
 شركة الخليج العربي للنفط

 إعالن عن مناقصة عامة  

 إعادة تاهيل هندسية بخصوص دراسة مشروع 

  حقل الحمادةب NC8 & NC5لمهبطى 

( بشركة الخليج العربي للنفط عن 17-212/18تعلن لجنة العطاءات الفرعية رقم )
 :رغبتها في طرح المناقصة المتعلقة بالمشروع المذكور اعاله وتشمل اآلتى 

 قيمة كراسة المناقصة اسم المناقصة

 دينار ليبي 1000 حقل الحمادةب NC8 & NC5إعادة تاهيل لمهبطى بخصوص  هندسية دراسة

 

فعلى كافة الشركات المتخصصة والتي لديها الرغبة الصادقة في المشاركة في هذه 
كراسة المواصفات  المناقصة، والتي لديها الكفاءة والقدرة والخبرة السابقة الحضور الستالم

 الخميسيوم  م إلى29/10/2017 الموافقاالحد  يوم خالل ساعات الدوام الرسمي من
( هاتف داخلي 327وذلك بالتسليم المباشر لمندوبها من المكتب رقم )09/11/2017 الموافق

وذلك مقابل المبلغ ، بنغازي  -بمقر الشركة الكيش المبنى الرئيسى  –الدور الثالث ( 3766)
  بصك مصدق غير قابل للترجيع ،نقداً او مالي الموضح بالجدول أعاله ، و الذي يدفع ال

 . لصالح شركة الخليج العربي للنفط  صادر عن أحد المصارف العاملة في ليبيا

وال يسمح بسحب كراسة العطاءات إال للمتقدمين القادرين على توفير المستندات المطلوبة 
 -: اآلتية في هذا اإلعالن وفقا للشروط

  أن يكون المندوبون من الشركات مخولين بسحب كراسة العطاءات بموجب مستند رسمي
 . صادر من الجهة التي يمثلونها ، على أن يشمل أسم المشروع

  ،على الراغبين في التقدم لهذا العطاء إحضار ما يفيد تخصص المتقدم وخبرته السابقة
ً للتشريعات الصادرة في  وكذلك المستندات الخاصة بوضعها القانوني والمالي وفقا

 -هى :نسبة للجهات المسجلة في ليبيا والخصوص، وذلك بال

 .عقد التأسيس .1

 .صورة من مستخرج السجل التجاري )ساري المفعول( .2

 .شهادة قيد بالغرفة التجارية )سارية المفعول( .3

 .رخصة مزاولة العمل )سارية المفعول( .4

 .المفعول( شهادة إثبات سداد الضريبة )سارية .5

 .إذن مزاولة النشاط من الوزير المختص بالنسبة للشركات األجنبية .6



( مظاريف منفصلة مغلقة بالشمع األحمر ومختومة  5 )خمسة يجب تقديم العرض في 
بختم مقدم العرض مع بيان المحتوى واسم المشروع واسم الجهة المشاركة على كل مظروف 

 -: بحيث يحتوي كل مظروف على اآلتي

 المذكورة اعاله  المستندات الداعمة القانونية جميع ي علىلظرف األول يحتوا. 

  ورة .ي على عرض مالي مسعر من أصل وصيحتو الثانىالظرف  

 أن تكون صالحية  يحتوي على عرضاً فنياً من أصل وصورة، كما يجب لثالظرف الثا
 . من تاريخ اإلقفال المبين في هذا اإلعالن (أشهر 3هر )العرض ثالثة أش

 غير مسعر دون ذكر السعر وإال يرفض إذا  رابعالظرف ال ً ً ماليا يحتوي على عرضا
أحتوى على سعراً، ويكون متضمناً الشروط المالية وطريقة الدفع المطلوبة مع ضرورة 

دنى تحفظ ، وذلك الموافقة التامة على الشروط العامة لشركة الخليج العربي للنفط دون أ
 . كشرط أساسي للمشاركة في العطاء ويقدم من أصل وصورة

 نصف في المائة من  ( % 0.5 ) يحتوي على الضمان االبتدائي قدره خامسالظرف ال
كصك مصرفي مصدق أو خطاب  إجمالي قيمة العرض المقدم ويجب تقديمه

 يج العربي للنفطصادر من أحد المصارف العاملة في ليبيا لصالح شركة الخل ضمان
بعد انتهاء المدة المحددة لسريان  (يوما 60ا)على أن يكون صالح لمدة ستين يوم

العروض وسيتم ترجيع الخطابات أو الصكوك الضمانية االبتدائية لمن ال يرسو عليه 
العطاء مع األخذ في االعتبار أن كافة العروض والمستندات المقدمة من المقاول سوف 

 . ركة الخليج العربي للنفطتأول ملكيتها لش

   ( 327خالل ساعات الدوام الرسمى إلى لجنة العطاءات الفرعية مكتب رقم ) تقدم العروض
بنغازي ، ص  -بمقر الشركة الكيش المبنى الرئيسى –الثالث الدور( 3766هاتف داخلي )

 الموافق الخميسظهراً من يوم  14:00 فى موعد أقصاه الساعة (263ب:)
وسوف لن يقبل أى عرض اليلتزم مقدمه بالشروط واإلجراءات الواردة  م30/11/2017 :

أعاله، كما ال يعتد بعرض أى مشارك فى العطاء ما لم يكن مماثال لموضوع العطاء ويعبر 
بوضوح عن قدرة صاحب العرض على انجاز العمل المطلوب بدقة متناهية وإن أقل األسعار 

لشركة الخليج العربى للنفط الحق فى اإللغاء دون ذكر لن يكون المعيار الوحيد لإلرساء و
األسباب ،كما التتحمل شركة الخليج العربى للنفط أى مصاريف تكبدها المشارك جراء إلغاء 

 . العطاء

 -: ألي استفسارات يرجى االتصال برئيس لجنة العطاءات الفرعية على العنوان التالي

 (327مكتب رقم ) – لثالثاالدور  - ىالرئيسمبنى  - شركة الخليج العربي للنفط

 3766داخلى  40 -2228931 61 218+  هاتف:.   ليبيا –بنغازي  263صندوق بريد: 

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

 . بشركة الخليج العربي للنفط 18-17/ 212


