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بشركة الخليج العربي  للينفط عين ( 18- 241/2018رقم )تعلن لجنة العطاءات الفرعية 

 المذكور اعاله وتشمل اآلتى : مشروعالمناقصة المتعلقة بالرغبتها ف  طرح 

 

 قيمة كراسة المناقصة اسم المناقصة

دينار ليب  500  السرير بحقلالرمال المتراكمة  إلزالةمشروع   

 

 وصف مختصر للعمل:

 وهييذا يشييمل جميييا المرافييي اإلنتاجييية م ييل  السييرير بحقييلازاليية الرمييال لقيــييـام بمعمييال ا
وميييا  والمصيييفا   القمريييية  المجميييا الر يسييي حطات المالمجمعيييات الخارجيييية واآلبيييار  
ميين المعييدات م ييل اييواغط الويياز والهييواء  معامييل المييياه  محطييات الكهربيياء  ابييداخله

لقييييام بلزالييية الرميييال الفرعيييية والر يسيييية  واليييورق والمنييياطي الصيييناعية وغيرهيييا وا
 المعدات السطحية بجميا أنواعها.واألوساخ الت  بجوار وحول 

 كوابييل كهربا ييية تحييت هيذه المنيياطي تحتييو  علييى خطييوط أنابييم ومعييدات وماييخات و
 .مل الباالت والمقشات والبراويطاألرض وهذا يتطلم عمالة يدوية مدربة تستع

 

فعلييى كافيية الشييركات المتخصصيية والتيي  لييديها الرغبيية الصييادقة فيي  المشيياركة فيي  هييذه 

المناقصة  والت  ليديها الكفياء  والقيدر  والخبير  السيابقة الحايور السيتالم كراسية المواصيفات 

 االثنووي يووو     إلوو 14/01/2019 الموافوو  االثنووي يووو   ميينات الييدوام الرسييم  خييالل سيياع

 ( هييات  238المباشيير لمنييدوبها ميين المكتييم رقييم )بالتسييليم وذليي    24/01/2019 الموافوو 

 بنوياز  -المبنيى الر يسي  بمقير الشيركة الكييق -عمليات ال ان   إدار  ال( الدور 3916) داخل 

صادر ع  أحد  طري  صك مصدق غير قابل للترجيع للكراسة ع  القيمة الماليةعلى أن تدفا 

 . المصارف العاملة ف  ليبيا لصالح شركة الخليج العرب  للنفط



وال يسمح بسحم كراسة العطاءات إال للمتقدمين القيادرين عليى تيوفير المسيتندات المطلوبية 

 ف  هذا اإلعالن وفقا للشروط اآلتية:

 ة العطيياءات بموجييم مسييتند مخييولين بسييحم كراسيي أن يكييون المنييدوبون ميين الشييركات
 .  على أن يشمل أسم المشروع من الجهة الت  يم لونها رسم  صادر

   على الراغبين ف  التقدم لهذا العطاء إحاار ما يفييد تخصيا المتقيدم وخبرتيس السيابقة
للتشييريعات الصييادر  فيي   فقييا  اصيية بواييعها القييانون  والمييال  ووكييذل  المسييتندات الخ

 وا  وذل  بالنسبة للجهات المسجلة ف  ليبيا وه  :الخص
 

 عقد التمسيس. .1
 صور  من مستخرج السجل التجار  )سار  المفعول(. .2
 شهاد  قيد بالورفة التجارية )سارية المفعول(. .3
 رخصة مزاولة العمل )سارية المفعول(. .4
 شهاد  إ بات سداد الاريبة )سارية المفعول(. .5
 المختا بالنسبة للشركات األجنبية.إذن مزاولة النشاط من الوزير  .6

 

( مظاري  منفصلة مولقة بالشما األحمير ومختومية بخيتم مقيدم  4يجم تقديم العرض ف  ) 

اسييم المشييروع ورقييم المناقصيية واسييم الجهيية المشيياركة علييى كييل و المحتييو  العييرض مييا بيييان

 مظرو  بحيث يحتو  كل مظرو  على اآلت :

 سعر من أصل وصور .الظر  األول يحتو  على عرض مال  م 
   فنيا  من أصل وصور   كما يجم أن تكيون صيالحية  الظر  ال ان  يحتو  على عراا

 ( من تاريخ اإلقفال المبين ف  هذا اإلعالن. أشهر 3العرض  ال ة أشهر ) 

  الظر  ال الث يحتو  عليى عرايا  مالييا  غيير مسيعر دون ذكير السيعر وإال ييرفض إذا
امنا  الشروط المالية وطريقة الدفا المطلوبة ما ارور  أحتو  على سعرا   ويكون مت

  وذلي  خليج العرب  للنفط دون أدنيى تحفيظالموافقة التامة على الشروط العامة لشركة ال
 كشرط أساس  للمشاركة ف  العطاء ويقدم من أصل وصور .

  ( نصي  في  الما ية مين %  0.5الظر  الرابا يحتو  عليى الايمان االبتيدا   قيدره )

 كصووك مصوورفد مصوودق أو خطووا   ووما مييال  قيميية العييرض المقييدم ويجييم تقديمييس إج
صادر من أحد المصار  العاملة ف  ليبيا لصيالح شيركة الخلييج العربي  للينفط عليى أن 

( بعييد انتهيياء المييد  المحييدد  لسييريان العييروض يييوم 60سييتين يومييا )يكييون صييالح لمييد  

دا ية لمين ال يرسيو علييس العطياء ميا وسيتم ترجيا الخطابات أو الصكو  الامانية االبت
األخييذ فيي  االعتبييار أن كافيية العييروض والمسييتندات المقدميية ميين المقيياول سييو  تييمول 

 ملكيتها لشركة الخليج العرب  للنفط.



(  238مكتيم رقيم ) خالل ساعات الدوام الرسمى إلى لجنة العطاءات الفرعيية تقد  العروض

 -المبنييى الر يسيي  بمقيير الشييركة الكيييق - العملييياتال ييان  إدار  ( الييدور 3916) داخليي  هييات 

  28/01/2019الموافو  :  الخموي م  يوو   ا  ظهر 14:00ف  موعد أقصاه الساعة   بنواز 

وسو  لين يقبيل أ  عيرض اليلتيزم مقدميس بالشيروط واإلجيراءات اليوارد  أعياله  كميا ال يعتيد 

بعرض أ  مشار  فى العطاء ميا ليم يكين مميا ال لموايوع العطياء ويعبير بوايوح عين قيدر  

صاحم العرض على انجاز العمل المطليوم بدقية متناهيية وإن أقيل األسيعار لين يكيون المعييار 

ة الخليج العربى للنفط الحي فى اإللواء دون ذكر األسبام  كما التتحميل الوحيد لإلرساء ولشرك

 شركة الخليج العربى للنفط أ  مصاري  تكبدها المشار  جراء إلواء العطاء.

 أل  استفسارات يرجى االتصال بر يس لجنة العطاءات الفرعية على العنوان التال :

 شركة الخليج العربد للنفط

 المبن  الرئيسد

 (238مكت  رق  ) – الثاندالدور 

 263صندوق بريد: 

 ليبيا  -بنغازي 

  +   40 -2228931 61 00218 3916هاتف: 

 4549+  40-2228931 61 00218 فاك : 

  s.agneiber@agoco.com.ly الكتروند:بريد 

 

 جميا المراسالت يجم ان تعنون الى السيد ر يس لجنة العطاءات الفرعية رقم  : مالحظة
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