
 ة جديدهعن مناقص الموضوع: إعالن

 قيمة الكراسة اسم المشروع رقم المناقصة ت

1 MTC-27/2020 قديم خدمات العمالة الحرفية والمناولة والعمالة العادية بحقل السريرت  د.ل2000   

 

عن رغبتها في طرح المناقصة المتعلقة بشركة الخليج العربي للنفط تعلن لجنة العطاءات الرئيسية 

 -االتي: عاله وتشمل آلمشروع المذكوربا

 

جميع  علىومتحصلة  متخصصة جهةالتعاقد مع  فيللنفط  العربيترغب شركة الخليج               

التراخيص الالزمة لمزاولة نشاطها لتنفيذ برامج العمل من الجهات المختصة بالدولة الليبية للقيام بتنفيذ 

العادية والعمالة الحرفية المتخصصة بموقع السرير حسب االعداد  مشروع توفير عمالة المناولة والعمالة

تفصيال فيما بعد وذلك للمساعدة في التطوير والرفع من مستوي خدمات قسم الخدمات  ينوالتوزيعات المب

  وصيانة المرافق بالموقع.

 

فاءة والقدرة والخبرة لديها الكوفعلي كافة الشركات المتخصصة والتي لديها الرغبة الصادقة في المشاركة 

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

ظهراً  12:00من الساعة  م22/11/2020الموافق  حداأل وحتى يوم م08/11/2020الموافق  حداأل

المبني  –لجنة العطاءات الرئيسية التسليم المباشر لمندوبيها ب عن طريق وذلك ظهراً 14:00وحتي الساعة 

صك مصدق علي ان تدفع القيمة المالية عن طريق بمقر الشركة الرئيسي بالكيش بمدينة بنغازي  –الجديد 

توفير وعن أحد المصارف العاملة في ليبيا لصالح شركة الخليج العربي للنفط غير قابل للترجيع صادر

 -:المستندات المطلوبة وفقاً للشروط التالية 

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

 .أن يشمل رقم المناقصة واسم المشروع علىالمطلوبة 

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

 ليم المشاريع المنفذة للجهات المستفيدةذلك بما في ذلك صور من محاضر تس 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 شهادة إثبات سداد  .6

 صورة من عقد التأسيس .7

 ظام األساسيصورة من الن .8

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

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

 اتفاقية المشاركة أجنبي ومعتمدة من السفارة الليبية بدولة المقر

 زير المختص بالنسبة للشركات األجنبية إذن مزاولة النشاط من الو .10

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

 كافة اإلمكانيات المادية والبشرية المتوفرة لديه علىالخليج المخولين لالطالع 

اريح النفطيه واحضار يجب على المقاول المشارك فى العطاء أن يقوم بإنهاء اجراءات التص .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  علىبيان أسم المشروع ورقم المناقصة وأسم الجهة المشاركة 

 -: عليمظروف 

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

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

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

 التنفيذ.ويكون سعر الصرف ثابتا طيلة مدة العطاء و ،المسعرفض المظروف المالى تاريخ 



  كما يجب أن تكون  (صور 3أصل و)فني العرض على الوي تيح  -: الثانيالمظروف

 ( 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  علىالشروط المالية وطريقة الدفع المطلوبة مع ضرورة الموافقة التامة 

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

لتأكيد على عدم تضمين اية أسعار وتستبعد العروض التى ترد خالف ذلك مع االعطاء 

 بالشفافية ومحاربة الفساد. لتزاماال تضمين نموذجو

  الضمان االبتدائي يحتوي على  - الرابع:المظروف 

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

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

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

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

يسلم مع العروض ويجب أن يكون نص هذا الضمان مقبول ون يجدد تلقائيا وأأوروبي من الدرجة األولى 

ويجب آال تقل مدة سريان خطاب الضمان عن ستين ) يرسو عليه العطاء ويتم ترجيعه لمن اللدى الشـركة 

لى العرض غير مصحوب بكامل قيمة وال يلتفت إ ( بعد انتهاء المدة المحددة لسريان العرض(60يوم )

 .بتدائىالتأمين اإل
        

ة بمقر شركة الخليج العربي تقدم العروض خالل ساعات الدوام الرسمي إلى لجنة العطاءات الرئيسي       

الموافـــق  ثنينالاظهرا من يوم  14.00موعد أقصاه الساعة في  263بنغازي ص ب  -الكيش للنفط

جراءات الواردة أعاله كما ال يعتد سوف لن يقبل أي عرض ال يلتزم مقدمه بالشروط واإلو م21/12/2020

أي مشارك في العطاء ما لم يكن مماثالً  لموضوع المناقصة ويعبر بوضوح عن قدرة صاحب  بعرض

العرض  في إنجاز العمل المطلوب بدقة متناهية وأن اقل األسعار لن يكون المعيار الوحيد لإلرساء 

ألسباب كما ال تتحمل شركة الخليج العربي للنفط أي دون ذكر ا االلغاءالحق  العربي للنفط ولشركة الخليج

 مصاريف تكبدها المشاركة جراء إلغاء العطاء.

 -التالي: العنوان  علىألية استفسارات يمكن االتصال بأمانة سر لجنة العطاءات الرئيسية 

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

 263ليبيا ص ب :

 218-061-2229006 - مصور:بريد  -

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

  mtc @ agoco.ly       البريد االلكتروني  -

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

( CDصلب ) أو قرص( Flash memoryر وحدة تخزين خارجية )يجب على مندوبين الشركات إحضا

 .كراسة العطاءألستالم 

 لجنة العطاءات الرئيسية                      

 

 
   ./ م.أسامة الورفلى

أمين سر لجنة العطاءات الرئيسية            


