
 
 

 
 
 
 

 العطاء التالي:  الخليج العربي للنفط ، عن طـــرحبشركة  – الفرعيةلجنة العطاءات  تعلن
 

 ثمن الكراسة اسم العطاء

 د.ل.500  مشروع الصيانة السريعة لمطار حقل السرير -1

 

 نبذة عن المشروع:
 
ً فيالمشروع عبارة عن صيانة سريعة لمطار حقل السري    كشط الطبقة العلوية لالسفلت و ر تتمثل أساسا

سم(ومعالجة  4كشط االسفلت )مطار حقل السرير النفطي، وتنقسم إلى ثالث مراحل كالتالي: بمعالجة التشققات 

سم( ومعالجة التشققات الموجود بمنطقة مرور الطائرات، كشط االسفلت  6التشققات بالمهبط، كشط االسفلت )

 جديد  رصف,  التشققات  و معالجة فواصل التمدد بين الخرسانات  بمنطقة وقوف الطائراتمعاجة  سم( و 6)

,رصف االكتاف باالسفلت الناتج من كشط المطار لتقليص الفرق في االرتفاع بين المهبط  لمطار بالكاملل
 .وأخيراً إعادة طالء المطار بالكامل واالكتاف,

 
استالم كراسة  ،بالعطاء ا خبرة وكفاءة والراغبة في المشاركة كل الشركات المتخصصة والتي لديه  علىف

لمندوبيها الذين يجب عليهم ملء نموذج التسليم المرفق المواصفات الفنية والمالية بطريقة التسليم المباشر 
 إلحضاره جاهزا الحقا عندما يحين موعد التسليم، لتسهيل وتسريع اإلجراءات. حسب المشروع هنا

 :الفترة الواقعة من هوموعد تسليم الكراسات علماً بأن . النموذج المستلم اللتزام بما هو وارد فيا على الجميع
 

و حتى الساعة  10:00من الساعة  م02/2018/ 08الخميس: م وحتى يوم 29/01/2018ثنين: اال
14:00. 

  

ئيس لجنة العطاءات ر صباح معيوف م.(  325مكتب رقم )  الدور الثالث تسحب كراسة مواصفات العطاء من
مالي المبلغ البنغازي، خالل ساعات الدوام الرسمــــــي، وذلك مقابل  –بمقر الشركة الرئيسي بالكيش الفرعية. 

  ليبياصادر عن أحد المصارف العاملة في   يدفع بصك مصدق غير قابل للترجيع ، و الذي ، الموضح بالجدول أعاله
وال يسمح بسحب كراسة العطاء إال للمتقدمين القادرين على توفير المستندات لصالح شركة الخليج العربي للنفط ، 

 وفقاً للشروط اآلتية:  المطلوبة في هذا اإلعالن،
 

مخول بسحب كراسة العطاء بموجب مستند رسمي صادر عن الجهة التي  ةأن يكون المندوب عن الشرك .1
 .مصحوبا بختم الشركة يمثلها

به ما يفيد تخصص المتقدم وخبرته السابقة مدعومة  إحضار مظروف ء،عطاللعلى الراغب في التقدم  .2
وكذلك المستندات الخاصة بوضعه القانوني والمالي وفق التشريعات  المرغوب،بالمستندات في المجال 

 وهي:ليبيا الصادرة في الخصوص، وذلك بالنسبة للجهات المسجلة في 
 

 عقد التأسيس. النظام االساسي و 

 ج السجل التجاري ) ساري المفعول (. صورة من مستخر 

  .) شهادة قيد بالغرفة التجارية ) سارية المفعول 

  .) رخصة مزاولة العمل ) سارية المفعول 

  .) شهادة إثبات سداد الضريبة ) سارية المفعول 

 . المركز المالي للمتقدم آلخر ثالث سنوات معتمدة من المراجع الخارجي 

 ذا سبق للشركة وان اندمجت او انضمت الى شخص صورةمن اتفاقية المشاركة ا
معنوي اخر مصدقة من السلطات المحلية المتصة او تلك التي بدولة المقر اذا كان 

 الطرف االخر في اتفاقية المشاركة اجنبيا ومعتمدة من السفارة الليبية بدولة المقر.

 .اذن مزاولة النشاط من الوزير المختص بالنسبة للشركات االجنبية 

  يقبل المشارك في العطاء ويسهل اجراء الزيارة الميدانية لمقر شركته من قبل مندوبي
شركة الخليج العربي المخولين لالطالع على جميع االمكانيات المادية والبشرية 

 المتوافرة لديه.
 

 ( مظاريف منفصلة ، مغلقة بالشمع األحمر ومختومة بختم مقدم العرض ،4يجب تقديم العرض في ثالث)
 مع بيان إسم المشروع وإسم الجهة المشاركة على كل مظروف بخط واضح . 

  . أصل + ثالث صور  على عرض مالي مسعر مــن يحتوي المظروف األول
كما يجب أن تكون صالحية العرض    .أصل + ثالث صور  يحوي عرضاً فنياً منالمظروف الثاني و

وتضمين نموذج االلتزام بالشفافية  بين في هذا اإلعالن( أشهر على األقل من تاريخ اإلقفال الم3ثالثة)
   .(pdf. Fileومحاربة الفساد و)نسخة الكترونية للعرض الفني فقط 



( يحتوي على وإال يرفض إذا احتوى سعرا دون سعر) غير مسعرعرضاً مالياً  المظروف الثالث
ة على الشروط العامة لشركة الخليج الشروط المالية و طريقة الدفع المطلوبة مع ضرورة الموافقة التام

مرفقاً به  أصل + ثالث صور،العربي للنفط كشرط أساسي للمشاركة في العطاء. ويكون هذا العرض من 
الضمان االبتدائي . تقديم العرض الفني يكون حسب المواصفات المطلوبة مرفقا به التخصص والخبرة 

 ت و البيانات والمعلومات الالزمة.السابقة في مجال العمل المذكور مدعمة بالمستندا
 يحتوي على الضمان االبتدائي.المظروف الرابع 

  

من إجمالي قيمة العرض المقدم، ويجب تقديمه كصك مصدق صادر عن % 0.5الضمان اإلبتدائي قدره  .3
 ، لصالح شركة الخليج العربي للنفط ، و صالح لمدة ستة أشهر من تاريخليبيا أحد المصارف العاملة في 

تقديم العرض. و يسلم مع العرض المالي في مظروف منفصل ومغلق بالشمع األحمر. وسيتم ترجيع 
 صكوك الضمان اإلبتدائي لمن ال يرسى عليهم العطاء.

 

بمقر شركة الخليج العربي  الفرعيةتقدم العروض خالل ساعات الدوام الرسمي ، إلي لجنة العطاءات  .4
 م 29/02/2018  الموافق الخميس ي موعد أقصاه يـوم ف 325مكتب  -بنغازي  - للنفط الكيش

 . 14:00الساعة 
 

سوف لن يقبل إي عرض ال يلتزم مقدمه باإلجراءات الواردة أعاله . وإن أقل األسعار لن يكون المعيار الوحيد  .5
كما ال تتحمل شركة الخليج أية   لإلرساء ، ولشركة الخليج الحق في إلغاء العطاء دون ذكر األسباب

 صاريف تكبدها المشارك جراء إلغاء العطاء .م
 

  يمكن االتصال بلجنة العطاءات الفرعية على النحو التالي: ألي استفسارات .6
 263صندوق بريد  –شركة الخليج العربي للنفط 

   325الدور االثالث مكتب  –لجنة العطاءات الفرعية 
 3515داخلي: 40-2228931 61 218+هاتف: 

 
 
 

 .الفرعية لمراسالت باسم رئيس لجنة العطاءات تكون ا : مالحظة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


