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 شركة الخليج العربى للنفط

 المتعلقة بأعمال النقلالدائمة لجنة العطاءات الفرعية 

 STC(17/2018)رقم  مناقصة عامةتمديد عالن عن إ

 

ن رغبتها فى المتعلقة بأعمال النقل بشركة الخليج العربى للنفط ع الدائمة تعلن لجنة العطاءات الفرعية

 .الحمادة بنظام الرحالت من طرابلس إلى حقلنقل وقود طيران للعمل ة تأجير شاحنالخاص بعطاء ال تمديد

ادقة فى الرغبة الصالكفاءة والقدرة والخبرة السابقة وفعلى كافة الشركات المتخصصة والتى لديها 

 -المشاركة فى هذه المناقصة ان تتقدم بعرضها وفقاً للمبين ادناه:

يان ببالشمع األحمر ومختومة بختم مقدم العرض مع  مظاريف منفصلة مغلقة أربعةيقدم العرض فى    

ف اسم العطاء ورقم المناقصة واسم الجهة المشاركة على كل مظروف بخط واضح بحيث يحتوى المظرو

ثالث  المالى المسعروالمظروف ال والمظروف الثانى على العرض الغير مسعر األول على العرض المالى

 :ملف خاص بالشركة الناقلة يتضمن المستندات التاليةحوى ي الرابعالفنى والمظروف  على العرض

 صورة من إذن مزاولة النشاط سارية المفعول. -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 خاصة بالشحنة والمرفقة بهذا اإلوفقاً لوصف العمل والشروط التقدم العروض    

يج العربى للنفط عمال النقل بمقر شركة الخلالدائمة المتعلقة بأالدوام الرسمى إلى لجنة العطاءات الفرعية 

 -29الموافق  الثالثاءظهراً من يوم  14.00عد اقصاه الساعة ، فى مو 263بنغازى  ص ب –الكيش  –

 م .2019 – يناير

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 
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ولشركة الخليج الحق في إلغاء العطاء دون ذكر األسباب كما ال  ،إنجاز العمل المطلوب بدقة متناهية 

 تتحمل شركة الخليج العربي للنفط اية مصاريف تتكبدها الجهة المشاركة جراء إلغاء العطاء.

على العنوان  المتعلقة بأعمال النقل الدائمة ألى استفسارات يمكن االتصال بالسيد رئيس لجنة العطاءات الفرعية

 -التالى:

 . 263بنغازى ليبيا ص ب  –مقر الشركة الرئيسى بالكيش  - المواقعخدمات منسقة  – النقلإدارة   

  4685داخلى      40-2228931-061هاتف رقم :  

عمال ة بأتعلقالدائمة الم سم رئيس لجنة العطاءات الفرعيةان تعنون جميع المراسالت با : يجب مالحظة

 النقل بشركة الخليج العربى للنفط .

 وصف العمل 

يقة شاحنة مخصصة لنقل وقود الطيران حسب المواصفات المعتمدة من شركة البرنوع الشاحنة / 

 .لتسويق النفط 

 شاحنة واحدة/  عدد الشاحنات المطلوبة 

 .وقود طيراننوع الحمولة / 

 الحمولة / عشرون الف لتر.

 من مستودعات شركة البريقة طرابلس إلى حقل الحمادةمنطقة العمل / 

 .حسب الطلباوقات العمل / 

  .نظام الرحالتنظام العمل / 

فقاً لألجرءات يتم الدفع بناء على جداول التوقيت المعتمدة من اإلدارة المستفيدة ووطريقة الدفع / 

 المتبعة بإدارة الشؤون المالية بالشركة.

 م قابلة للتمديد.30/06/2019وحتى  01/01/2019زمنية للعمل / من تاريخ الفترة ال

 

 

 

. 
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 الشروط الخاصة بنقل الشحنة

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

 عمليات النقل  .

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

 أخرى نتيجة األهمال أو التقصير .

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

 والمواقع التى يتم النقل منها وإليها .

السالمة  سارية المفعول لقيادة الشاحنات واآلالت وكذلك رخصتلتزم الشركة الناقلة بتوفير رخص  -4

احنات يها وتوفير أجهزة السالمة الخاصة بالشوالتصاريح بالعمل لسائقالخاصة بقيادة اآلالت 

 واآلليات وإلزام سائقيها بارتداء المالبس الواقية المعمول بها في عمليات النقل.

ليج العربى على الشركة الناقلة االلتزام بشروط ولوائح األمن والسالمة المعمول بها في شركة الخ -5

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

ين التابعين تتحمل الشركة الناقلة على نفقتها التكاليف الخاصة بمصاريف األقامة واإلعاشة للسائق -6

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

 للشاحنات المستخدمة في عملية النقل .

 عقد رسمى .القائمة بعملية النقل مملوكة للشركة الناقلة أو مؤجرة ب ت واآلالتالشاحناأن تكون   -7

االلتزام بنقل المواد لتزام بالبدء في تنفيذ العمل ) عملية النقل المطلوبة ( وتتعهد الشركة الناقلة باأل -8

 المطلوبة حسب المدة المحددة في وصف العمل .

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

لوب يجب أن يتضمن العرض السعربشكل مفصل أضافة إلى تحديد القيمة األجمالية  للعمل المط  -10

 وتدفع القيمة بالدينار الليبي .

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

لناقلة االة  التأخر في انجاز أو تنفيذ العمل وذلك ال يعفى الشركة %( فى ح5غرامة 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
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ولن  رالمالى الغير مسعيجب التوقيع والختم على الشروط الخاصة بالموافقة وإرفاقها بالعرض  -13

 يعتد بأى عرض ال يتضمن هذه الموافقة .

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

 .  ضافيةاألسباب والمبرارات ودون الزامها بأى مصاريف ا
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