -3

 المياه والوقود وبالمقاسات المطلوبة.

 يلتزم المقاول بإجراء الزيارة الميدانية لمعاينة العمل المطلوب تنفيذه. -4

 يجب أن تكون المواد المستخدمة داخل كابينة الشاحنة ذات نوعية جيدة. -5

 فط إلجوووووراءتسوووووهيل مهموووووة الفريوووووق الفنوووووي المكلوووووف مووووون قبووووول شوووووركة الخلووووويج العربوووووي للووووون -6

لموووووواد زيوووووارة ميدانيوووووة لموقوووووع الشوووووركة المتقدموووووة للمناقصوووووة واالطوووووالع علوووووى عينوووووات مووووون ا

 والمقاسات المطلوبة بوصف العمل. 

 تحديد المدة الزمنية المطلوبة إلنجاز العمل في العرض المقدم. -7

% عووووون كووووول يووووووم فوووووي حالوووووة 5% وبحووووود أقصوووووى 0.5سووووويتم تطبيوووووق غراموووووة توووووأخير بنسوووووبة  -8

 إنجاز العمل خالل مدة التنفيذ المتفق عليها.تأخر المتعهد في 

يجووووووب أن يتضوووووومن العوووووورض السعربشووووووكل مفصوووووول أضووووووافة إلووووووى تحديوووووود القيمووووووة األجماليووووووة   -9

 للعمل المطلوب وتدفع القيمة بالدينار الليبي . 

 يخضع هذا العمل للشروط العامة للتعاقد لشركة الخليج العربى للنفط. -10

ة بالموافقوووووووة وإرفاقهوووووووا بوووووووالعرض يجوووووووب التوقيوووووووع والخوووووووتم علوووووووى الشوووووووروط الخاصووووووو -11

 المالى الغير مسعر ولن يعتد بأى عرض ال يتضمن هذه الموافقة .

م بوووووين يكوووووون الحوووووق لشوووووركة الخلووووويج العربوووووى للووووونفط فوووووى إلغووووواء العقووووود أو االتفووووواق المبووووور  -12

 .  الطرفين دون ذكر األسباب والمبرارات ودون إلزامها بأى مصاريف اضافية

يوووووووتم الووووووودفع مقابووووووول تقوووووووديم المتعهووووووود لفوووووووواتير إنجووووووواز العمووووووول مصووووووودقة مووووووون مصووووووولحة   -13

 الضرائب.
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ل اليووووووتم الوووووودفع إال بعوووووود اعووووووداد محضوووووور تسووووووليم وأسووووووتالم يفيوووووود بأنجوووووواز العموووووول موووووون قبوووووو -14

مقدموووووه المختصوووووين بمنسوووووقة صووووويانة السووووويارات بوووووأدارة النقووووول علوووووى ان يرفوووووق بوووووالفواتير ال

 من المقاول.  

 ن المطلوبة.تقديم وثائق التامي -15
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