
 

  تأهيل مسبق نعإعالن  الموضوع :

 اسم المشروع رقم المناقصة ت

1 MTC-59/2018  إنشاء محطة وقوف السيارات مشروع رقم مشروعO-34 

 
 فيما يخص إجراء تأهيل مسبقفي تعلن لجنة العطاءات الرئيسية بشركة الخليج العربي للنفط عن رغبتها 

 -المشروع المذكوراعاله ويشمل االتي :

ميم هذه المبانى لتلبى جميع اإلحتياجات وقد روعى عند التصميم عالقة األقسام مع بعضها وعلى هذا تم تص

 -األساس تم توزيع اإلدارات داخل المبنى الرئيسى وباقى المبانى الملحقة، ويتكون المجمع من المبنى الرئيسى

 المرافق العامة. –المبانى الملحقة 

 الكيش / بنغازى-بق فى الموقع الرئيسى لشركة الخليج العربي للنفطبناء موقف للسيارات متعدد الطوا

( خمس طوابق يتسع 5تعزم شركة الخليج العربى للنفط تنفيذ موقف خاص لمستخدمى الشركة مكون من )

سيارة بالقرب من البوابه الرئيسية للشركه، وهذا الموقف بما فيه من ) تصميم وتركيبات  492حوالى 

يجب أن ينفذ ويسلم كامال)جاهز لإلستخدام( وهو عباره عن هيكل من الفوالذ المجلفن مع ومعدات وتأثيث( 

 بالطات خرسانيه مسلحه.

لديها الكفاءة وفي التأهيل المسبق فعلي كافة الشركات المتخصصة والتي لديها الرغبة الصادقة في المشاركة 

يوم من  للتأهيل المسبق تبدأبأن فترة التقدم  أخذ العلم  المطروح التخصص في مجالتكون والقدرة والخبرة و

ظهراً وحتي  12:00من الساعة م 30/12/2018الموافق  ثنيناال وحتى يوم 03/12/2018الموافق   الثنينا

 –المبني الجديد  –التسليم المباشر لمندوبيها بلجنة العطاءات الرئيسية  عن طريق وذلك ظهراً 14:00الساعة 

 كيش بمدينة بنغازي بمقر الشركة الرئيسي بال

 -توفير المستندات المطلوبة وفقاً للشروط التالية :و

المتقدم وخبرته السابقة مدعمة  نشاطيفيد  إحضار ما تأهيل المسبقعلي الراغبين في التقدم لل .1

 بالمستندات الدالة علي ذلك بما في ذلك صور من محاضر تسليم المشاريع المنفذة للجهات المستفيدة

 ة مزاولة النشاط سارية المفعولصورة من رخص .2

 والملف المالي صورة من مستخرج رسمي حديث من السجل التجاري .3

 صورة من شهادة قيد بالغرفة التجارية سارية المفعول .4

 شهادة إثبات سداد الضريبة) سارية المفعول( .5

 صورة من عقد التأسيس .6

 صورة من النظام األساسي .7

انضمت إلي شخص معنوي أخر إذا سبق للشركة وأن اندمجت أوصورة من اتفاقية المشاركة  .8

إذا كان الطرف األخر في اتفاقية  –تلك التي بدولة المقر ن السلطات المحلية المختصة أومصدقة م

 المشاركة أجنبي ومعتمدة من السفارة الليبية بدولة المقر

 إذن مزاولة النشاط من الوزير المختص بالنسبة للشركات األجنبية  .9

شركة  يدانية لمقر شركته من قبل مندوبيويسهل إجراء الزيارة الم تأهيل المسبقيقبل المشارك في ال .10

 الخليج المخولين لالطالع علي كافة اإلمكانيات المادية والبشرية المتوفرة لديه

 المالي والمهني آلخر ثالث سنوات االستقرار .11

 أخري يةأي جهة إدار أوللنفط األعمال التي تم انجازها لصالح شركة الخليج العربي  .12

 .المشاريع الخبرة السابقة مدعمة بالمستندات بما في ذلك محاضر تسليم واستالم .13

 رسائل من الجهات التي استلمت مشاريع مماثلة تم تنفيذها . .14



 معدات الخاصة بالشركة والكادر الوظيفي للعاملين لديها.الاعداد قائمة ب .15

 ونسب انجازها لمشابهةقيمة المشاريع المنفذة السابقة وا .16

 .2018-2017-2016ميزانية عمومية وقائمة دخل معتمده آلخر ثالث سنوات  .17

 عدد وقيمة المشاريع المشابهه .18

 شهادة تزكيه من المصرف .19

 قائمة دخل وقائمة مركز مالى الخر ثالث سنوات معتمده من محاسب قانونى .20

 -رئيسية علي العنوان التالي :ألية استفسارات يمكن االتصال بأمانة سر لجنة العطاءات ال

 –بنغازي –( المبني الجديد ، مقر الشركة الرئيسي بالكيش 4لجنة العطاءات الرئيسية مكتب رقم ) -

 263ليبيا ص ب :

 218-061-2229006 -:بريد مصور  -

 3883 –داخلي  -218-061 -402228931 - هاتف :  -

  mtc @ agoco.lyالبريد االلكتروني

     تعنون جميع المراسالت باسم رئيس لجنة العطاءات الرئيسية بشركة الخليج العربي مالحظات :   يجب أن 

          .  للنفط                 

 لجنة العطاءات الرئيسية                      
   ./ م.أسامة الورفلي

أمين سر لجنة العطاءات الرئيسية            


