
 عطاءإعادة طرح إعالن عن 
إتحاد  صيانة مدنية بمبنىمشروع طرح مناقصة تنفيذ إعادة  تعلن جلنة العطاءات الفرعية بشركة اخلليج العريب للنفط عن 

 المستخدمين.

الكيش لسحب مستندات العطاء وقع مب بنغازيواليت ترغب يف التقدم للمشاركة يف العطاء احلضور ملقر الشركة يف مدينة  فعلى كافة الشركات املتخصصة يف هذا اجملال
حىت الساعة و  صباحاً 10:00من الساعة يوميًا   21/12/2017املوافق اخلميسوحىت يوم  11/12/2017املوافقا اإلثنني يف أوقات الدوام الرمسي ابتداء من يوم

 : وفقًا للشروط التالية ظهراً  12:00

الكيش خالل ساعات الدوام الرمسي  –مبقر الشركة الرئيسي بنغازي   (327) اإلداري /مكتب رقمبىن ملاب الفرعية تسحب كراسة العطاء من مكتب جلنة العطاءات -1
وال  يف ليبياط من أحد املصارف العاملة ـللنف ريبــــــليج العاخلللرتجيع تدفع بصك مصدق لصاحل شركة  ةدينار لييب غري قابل ومخسون ثالمثائةد( 350.00) مقابل مبلغ

 .بسحب الكراسة إال للمتقدمني القادرين على توفري املستندات املطلوبة يف هذا اإلعالن يسمح 
 أن يكون املندوبني عن الشركات خمولني بسحب كراسة العطاء مبوجب مستند رمسي عن اجلهة اليت ميثلوهنا. 2-

ووضعه القانوين واملايل وفق التشريعات  مدعومة ابملستندات يف اجملال املذكور إن وجدت قةإحضار مايفيد ختصص املتقدم وخربته الساب على الراغبني يف التقدم للعطاء3- 
 -وهي: ليبياابلنسبة للجهات املسجلة يف  العطاء الصادرة ابخلصوص وذلك عند استالم مستندات

  عقد التأسيسصورة من.   

  ولة النشاط )سارية املفعول(.اصورة من رخصة مز 

 التجاري ) ساري املفعول (. صورة من مستخرج السجل 

  شهادة قيد ابلغرفة التجارية ) ساري املفعول (.صورة من 

  شهادة إثبات سداد الضريبة ) ساري املفعول (.صورة من 

 .صورة من النظام األساسي 

وعرض فين )أصل + ثالث صور(  وعرض مايل غري مسعر ) أصل + ثالث صور(  (جيب تقدمي العروض كمستندين منفصلني ، عرض مايل ) أصل + ثالث صور 4-
املايل وختمه خبتم  األمور الفنية يف العرض أوحبيث ال ترد إشارة إىل األمور املالية يف العرض الفين  حده يف مظروف مغلق خمتوم ابلشمع األمحر على وأن يكون كل عرض

من اتريخ  أشهر على األقل ثالثةاملشاركة على املظروف خبط واضح ، كما جيب أن تكون صالحية العرض  املناقصة وأسم اجلهةمقدم العرض مع بيان أسم املشروع ورقم 
ضمني مشاركة مع تيكون متضمنًا الشروط املالية وطريقة الدفع املطلوبة مع ضرورة املوافقة على الشروط العامة لشركة اخلليج العريب للنفط كشرط أساسي للو  اإلقفال

للنفط من أحد املصارف العاملة  ليج العريباخللصاحل شركة من إمجايل قيمة العرض املقدم بصك مصدق   نصف يف املائة العرض املايل قيمة الضمان اإلبتدائي وقدره 
  يف مظروف منفصل خمتوم ابلشمع األمحر ويتم ترجيعه ملن ال يرسو عليه العطاء.  يف ليبيا

املوافق  االثننيإعتبارًا من يوم ا الفرعية مبقر الشركة ببنغازي يف مظاريف مغلقة وخمتومة ابلشمع األمحر  الدوام الرمسي إىل جلنة العطاءات تقدم العروض خالل 5- 
  .م31/12/2017املوافق  األحديوم  يف موعد أقصاهم و 25/12/2017

يف إلغاء العطاء دون ذكر  األسعار لن يكون املعيار الوحيد إلرساء العرض ، وللشركة احلقالواردة أعاله وأن أقل  سوف لن يقبل أي عرض غري مستوىف للشروط 6- 
 كما التتحمل الشركة أية مصاريف تكبدها املشارك جراء اإللغاء.  األسباب

                                                                         تكون مجيع املراسالت إبسم رئيس جلنة العطاءات الفرعية. -7

 جلنة العطاءات الفرعية


