
 للنفط ىشركة الخليج العرب

 لجنة العطاءات الفرعية

 إعالن عن مناقصة عامة

مبنى  صيانةطرح مشروع  ى، عن رغبتها فللنفط ى، بشركة الخليج العربتعلن لجنة العطاءات الفرعية

 ( بحقل مسلة النفطى.9المختبر بالمحطة الرئيسية رقم )

 :وصف مختصر للعمل

متر  065ر م، حيث تبلغ المساحة اإلجمالية للمختب0981عام  ىفإنشاء مبنى مختبر حقل مسلة  مــت

ل م، كما أن المختبر يشم0981المبنى منذ عام  ىتجديدات أو تحسينات كبيرة ف ىمربع، ولم يتم إجراء أ

مكاتب، منطقة استراحة للمستخدمين،  خزن للمعدات والمواد الكيميائية،م على مختبر للزيت ومختبر للماء،

المشروع يتضمن إجراء صيانة محددة لمبنى المختبر وتشمل الصيانة األسقف  ؛رة مياءمطبخ، و دو

واألعمال  ىذلك خدمات المياه والصرف الصح ىفوالتشطيبات األرضية وخدمات الدهان والبنية التحتية بما 

عمل أيضا يشمل الكما الكهربائية واإلضاءة ونظام التكييف والتبريد وتركيب أجهزة الكشف عن الحرائق، 

يذ توفير جميع المواد الضرورية وجميع المعدات الالزمة للتركيبات باإلضافة للعمالة المناسبة و الالزمة لتنف

ذكور و مفصل بكراسة العطاء و كافة األعمال يجب تنفيذها حسب ما هو م؛ المسئوليات التعاقدية للمقاول

 للنفط. ىلخليج العرباصة لشركة اامة و الختتضمن المواصفات الفنية و القياسية و الشروط الع ىالت

 ىهذه المناقصة عل ىالمشاركة ف ىلديها الرغبة الصادقة ف ىكافة الشركات المتخصصة والت ىفعلــــــــ

 ىل المذكور أعاله وذلك للمشاركة فالمجا ىلقدرة والخبرة السابقة والتخصص فأن تكون لديها الكفاءة وا

 لعطاء ستكون خالل الفترة الواقعةوما لديها بأن فترة التقدم لسحب مستندات االعطاء المطروح، أن يكون معل

 11.00م من الساعة 13/11/8201الموافــق  الثالثاءيوم  ىم إل11/11/8201الموافق  األحد من يوم

( بلجنة 553وذلك بالتسليم المباشر لمندوبيها من المكتب رقم ) ،ظهرا  13.00الساعة  ىوحت صباحا  

( 0111قدره ) ىوذلك مقابل مبلغ مال ،ىبالكيش بمدينة بنغاز ىة الرئيسبمقر الشرك -ت الفرعية العطاءا

ليبيا لصالح شركة الخليج  ىديناراً يدفع بصك مصدق غير قابل للترجيع صادر عن أحد المصارف العاملة ف

وفقاً لمستندات المطلوبة توفير ا ى، القادرين علبسحب كراسة العطاء إال للمتقدمينللنفط وال يسمح  ىالعرب

 -:للشروط التاليـــــــــــة



 يمثلها. ىصادر من الجهة الت ىخول بسحب كراسة العطاء مستند رسمأن يحوز المندوب الم .0

ابقة مدعمة بالمستندات التقدم للعطاء إحضار ما يفيد تخصص المتقدم وخبرته الس ىالراغبين ف ىعل .5

 ضر تسليم المشاريع المنفذة للجهات المستفيدة.ذلك صور من محا ىذلك بما ف ىالدالة عل

 صورة من رخصة مزاولة النشاط سارية المفعول. .3

 .ىحديث من السجل التجار ىستخرج رسمصورة من م .4

 صورة من شهادة قيد بالغرفة التجارية سارية المفعول. .5

 سارية المفعول(.) شهادة إثبات سداد الضريبة .6

 صورة من عقد التأسيس. .7

 .ىاألساس صورة من النظام .8

 -أخر  ىشخص معنو ىق للشركة وأن اندمجت أو انضمت إلإذا سب -تفاقية المشاركة إرة من صو .9

تفاقية إ ىاألخر ف إذا كان الطرف -بدولة المقر  ىلطات المحلية المختصة أو تلك التمصدقة من الس

 ومعتمدة من السفارة الليبية بدولة المقر. ىالمشاركة أجنب

 .األجنبيةاط من الوزير المختص بالنسبة للشركات إذن مزاولة النش .01

شركة  ىميدانية لمقر شركته من قبل مندوبالعطاء ويسهل إجراء الزيارة ال ىيقبل المشارك ف .00     

 كافة اإلمكانيات المادية والبشرية المتوفرة لديه. ىطالع علالخليج المخولين لإل

مختومة بختم مقدم العرض مع قة بالشمع األحمر و( مظاريف منفصلة، مغل3) ىب تقديم العرض فـيج

بحيث يحتوى  المشاركة على كل مظروف بخط واضح اقصة وإسم الجهةسم المشروع ورقم المنبيان إ

من عرضاً فنياً  يحوى ىعر من أصل وصورة، والمظروف الثانالمظروف األول على عرض مالى مس

هذا  ىقفال المبين فمن تاريخ اإل( شهور 3) كما يجب أن تكون صالحية العرض ثالثة أصل وصورة؛

السعر وإال يرفض إذا احتوى دون ذكر  ث عرضاً مالياً غير مسعر؛اإلعالن، ويتضمن المظروف الثال

الشروط  ىوبة مع ضرورة الموافقة التامة عل، يكون متضمناً الشروط المالية وطريقة الدفع المطلسعراً 

العطاء ويقدم  للنفط دون أدنى تحفظ وذلك كشرط أساسى للمشاركة فىعامة للتعاقد لشركة الخليج العربى ال

 . وصورة مرفقاً به الضمان اإلبتدائىمن أصل 

ض المقدم ويجب تقديمه كضمان قيمة العر ىالمائة من إجمال ى%( نصف ف1.5ه )قدر الضمان اإلبتدائى

للنفط  ىالعربة الخليج الح شركليبيا لص ىق صادر من أحد المصارف العاملة فأو كصك مصد مصرفى

ظروف م ىف مع العرض المالى ديم العرض، ويسلم( ستة أشهر من تاريخ تق6أن يكون صالح لمدة ) على



يرسو عليه لمن ال  لضمانات أو صكوك الضمان اإلبتدائىوسيتم ترجيع ا منفصل ومغلق بالشمع األحمر؛

تؤول ملكيتها لشركة مقدمة من المقاول سوف عتبار أن كافة العروض والمستندات الاإل ىالعطاء مع األخذ ف

 للنفط . ىالخليج العرب

بمقر شركة  - (322إلى لجنة العطاءات الفرعية مكتب رقم ) العروض خالل ساعات الدوام الرسمى تقدم

من يوم  ظهرا   13.00الساعة موعد أقصاه  ىف 263 .ب.ص ،ىبنغاز -الكيش بللنفط  ىالخليج العرب

 م.8201/ 60/12 الموافـــق  الخميس

 أى يعتد بعرض، كما ال الشروط واإلجراءات الواردة أعالهعرض ال يلتزم مقدمه ب ىسوف لن يقبل أ

جاز إن ىويعبر بوضوح عن قدرة صاحب العرض ف لموضوع المناقصةلم يكن مماثالً العطاء ما  ىمشارك ف

 ىلإلرساء ولشركة الخليج الحق فحيد قل األسعار لن يكون المعيار الوأوأن  ،العمل المطلوب بدقة متناهية

مصاريف تكبدها المشارك  ىللنفط أ ىتتحمل شركة الخليج العربإلغاء العطاء دون ذكر األسباب كما ال 

 جراء إلغاء العطاء.

 -:ىالعنوان التال ىعل تصال بلجنة العطاءات الفرعيةستفسارات يمكن اإلإألية 

 بالكيش  ىالشركة الرئيس مقرب لدور الثالثا ،(355لجنة العطاءات الفرعية مكتب رقم ) -
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ى اءات الفرعية بشركة الخليج العربسم رئيس لجنة العطإالمراسالت بيجب أن تعنون جميع  مالحظات:

       للنفط.
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