
 

 شركة الخليج العربي للنفط
 

 إعالن عن مناقصة عامة  
 

( بشةةةةةة لةةا علرلق  علع بع للنة  رن 11-118/18تعلن لجنةةا علعءةة اعف علة رقةةا      

 -: هعدن  غبته  فع ط ح علمن  صا علمتعلقا ب لمش وع علمذلو  

 
  قما ل عسا علمن  صا عس  علمن  صا

 دين   لقبع 1000 ومسلاتوفق  رم لا من ولا ونظ فا بحقلى علس ي  

 

 :عمل مختصروصف 
 

   ر مل للققـةةةةةـةةةةةـةةةةة ل بورم ظ علمن ولا وعلنظ فا بحقلع علس ي  ومسلا و ذع 48توفق  ردد )

يشةةةةةةمل لمقا علم عفا عةنت لقا مال عاب  ط علمحء ف علر  لقاط علمحء ف علة رقاط 

من علمعدعف مال ضوعغ  علغ ز وعلهوعاط مع مل علمق هط   علمجمع ف عل ئقسقاط وم  بدعخله

محء ف علكه ب ا علة رقا وعل ئقسةةةةةةقاط وعلو ن وعلمن طا علصةةةةةةن رقا وغق    وعلقق ل 

بإزعلا عل م ظ وعألوس خ من فوق علمعدعف علسءحقا بجمقا أنوعره ط ودخوظ عألورقا رند 

ملق ف علحة  وعل دل رند حدوث فتحه  لتنظقةه  حسةةا عةل عاعف علمحدد ط لذلا علقق ل بع

علتسةةةةةة ب ف وعةوةةةةةةطح ف ومد علرءوطط وعلقق ل بجمقا ةرم ظ علنظ فا وعلمن ولا علت بعا 

ةدع عف علعملق ف وعلصةةةةةق نا وعلمصةةةةة فع وعلشةةةةةسو  علةنقا و ندسةةةةةا عةنت   وعةمدعد ط 

 ب لمك تا وعلو ن و فع علمن طا عةنت لقا وعلصن رقا.
 

 ءوط أن بقا ومعدعف ومضةةةةةةر ف ولوعبل له ب ئقا تح   ذه علمن طا تحتوي رلى خ

 عأل ض و ذع يتءلا رم لا يدويا مد با تستعمل علمع وظ وعلةسوس ور ب ف علقد.
 

فعلى ل فا علشةةةةة ل ف علمترصةةةةةصةةةةةا وعلتع لديه  عل غبا علصةةةةة د ا فع علمشةةةةة  لا فع  ذه 

ل عسةةةةةا  ت   عسةةةةةتطلفبو  علمن  صةةةةةاط وعلتع لديه  علكة ا  وعلقد   وعلرب   علسةةةةة بقا علحضةةةةةو  

من علس را علت سعا وب ح ً  ل17/05/2017ةلى  ل13/05/2017يول عالحد علموعفا علموعوة ف 

علمب ش  لمندوبه   وذلا رن ط يا علتسلق  ل(12:00 على علس را علا نقا رش  ظه عً  ص( 9:00 

رضةةةةةةو لجنةةا عةدع   للعملقةة ف علاةة نع علةةدو  ( 4894  ةة تد دعخلع  ( 239 من علمكتةةا     

صق نا وعلمص فع  ش لا علكقش  وعل سع بمق  عل بنغ زي رلى أ  تدفا علققما علم لقا -ب لمبنى عل ئق

للك عسةةا رن ط يا وةةا مصةةدق غق    بل للت لقا وةة د  رن أحد علمصةة  ف علع ملا فى لقبق  

 .لص لح ش لا علرلق  علع بى للنة 
 



ةال للمتقدمقن علق د ين رلى توفق  علمسةةتندعف علمءلوبا وال يسةةمح بسةةحا ل عسةةا علعء اعف 

 فع  ذع عةرط  وفق  للش وط عاتقا:
 

أ  يكو  علمندوبو  من علشةةةةة ل ف مرولقن بسةةةةةحا ل عسةةةةةا علعء اعف بمولا مسةةةةةتند  .1

  سمع و د  من علجها علتع يمالونه  رلى أ  يشمل أس  علمش وع.
 

علمتقدل وخب ته علس بقا مدرما  نش طرلع عل عغبقن فع علتقدل للعء ا ةحض   م  يةقد  .2

ب لمستندعف علدعلا رلع ذلا بم  فع ذلا وو  من مح ض  تسلق  علمش  يا علمنةذ  للجه ف 

 علمستةقد 

 وو   من  خصا مزعولا علنش ط س  يا علمةعوظ .3

 د علم لعوو   من مستر    سمع حديث من علسجل علتج  ي وعلمل .4

 وو   من شه د   قد ب لغ فا علتج  يا س  يا علمةعوظ .5

 شه د  ةثب ف سدعد علض يبا  س  يا علمةعوظ( .6

 وو   من رقد علتوسقس .7

 وو   من علنظ ل عألس سع .8

وو   من عتة  قا علمش  لا ةذع سبا للش لا وأ  عندمج  أوعنضم  ةلع شرص معنوي  .9

ةذع ل   علء ف  –ا علتع بدولا علمق  أخ  مصد ا من علسلء ف علمحلقا علمرتصا أوتل

 عألخ  فع عتة  قا علمش  لا ألنبع ومعتمد  من علسة    عللقبقا بدولا علمق 

 ةذ  مزعولا علنش ط من علوزي  علمرتص ب لنسبا للش ل ف عأللنبقا  .10

يقبل علمش  ك فع علعء ا ويسهل ةل عا علزي    علمقدعنقا لمق  ش لته من  بل  .11

علمرولقن لطططع رلع ل فا عةمك نق ف علم ديا وعلبش يا علمتوف    مندوبع ش لا علرلق 

 لديه

يجا رلى علمق وظ علمش  ك فى علعء ا أ  يقول بإنه ا عل عاعف علتص  يح علنةءقه  .12

 (.Site visitوعحض   نسره منه  رند طلا علقق ل ب لزي    علمقدعنقه  
 

( مظ  يد منةصةةةةلا مغلقا ب لشةةةةما عألحم  ومرتوما برت  مقدل  4يجا تقدي  علع ض فع   

وعسةةةة  علجها علمشةةةة  لا رلى لل مظ وف بحقث  علع ض ما بق   علمحتوى وعسةةةة  علمشةةةة وع 

 يحتوي لل مظ وف رلى عاتع:
 

 .  علظ ف عألوظ يحتوي رلى ر ض م لع مسع  من أول ووو 

 م  يجا أ  تكو  وةةطحقا علظ ف علا نع يحتوي رلى ر ضةة ً فنق ً من أوةةل ووةةو  ط ل

 ( من ت  يخ عة ة ظ علمبقن فع  ذع عةرط . أشهر 3علع ض ثطثا أشه    

  علظ ف علا لث يحتوي رلى ر ضةةةة ً م لق ً غق  مسةةةةع  دو  ذل  علسةةةةع  وةال ي ف  ةذع

أحتوى رلى سع عًط ويكو  متضمن ً علش وط علم لقا وط يقا علدفا علمءلوبا ما ض و   

رلى علشةة وط علع ما لشةة لا علرلق  علع بع للنة  دو  أدنى تحةو ط وذلا علموعفقا علت ما 

 لش ط أس سع للمش  لا فع علعء ا ويقدل من أول ووو  .



    نصةةةةةةد فع علم ئا من %  0.5علظ ف عل عبا يحتوي رلى علضةةةةةةم   عالبتدعئع  د ه )

 كصككككر مصككككرأو مصككككما أو   ا   ككككمانةلم لع  قما علع ض علمقدل ويجا تقديمه 

وةةة د  من أحد علمصةةة  ف علع ملا فع لقبق  لصةةة لح شةةة لا علرلق  علع بع للنة  رلى أ  

يول( بعد عنته ا علمد  علمحدد  لس ي   علع وض وسقت   60يكو  و لح لمد  ستقن يوم   

ت لقا علرء ب ف أو علصكوك علضم نقا عالبتدعئقا لمن ال ي سو رلقه علعء ا ما عألخذ فع 

 وض وعلمسةةةتندعف علمقدما من علمق وظ سةةةوف تووظ ملكقته  لشةةة لا عالرتب   أ  ل فا علع

 علرلق  علع بع للنة .
 

تقدل علع وض خطظ سةةةة ر ف علدوعل عل سةةةةمى ةلى لجنا علعء اعف علة رقا بمق  شةةةة لا علرلق  

ظه ع من يول  14:00( فى مورد أ صةةةة ه علسةةةة را 263علكقش.بنغ زى طص ب: –علع بى للنة  

وسةةةةةةوف لن يقبةةل أى ر ض اليلتزل مقةةدمةةه بةة لشةةةةةة وط ل 31/05/2018علموعفا :  علرمقس

وعةل عاعف علوع د  أرطهط لمةة  ال يعتةةد بع ض أى مشةةةةةةةة  ك فى علعءةة ا مةة  ل  يكن ممةة ثط 

لموضةةةةوع علعء ا ويعب  بوضةةةةوح رن  د   وةةةة حا علع ض رلى عنج ز علعمل علمءلوب بد ا 

سةةة ا ولشةةة لا علرلق  علع بى للنة  علحا متن  قا وة  أ ل عألسةةةع   لن يكو  علمعق   علوحقد ل  

فى عةلغ ا دو  ذل  عألسةةةةب ب طلم  التتحمل شةةةة لا علرلق  علع بى للنة  أى مصةةةة  يد تكبد   

 علمش  ك ل عا ةلغ ا علعء ا.

 ألي عستةس  عف ي لى عالتص ظ ب ئقس لجنا علعء اعف علة رقا رلى علعنوع  علت لع:
 

 

 شركة الخليج العربو للنفط

 الرئيسوالمبنى 

 (338مكتب رقم ) – الثالثالمور 

 263صنموا بريم: 

 ليبيا  -بنغازي 

 4986دا لى  40 -2228931 61 218+ هاتف: 

 2229006 61 218+ أاكس: 
 
 

  ئقس لجنا علعء اعف علة رقا       لمقا علم عسطف يجا ع  تعنو  على علسقد : مالحظة

  .بش لا علرلق  علع بع للنة  18-11/ 118
 


