
 شركة الخليج العربي للنفط
 

  إعالن عن مناقصة عامة
 

 لشراء  فط عن رغبتها في طرح عطاءتعلن شركة الخليج العربي للن
سيارات اسعاف دفع  5سيارات اسعاف دفع رباعي و عدد  7عدد  وتوريد
 ثنائي
 

 -:شروط ومتطلبات المشاركة
على الشركات الراغبة في المشاركة في هذه المناقصة ، والتي لديها المقدرة 

والكفاءة و الخبرة السابقة في المجال المذكور استالم كراسة المواصفات 
باإلرسال إليها (الفنية والمالية إما عن طريق عنوانها المبين في مراسالتها 

ا الذين يجب عليهم ملء على نفقتها ( أو بطريقة التسليم المباشر لمندوبيه
نموذج التسليم المرفق هنا إلحضاره جاهزا الحقا عندما يحين موعد 

 .التسليم، لتسهيل وتسريع اإلجراءات
 على الجميع االلتزام بما هو وارد في المستلم.      

موعدددددددد تسدددددددليم الكراسدددددددات خدددددددالل الفتدددددددرة الواقعدددددددة مدددددددن الثالثددددددداء 
 00:09مددددددن السدددددداعة 12/02/2018إلـــددددددـى االثنددددددين  01/02/2018

 -:، مددددددع التقيددددددد بالشددددددروط التاليددددددة14:00و حتددددددى السدددددداعة  صددددددباحا
 

يقددددم العدددري الفندددي منفصدددال، و يكدددون حسدددب المواصدددفات     1 - 
ل العدددددري التجدددددار  المدددددالي غيدددددر  المطلوبدددددة . ويقددددددم منفصدددددال أيضدددددا

وإال يدددرفي إذا احتدددو( سدددعرا( و يكدددون متضدددمنا  .المسدددعرندون سدددعر
ة الددددفع المطلوبدددة مدددع ضدددرورة الموافقدددة التامدددة الشدددروط الماليدددة وطريقددد

علددددى الشددددروط العامددددة لشددددركة الخلدددديج العربددددي للددددنفط كشددددرط أساسددددي 
للمشددداركة. ويقددددم أيضدددا العدددري التجدددار  المدددالي المسدددعرنب  ا سدددعار( 

يجدددب علدددى المدددورد وعلدددى حسددداب  الخدددا  أن يقددددم   .منفصدددالل كدددذل 
ء ويجدددب أن يعدددد %مدددن قيمدددة العطدددا0.5للشدددركة ضدددمان ابتددددائي بقيمدددة 



هددددذا الضددددمان كصدددد  مصدددددأ او كخطدددداب ضددددمان أو كخطدددداب اعتمدددداد 
تحدددت الطلدددب وأن يكدددون غيدددر قابدددل لطلوددداء وغيدددر مشدددروط ومعدددزز مدددن 
خدددددالل مصدددددرف ليبدددددي مدددددن الدرجدددددة ا ولدددددى او مدددددن خدددددالل مصدددددرف 
أوروبددددي مددددن الدرجددددة ا ولددددى و مبلددددر للشددددركة مددددن خددددالل المصددددرف 

لمصدددرف البريطددداني العربدددي الليبدددي الخدددارجي بطدددرابلال أو مدددن خدددالل ا
التجددددار  بلندددددن و يسددددلم مددددع العددددروي ويجددددب أن يكددددون ندددد  هددددذا 
الضددددمان مقبددددول لددددد( الشددددـركة و يددددتم ترجيعدددد  لمددددن ال يرسددددو عليدددد  

 العطاء
العددروي المطلوبددة أعدداله تكددون مددن أصددل وصددورة لكددل عددري  2 -

فدددي ميدددداريف منفصددددلة مولقدددة بالشددددمع ا حمددددر ومرفدددق معهددددا منفصددددال 
تندات والبياندددات والمعلومدددات المتيددددة لتخصددد  الشدددركة كمدددا تقددددم المسددد

المشددداركة و سدددابق خبرتهدددا. وتقددددم العدددروي فدددي مددددة أقصددداها ا ربعددداء 
28/02/2018. 

بإسدددددم رئددددديال لجندددددة العطددددداءات   تعندددددون العدددددروي وكدددددل المراسدددددالت
مكتددددب رقددددم  االمدددددادمبنددددى  –شددددركة الخلدددديج العربددددي للددددنفط  -الفرعيددددة 
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ينطبدددددق نشددددداطها مدددددع موضدددددو  المناقصدددددة أو التدددددي ال تكدددددون متهلدددددة 
 .بصورة مرضية للمشاركة في هذه المناقصة
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