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 شركة الخليج العربى للنفط

 لجنة العطاءات الفرعية المتعلقة بأعمال النقل

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

 

فى طرح  تعلن لجنة العطاءات الفرعية المتعلقة بأعمال النقل بشركة الخليج العربى للنفط عن رغبتها

العاملة  الف لتر للشاحنة الواحدة بالحفارات 20 حمولةعطاء لتوفير عدد شاحنتين نقل وقود ) ديزل ( 

الخبرة فعلى كافة الشركات المتخصصة والتى لديها الكفاءة والقدرة ومسلة ( ،  –بمنطقتى ) السرير 

 -اه:السابقة والرغبة الصادقة فى المشاركة فى هذه المناقصة ان تتقدم بعرضها وفقاً للمبين ادن

يان بمختومة بختم مقدم العرض مع منفصلة مغلقة بالشمع األحمر ويقدم العرض فى ثالثة مظاريف    

ف سم العطاء ورقم المناقصة واسم الجهة المشاركة على كل مظروف بخط واضح بحيث يحتوى المظروا

ملف خاص يحوي األول على العرض المالى والمظروف الثانى على العرض الفنى والمظروف الثالث 

 ندات التالية:بالشركة الناقلة يتضمن المست

 ذن مزاولة النشاط سارية المفعول.إصورة من  -1

 صورة من مستخرج رسمى حديث من السجل التجارى.  -2

 صورة من شهادة القيد بالغرفة التجارية سارية المفعول.  -3

 شهادة اثبات سداد الضريبة ) سارية المفعول(.  -4

 سيس.التأ صورة من عقد -5

 صورة من النظام األساسى للشركة. -6

ل ساعات خالعالن وذلك الخاصة بالشحنة والمرفقة بهذا اإلوفقاً لوصف العمل والشروط تقدم العروض    

الكيش  –ى للنفط الدوام الرسمى إلى لجنة العطاءات الفرعية المتعلقة باعمال النقل بمقر شركة الخليج العرب

 – برسبتم -03الموافق  األثنينظهراً من يوم  14.00، فى موعد اقصاه الساعة  263بنغازى  ص ب –

 م .2018

يعتد بأى عرض  يلتزم مقدمه بالشروط واإلجراءات الواردة أعاله ، كما ال سوف لن يقبل أي عرض ال

مشارك في العطاء مالم يكن مماثالً  لموضوع المناقصة ويعبر بوضوح عن قدرة صاحب العرض  في 

ن يكون المعيار الوحيد لإلرساء ولشركة الخليج وأن اقل األسعار ل جاز العمل المطلوب بدقة متناهية ،إن
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الحق في إلغاء العطاء دون ذكر األسباب كما ال تتحمل شركة الخليج العربي للنفط اية مصاريف تتكبدها 

 الجهة المشاركة جراء إلغاء العطاء.

لى العنوان ألى استفسارات يمكن االتصال بالسيد رئيس لجنة العطاءات الفرعية المتعلقة بأعمال النقل ع

 -التالى:

 . 263بنغازى ليبيا ص ب  –قر الشركة الرئيسى بالكيش م -منسقة نقل المواقع  –إدارة النقل 

  4685داخلى      40-2228931-061هاتف رقم :  

ل النقل سم رئيس لجنة العطاءات الفرعية المتعلقة باعما: يجب ان تعنون جميع المراسالت با مالحظة

 العربى للنفط .بشركة الخليج 

 

 

  

 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 

مل باألجر ( شاحنتين نقل وقود ) ديزل ( سعة عشرون ألف لترللشاحنة الواحدة للع2المطلوب توفير عدد )

 تالية مسلة  وذلك حسب المعطيات ال –اليومى بمواقع الحفارات الوطنية الواقعة فى منطقتى السرير 

 كيلو متر . 100المسافة المحددة للعمل فى حدود   -1

 احنة.العمل باألجر اليومى لكل ش -2

 مدة العمل ثالثة أشهر  . -3

  بأخطار كتابى صادر عن شركة الخليج العربى للنفط.تاريخ بداية العمل  -4

 الشروط الخاصة بنقل الشحنة

مستخدمة في تتعهد الشركة الناقلة بتوفير جميع أنواع الشاحنات واآلليات والحموالت المطلوبة وال -1

 عمليات النقل  .

ا بأخذ الحيطة بالمحافظة على سالمة المواد أثناء عملية النقل وإلزام سائقيهتتعهد الشركة الناقلة  -2

يض الكامل والحذر عند القيادة والمحافظة على سالمة المواد المنقولة وتقع عليها مسؤولية التعو

ضرار أعن كافة األضرار المترتبة عن فقدان أو ضياع أو تلف اى من المعدات المنقولة او اية 

 األهمال أو التقصير . أخرى نتيجة

تامة بالطرق  تلتزم الشركة الناقلة بتوفير سائقين ذوى خبرة في مجال النقل  وأن يكونوا على دراية -3

 والمواقع التى يتم النقل منها وإليها .

ة الخاصة تلتزم الشركة الناقلة بتوفير الرخص والتصاريح بالعمل لسائقيها وتوفير أجهزة السالم -4

 النقل. ات وإلزام سائقيها بارتداء المالبس الواقية المعمول بها في عملياتبالشاحنات واآللي
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ليج العربى على الشركة الناقلة االلتزام بشروط ولوائح األمن والسالمة المعمول بها في شركة الخ -5

 للنفط مع التقيد بالتوجيهات الصادرة من ممثل الشركة فيما يخص عملية النقل .

ين التابعين لى نفقتها التكاليف الخاصة بمصاريف األقامة واإلعاشة للسائقتتحمل الشركة الناقلة ع -6

المياه ولها داخل الموقع وأثناء القيادة وعند عملية النقل ومصاريف التزود بالوقود والزيوت 

 للشاحنات المستخدمة في عملية النقل .

 . مؤجرة بعقد رسمىأن تكون السيارات القائمة بعملية النقل مملوكة للشركة الناقلة أو   -7

االلتزام بنقل المواد تتعهد الشركة الناقلة بااللتزام بالبدء في تنفيذ العمل ) عملية النقل المطلوبة ( و -8

 المطلوبة حسب المدة المحددة في وصف العمل .

 تتعهد الشركة الناقلة بتحمل جميع الضرائب الناتجة عن تنفيذ هذا العمل .  -9

طلوب يجب أن يتضمن العرض السعربشكل مفصل أضافة إلى تحديد القيمة األجمالية  للعمل الم  -10

 وتدفع القيمة بالدينار الليبي .

نفط تطبيق تتعهد الشركة الناقلة بتنفيذ العمل بالصورة المطلوبة ويحق لشركة الخليج العربى لل  -11

لناقلة االعمل وذلك ال يعفى الشركة %( فى حالة  التأخر في انجاز أو تنفيذ 5غرامة تصل إلى )

 من تحمل اى غرامات أخرى نتيجة عجزها او قصورها فى تنفيذ العمل المطلوب. 

 يخضع هذا العمل للشروط العامة للتعاقد لشركة الخليج العربى للنفط. -12

أى بيجب التوقيع والختم على الشروط الخاصة بالموافقة وإرفاقها بالعرض المالى ولن يعتد  -13

  يتضمن هذه الموافقة .عرض ال

فين دون ذكر يكون الحق لشركة الخليج العربى للنفط فى إلغاء العقد أو االتفاق المبرم بين الطر  -14

 األسباب والمبرارات ودون الزامها بأى مصاريف اضافية . 

 

 

 

 

 

 

 

 


