
 الموضوع تمديد إعالن عن مناقصة عامة

 

آمال –بوصة حقل النافورة  32مشروع ازاحة الزيت المحصور في الخط القديم   

 

( بشركة الخليج العربي للنفط عن تمديد فترة استالم العروض المتعلقة 7-125/21تعلن لجنة العطاءات الفرعية رقم )

ظهراً من  14:00المواصفات على أن تقدم العروض فى موعد أقصاه الساعة بالمناقصة أعاله للشركات التي استلمت كراسة 

( هاتف  249م خالل ساعات الدوام الرسمى إلى لجنة العطاءات الفرعية مكتب رقم )03/06/2021يوم الخميس الموافق : 

زي، وسوف لن يقبل أى بنغا -المبنى الرئيسي بمقر الشركة الكيش -( الدور الثاني إدارة العمليات 3880-4197داخلي )

عرض اليلتزم مقدمه بالشروط واإلجراءات الواردة ادناه، كما ال يعتد بعرض أى مشارك فى العطاء ما لم يكن مماثال 

لموضوع العطاء ويعبر بوضوح عن قدرة صاحب العرض على انجاز العمل المطلوب وإن أقل األسعار لن يكون المعيار 

لعربى للنفط الحق فى اإللغاء دون ذكر األسباب ،كما التتحمل شركة الخليج العربى للنفط أى الوحيد لإلرساء ولشركة الخليج ا

 .مصاريف تكبدها المشارك جراء إلغاء العطاء

 

-:وعلى الشركات التي استلمت كراسة المواصفات تقديم المستندات المطلوبة وفقاً للشروط التالية   

  ض مستند رسمي صادر من الجهة التي يمثلها علي أن يشمل رقم المناقصةن يحوز المندوب المخول بتقديم العرأ -1 .

 

 .واسم المشروع (125/21-7)

 

لي الراغبين في التقدم للعطاء إحضار ما يفيد نشاط المتقدم وخبرته السابقة مدعمة بالمستندات الدالة علي ذلك بما في ع -2 .

لمستفيدةذلك صور من محاضر تسليم المشاريع المنفذة للجهات ا  

 

ورة من رخصة مزاولة النشاط سارية المفعولص -3 .  

 

ورة من مستخرج رسمي حديث من السجل التجاري والملف الماليص -4 .  

 

ورة من شهادة قيد بالغرفة التجارية سارية المفعولص -5 .  

 

هادة إثبات سداد الضريبة) سارية المفعول(ش -6  

 

    ورة من عقد التأسيسص -7

 

   النظام األساسي ورة منص -8



 

صورة من اتفاقية المشاركة إذا سبق للشركة وأن اندمجت أوانضمت إلي شخص معنوي أخر مصدقة من السلطات  -9   

إذا كان الطرف األخر في اتفاقية المشاركة أجنبي ومعتمدة من السفارة الليبية بدولة  –المحلية المختصة أوتلك التي بدولة المقر 

 المقر

 

   مزاولة النشاط من الوزير المختص بالنسبة للشركات األجنبية إذن -10   

 

يقبل المشارك في العطاء ويسهل إجراء الزيارة الميدانية لمقر شركته من قبل مندوبي شركة الخليج المخولين  - 11   

.لالطالع علي كافة اإلمكانيات المادية والبشرية المتوفرة لديه  

 

مظاريف منفصلة مغلقة بالشمع األحمر ومختومة بختم مقدم العرض مع بيان أسم المشروع ورقم ( 4يجب تقديم العرض في )

-:المناقصة وأسم الجهة المشاركة علي كل مظروف بخط واضح بحيث يحتوي كل مظروف علي   

 

يحتوي على العرض المالي المسعر )أصل + صورة( -المظروف األول : ·  

 

( 3صور( كما يجب أن تكون صالحية العرض سارية لمدة ثالثة ) 3لعرض الفني )أصل ويحتوي على ا -المظروف الثاني : ·

 للحفظ (pdf.file) شهور من تاريخ اإلقفال المبين في هذا اإلعالن )نسخة إلكترونية للعرض الفني فقط

 

ع المطلوبة مع ضرورة يحتوي على العرض المالي غير المسعر متضمناً الشروط المالية وطريقة الدف -المظروف الثالث : ·

الموافقة التامة علي الشروط العامة للتعاقد لشركة الخليج العربي للنفط دون أدني تحفظ وذلك كشرط أساسي للمشاركة في 

 العطاء )أصل و+ صورة(

 

يحتوي على الضمان االبتدائي -المظروف الرابع : ·  

 

% ) نصف في المائة( من قيمة العطاء علي 0.5دائي بقيمة يجب على المقاول وعلى حسابه الخاص أن يقدم للشركة ضمان ابت

شكل صك مصدق أو خطاب ضمان أو خطاب اعتماد تحت الطلب وأن يكون غير قابل لإللغاء وغير مشروط ومعزز من 

خالل مصرف ليبي من الدرجة األولى أو من خالل مصرف أوروبي من الدرجة األولى وُمبَلغ للشركة من خالل المصرف 

الخارجي بطرابلس أو من خالل المصرف البريطاني العربي التجاري بلندن وأن يجدد تلقائيا ويسلم مع العروض ويجب  الليبي

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

.ة لسريان العرض(( بعد انتهاء المدة المحدد60الضمان عن ستين يوم )  

 

% على أن يكون ساري 10المشارك في المناقصة ملزم بتقديم ضمان حسن األداء في حالة رسو العطاء عليه بمبلغ ال يقل عن 

.يوما من تاريخ إخطاره 30المفعول لمدة سنة من تاريخ اتمام العمل على أن يقدم في مدة ال تتجاوز   

 



:ة العطاءات الفرعية على العنوان التاليألي استفسارات يرجى االتصال برئيس لجن  

 

 شركة الخليج العربي للنفط

 

 المبنى الرئيسي

 

مكتب رقم –الدور الثاني   (249) 

 

263صندوق بريد:   

 

ليبيا -بنغازي   

 

4197- 3880داخلى  40 -2228931 61 218هاتف: +  

 

2229006 61 218فاكس: +  

 

Abdelkader_zatata@yahoo.co.uk بريد الكتروني: 

 

:مالحظات   

 

 جميع المراسالت يجب ان تعنون الى السيد رئيس لجنة العطاءات الفرعية رقم ·

 

 .بشركة الخليج العربي للنفط (125/7-21)

 

 نظرا لجائحة كورونا يسمح للمقاولين بالدخول لمقر الشركة فقط يومي االحد واألربعاء من كل اسبوع ·

 


