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 شركة الخليج العربى للنفط

 لجنة العطاءات الفرعية المتعلقة بأعمال النقل

 STC(01/2018)عالن عن مناقصة عامة رقم إ

 

تعلن لجنة العطاءات الفرعٌة المتعلقة بأعمال النقل بشركة الخلٌج العربى للنفط عن رغبتها فى طرح 

الف لتر للشاحنة الواحدة بالحفارات العاملة  02 حمولةعطاء لتوفٌر عدد شاحنتٌن نقل وقود ) دٌزل ( 

فعلى كافة الشركات المتخصصة والتى لدٌها الكفاءة والقدرة والخبرة مسلة ( ،  –بمنطقتى ) السرٌر 

 -السابقة والرغبة الصادقة فى المشاركة فى هذه المناقصة ان تتقدم بعرضها وفقاً للمبٌن ادناه:

مختومة بختم مقدم العرض مع بٌان منفصلة مغلقة بالشمع األحمر وٌقدم العرض فى ثالثة مظارٌف    

سم العطاء ورقم المناقصة واسم الجهة المشاركة على كل مظروف بخط واضح بحٌث ٌحتوى ا

ٌحوي المظروف األول على العرض المالى والمظروف الثانى على العرض الفنى والمظروف الثالث 

 ندات التالٌة:ملف خاص بالشركة الناقلة ٌتضمن المست

 ذن مزاولة النشاط سارٌة المفعول.إصورة من  -1

 صورة من مستخرج رسمى حدٌث من السجل التجارى.  -0

 صورة من شهادة القٌد بالغرفة التجارٌة سارٌة المفعول.  -3

 شهادة اثبات سداد الضرٌبة ) سارٌة المفعول(.  -4

 سٌس.التأ صورة من عقد -5

 صورة من النظام األساسى للشركة. -6

خالل عالن وذلك الخاصة بالشحنة والمرفقة بهذا اإلوفقاً لوصف العمل والشروط تقدم العروض    

ساعات الدوام الرسمى إلى لجنة العطاءات الفرعٌة المتعلقة باعمال النقل بمقر شركة الخلٌج العربى 

الموافق  األثنٌنظهراً من ٌوم  14.22، فى موعد اقصاه الساعة  063بنغازى  ص ب –الكٌش  –للنفط 

 م .0218 –أغسطس  -07

ٌعتد بأى عرض  ٌلتزم مقدمه بالشروط واإلجراءات الواردة أعاله ، كما ال سوف لن ٌقبل أي عرض ال

مشارك فً العطاء مالم ٌكن مماثالً  لموضوع المناقصة وٌعبر بوضوح عن قدرة صاحب العرض  فً 

ٌكون المعٌار الوحٌد لإلرساء ولشركة الخلٌج  وأن اقل األسعار لن جاز العمل المطلوب بدقة متناهٌة ،إن
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الحق فً إلغاء العطاء دون ذكر األسباب كما ال تتحمل شركة الخلٌج العربً للنفط اٌة مصارٌف تتكبدها 

 الجهة المشاركة جراء إلغاء العطاء.

ى العنوان ألى استفسارات ٌمكن االتصال بالسٌد رئٌس لجنة العطاءات الفرعٌة المتعلقة بأعمال النقل عل

 -التالى:

 . 063بنغازى لٌبٌا ص ب  –مقر الشركة الرئٌسى بالكٌش  -منسقة نقل المواقع  –إدارة النقل 

  4685داخلى      40-2228931-061هاتف رقم :  

سم رئٌس لجنة العطاءات الفرعٌة المتعلقة باعمال النقل : ٌجب ان تعنون جمٌع المراسالت با مالحظة

 العربى للنفط .بشركة الخلٌج 

 

 

  

 لجنة العطاءات الفرعية المتعلقة باعمال النقل
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 شركة الخليج العربى للنفط

 الخاصة بأعمال النقللجنة العطاءات الفرعية 

 STC(01/2018)عطاء رقم 

 

 وصف العمل 

( شاحنتٌن نقل وقود ) دٌزل ( سعة عشرون ألف لترللشاحنة الواحدة للعمل 0المطلوب توفٌر عدد )

مسلة  وذلك حسب المعطٌات  –باألجر الٌومى بمواقع الحفارات الوطنٌة الواقعة فى منطقتى السرٌر 

 التالٌة 

 كٌلو متر . 122المسافة المحددة للعمل فى حدود   -1

 احنة.العمل باألجر الٌومى لكل ش -0

 مدة العمل ثالثة أشهر  . -3

  بأخطار كتابى صادر عن شركة الخلٌج العربى للنفط.تارٌخ بداٌة العمل  -4

 الشروط الخاصة بنقل الشحنة

تتعهد الشركة الناقلة بتوفٌر جمٌع أنواع الشاحنات واآللٌات والحموالت المطلوبة والمستخدمة  -1

 فً عملٌات النقل  .

بالمحافظة على سالمة المواد أثناء عملٌة النقل وإلزام سائقٌها بأخذ الحٌطة تتعهد الشركة الناقلة  -0

والحذر عند القٌادة والمحافظة على سالمة المواد المنقولة وتقع علٌها مسؤولٌة التعوٌض الكامل 

عن كافة األضرار المترتبة عن فقدان أو ضٌاع أو تلف اى من المعدات المنقولة او اٌة أضرار 

 األهمال أو التقصٌر . أخرى نتٌجة

تلتزم الشركة الناقلة بتوفٌر سائقٌن ذوى خبرة فً مجال النقل  وأن ٌكونوا على دراٌة تامة  -3

 بالطرق والمواقع التى ٌتم النقل منها وإلٌها .

تلتزم الشركة الناقلة بتوفٌر الرخص والتصارٌح بالعمل لسائقٌها وتوفٌر أجهزة السالمة الخاصة  -4

 ات وإلزام سائقٌها بارتداء المالبس الواقٌة المعمول بها فً عملٌات النقل.بالشاحنات واآللٌ
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على الشركة الناقلة االلتزام بشروط ولوائح األمن والسالمة المعمول بها فً شركة الخلٌج  -5

 العربى للنفط مع التقٌد بالتوجٌهات الصادرة من ممثل الشركة فٌما ٌخص عملٌة النقل .

لى نفقتها التكالٌف الخاصة بمصارٌف األقامة واإلعاشة للسائقٌن التابعٌن تتحمل الشركة الناقلة ع -6

لها داخل الموقع وأثناء القٌادة وعند عملٌة النقل ومصارٌف التزود بالوقود والزٌوت والمٌاه 

 للشاحنات المستخدمة فً عملٌة النقل .

 مؤجرة بعقد رسمى .أن تكون السٌارات القائمة بعملٌة النقل مملوكة للشركة الناقلة أو   -7

تتعهد الشركة الناقلة بااللتزام بالبدء فً تنفٌذ العمل ) عملٌة النقل المطلوبة ( وااللتزام بنقل  -8

 المواد المطلوبة حسب المدة المحددة فً وصف العمل .

 تتعهد الشركة الناقلة بتحمل جمٌع الضرائب الناتجة عن تنفٌذ هذا العمل .  -9

ٌجب أن ٌتضمن العرض السعربشكل مفصل أضافة إلى تحدٌد القٌمة األجمالٌة  للعمل   -12

 المطلوب وتدفع القٌمة بالدٌنار اللٌبً .

تتعهد الشركة الناقلة بتنفٌذ العمل بالصورة المطلوبة وٌحق لشركة الخلٌج العربى للنفط تطبٌق   -11

العمل وذلك ال ٌعفى الشركة الناقلة %( فى حالة  التأخر فً انجاز أو تنفٌذ 5غرامة تصل إلى )

 من تحمل اى غرامات أخرى نتٌجة عجزها او قصورها فى تنفٌذ العمل المطلوب. 

 ٌخضع هذا العمل للشروط العامة للتعاقد لشركة الخلٌج العربى للنفط. -10

ٌجب التوقٌع والختم على الشروط الخاصة بالموافقة وإرفاقها بالعرض المالى ولن ٌعتد بأى  -13

  ٌتضمن هذه الموافقة .عرض ال

ٌكون الحق لشركة الخلٌج العربى للنفط فى إلغاء العقد أو االتفاق المبرم بٌن الطرفٌن دون   -14

 ذكر األسباب والمبرارات ودون الزامها بأى مصارٌف اضافٌة . 

 

 

 

 

 

 

 

 


