
 شركة الخليج العربي للنفط

 إعالن عن مناقصة عامة

 
 

تعلن لجنة العطاءات الفرعية بشرررراة الجليل العربل للنفن عن تها فا طل  رش وشررررلة   الة 

 الروال الم راامة بالمنا ق الصناعية بحقل السرير.

 

 -لصف وج صر للعمل:

 المجمع الرئيسل لبه ساع ونا ق تح اج إلى تنظيف لإ الة توال. 

 المجمعات الفرعية لعددها خمس وجمعات تح اج إلى تنظيف لإ الة توال. 

  تح اج إلى لفا  ةبا ضررررررراطة الى اتبات ال ابعالمحطات القمرية لعددها عشررررررر وحطات

 .توال تنظيف لإ الة

  ال هذه المنا ق يوجد بفا أنابيب لوعدات صررررررناعية لالعمل بفذه المنا ق يح اج ون

 المقالل لالعمالة ال ابعة له أخذ الحيطة لالحذت لالحرص الشديد لطايعة عمل المنطقة.

  بكامل ملحقاتهاالمصفاة 

  هذه المنا ق تح وي على خطو  أنابيب لوعدات تشرررررإيل لإن اج لخ انات لو رررررجات

اوات لاوابل افربائية تحت األتض لهذا ي طلب عمالة يدلية ودتبة تسرررررر عمل لصررررررم

الااتت لالمقشررررررات لالاراليني اما يح اج إلى يتت مقيلة ون واشرررررري( لسررررررياتة      

 لسيوت الدطع الدلاتة.

 

 

طعلى ااطة الشررراات الم جصررصررة لال ل لديفا الرهاة الصرراد ة طل المشرراتاة طل هذه المنا صررةي 

لال ل لديفا الكفاءة لالقدتة لالجارة السابقة الح وت تس  م اراسة المواصفات خ ل ساعات 

عة بين  لدلام الرسررررررمل طل الف رة الوا  بال سررررررلي  12/08/2018م إلى 29/07/2018ا ل(  م لذ

 إداتة العمليات   الدلت الثانل 3880 و داخلل   هاتف 249 مندلبفا ون المك ب ت   والمااشرررر ل

 بنإا ي.-بالمانى الرئيسل بمقر الشراة الكيش

 

 

 قيمة كراسة المناقصة اسم المناقصة

 دينار ليبي 500 بحقل السريرإ الة الروال الم راامة بالمنا ق الصناعية 



لت يسررمب بسررحب اراسررة العطاءات إت للم قدوين القادتين على توطير المسرر ندات المطلوبة طل 

 -هذا ا ع ن لطقا للشرل  اآلتية:

 ة العطاءات بموجب وسررررر ند ن ون الشرررررراات وجولين بسرررررحب اراسرررررأن يكون المندلبو

 ون الجفة ال ل يمثلونفا. تسمل صادت

  على الراهاين طل ال قدم لفذا العطاء إح رررات وا يفيد تجصرررق الم قدم لخارته السرررابقةي

لل شررررريعات الصررررادتة طل  طقا  اصررررة بوضررررعفا القانونل لالمالل للاذل( المسرررر ندات الج

 -الجصوصي لذل( بالنساة للجفات المسجلة طل ليايا لهل :

 عقد ال أسيس. .1

 صوتة ون وس جرج السجل ال جاتي وساتي المفعول . .2

 شفادة  يد بالإرطة ال جاتية وساتية المفعول . .3

 تخصة و اللة العمل وساتية المفعول . .4

 شفادة إماات سداد ال رياة وساتية المفعول . .5

 و اللة النشا  ون الو ير المج ق بالنساة للشراات األجناية. إذن .6

 

  وظاتيف ونفصررررررلة وإلقة بالشررررررمع األحمر لوج ووة بج   وقدم  3يجب تقدي  العرض طل و 

العرض وع بيان اسر  المشررلة لت   المنا صرة لاسر  الجفة المشراتاة على ال وظرلث بحي  

 -يح وي ال وظرلث على اآلتل:

  وي على عرض والل وسعر ون أصل لصوتة.الظرث األلل يح 

   طنيا  ون أصررل لصرروتةي اما يجب أن تكون صرر حية  الظرث الثانل يح وي على عرضررا

 أشفر   ون تاتيخ ا  فال الماين طل هذا ا ع ن. 3العرض م مة أشفر و 

  الظرث الثال  يح وي على عرضررررا  واليا  هير وسررررعر دلن ذار السررررعر لإت يرط  إذا

ى سعرا ي ليكون و  منا  الشرل  المالية ل ريقة الدطع المطلوبة وع ضرلتة أح وى عل

المواطقة ال اوة على الشرررل  العاوة لشررراة الجليل العربل للنفن دلن أدنى تحفو ي لذل( 

 اشر  أساسل للمشاتاة طل العطاء ليقدم ون أصل لصوتة ورطقا  به ال مان اتب دائل.

  نصررف طل المائة ون إجمالل  يمة العرض المقدم ليجب  % 0.5ال ررمان اتب دائل  دته و 

تقديمه ا مان وصرث أل اص( وصرطل صادت ون أحد المصرث العاولة طل ليايا لصالب 

أشفر   ون تاتيخ تقدي   6شراة الجليل العربل للنفن على أن يكون صالب لمدة س ة أشفر و 

لشمع األحمر لسي   ترجيع العرض ليسل  وع العرض المالل طل وظرلث ونفصل لوإلق با

ال ررمانات أل الصرركوض ال ررمانية اتب دائية لمن ت يرسررو عليه العطاء وع األخذ طل اتع اات 

أن ااطة العرلض لالمس ندات المقدوة ون المقالل سوث تألل ولكي فا لشراة الجليل العربل 

 للنفن.

 اا  اما ت ت حمل لشررررررراة الجليل العربل للنفن الحق طل إلإاء العطاء دلن ذار األسرررررر

 شراة الجليل العربل للنفن أي وصاتيف تكادها المشاتض جراء إلإاء العطاء.
 


