
 (08/2020رقم ) عامة عن مناقصة االعالن تمديد
                    

المبين أدناه  العطاء طرح تعلن لجنة العطاءات الرئيسية بشركة سرت إلنتاج وتصنيع النفط والغاز عن
 -يلي: عامة وذلك كما  ةفي مناقص

 

رقم  اسم المشروع ر.م
 المشروع

ثمن 
 الكراسة

 تاريخ تقديم العرض
 هرا  ظ 12:00قبل 
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)شركات  المنطقة السكنية األولى والثانية والمنطقة الصناعيةنظافة 
 : وطنية فقط(

المنطقة السكنية األولى نظافة  تقديم خدمات يتضمن العمل بهذا العطاء
كما هو موضح بمواصفات  ،بالبريقة والثانية والمنطقة الصناعية بالشركة

  ومجال العمل.

 بال
2,500 

 د.ل 

 

 ايوم 17االحد 
2020 

 
المذكور أعاله والراغبة في  في المجال والتي لديها الخبرة المتخصصة الوطنية فعلى كافة الشركات

 الهذدرة والكفاءة على التنفيذ الجيد والتي تأنس في نفسها الق أعاله المذكور العطاء المشاركة في
ت إلنتاج وتصنيع النفط الحضور إلى مكتب أمانة سر لجنة العطاءات الرئيسية بشركة سر العطاء
في  العطاء مرسى البريقة لسحب كراسة الشروط والمواصفات مقابل دفع المبلغ المبين قرينبوالغاز 
( غير قابل للترجيع) ،نقدا   أو (شخصيصادر عن حساب الشركة وليس حساب ) مصدقصك شكل 

 مصحوبين بالمستندات التالية:
 

  عقد التأسيس    -

 .لتجاري )ساري المفعول(صورة من السجل ا    -
 .رخصة مزاولة العمل )سارية المفعول(   -
 .شهادة إثبات سداد الضريبة )سارية المفعول(   -
 .لمركز المالي للمتقدم آلخر ثالث سنواتا   -
 .القتصاد والتجارة باإلذن بممارسة النشاط )للشركات األجنبية(ا وزارة قرار -
 .تنفيذ العمل المطلوبعلى والقدرة  ابقةالس الدالة على الخبرة اتالشهاد -

 

  تسحب كراسات الشروط والمواصفات طيلة أيام األسبوع عدا يومي الجمعة والسبت
            االحد يوم إلى 05/04/2020الموافق  األحداعتبارا  من يوم وذلك  الرسمية والعطالت

 .ظهرا   12:00ساعة صباحا  إلى ال 10:00، وذلك خالل الفترة من الساعة 19/04/2020

 الرجاء االتصال بأرقام الهواتف التالية: ألية استفسارات 

 - 0647623113  مباشر: هاتف وبريد مصور   

 -هاتف نقال  –  22053و 22054داخلي  225إلى  0612230216ة بدال
0925763652 /0918090714  

  اإللكتروني لموقع الكما يمكن زيارة( شركة سرت.com.lysirteoilwww. وموقع )
 ( www.noclibya.com.lyالمؤسسة الوطنية للنفط )

 كما يمكن مخاطبتنا على البريد اإللكتروني التالي ( :MTC_SECT@SIRTEOIL.COM.LY) 
 

 ض:وتقديم العر شروط
 

http://www.soc.com.ly/
http://www.noclibya.com.ly/


 

 

 ة الشروط والمواصفات ومتطلبات تقديم العرض المرفقة بها وسوف تقدم العروض وفقا  لكراس
 لن يلتفت إلى العروض غير المستوفاة للشروط المطلوبة.

  

 بالشمع األحمر ومختومين بختم مقدم  يجب تقديم العروض في مظروفين منفصلين مغلقين
يتضمن المظروف األول عرضا  فنيا  من  .العرض مع بيان اسم المشروع ورقم المناقصة

ويتضمن  .مالي غير مسعر ( وعرضنسخة على قرص مضغوط+  أصل + صورتين)
 . من أصل وصورة عرضا  ماليا  المظروف الثاني 

  
 

   خطاب ضمان أو % من قيمة العرض بموجب0.5بقيمة  تأمين ابتدائييرفق بالعروض 
باسم شركة سرت إلنتاج وتصنيع النفط  بياليصك مصدق صادر من أحد المصارف العاملة ب

خطاب ولن يقبل أي عرض ما لم يكن مصحوبا  ب .ظرف منفصل مغلق ومشمعوالغاز في 
 يتم ترجيع قيمة التأمين االبتدائي لمن لم يرس عليه العطاء.  .المصدق الصكالضمان أو 

 

  ن القيمة اإلجمالية خالل مدة % م10العطاء أن يقدم تأمينا  نهائيا  بمبلغ ال يقل عن ب الفائزعلى
عشرة أيام من إخطاره بقبول عرضه، ويجب أن يبقى التأمين النهائي ساري المفعول طول 

من شهر ويتم اإلفراج عن التأمين النهائي بعد  .وحتى يفي المقاول بكافة التزاماته ،مدة العقد
كافة التزاماته التعاقدية وبعد أن يكون المقاول قد أوفى ب ،تاريخ االستالم المبدئي لألعمال

 المنصوص عليها في العقد.
 

  للشركة الحق في استبعاد الشركات التي ليس لها المقدرة على التنفيذ أو ال تنطبق عليها
 الشروط المطلوبة.

  العروض إلى أمانة سر لجنة العطاءات الرئيسية بمقر الشركة بالبريقة خالل ساعات تسلم
، بمقرها الكائن بالمبنى اإلداري الرئيسي مشروعاللمحدد قرين الموعد ا وحسبالدوام الرسمي 
 .مرسى البريقة –بالمنطقة األولى 

 

 توجيه كتاب معنون إلى لجنة العطاءات  ةعلى الشركات الراغبة في سحب مستندات المناقص
الرئيسية تبدي فيه رغبتها بالمشاركة متضمنا  تخويل أحد مستخدميها لسحب الكراسة. وفي 

 -اآلتي: لحاجة إلى استصدار تصريح نفطي مؤقت، فيرجى اتباع حال ا
 

 جواز السفرالبطاقة الشخصية أو نسخة من منهم إرسال بالنسبة لليبين، يطلب  -
على البريد  وصورة من الرقم الوطني مختوم من مصلحة األحوال المدنية،

األقل  وذلك قبل موعد الحضور للبريقة بثالثة أيام على اعالهالمصور المبين 
 .النفطيةلغرض إصدار التصريح النفطي الالزم لدخول المناطق 

بالنسبة لألجانب، يطلب منهم إرسال نسخة من جواز السفر متضمنة ختم الدخول  -
وذلك قبل موعد الحضور للبريقة بثالثة أيام على  أعالهعلى البريد المصور المبين 

 مناطق النفطية.األقل لغرض إصدار التصريح النفطي الالزم لدخول ال
 
 


