إعالن عن مناقصة عامة رقم ()2018/06
تعلن لجنة العطاءات الرئٌسٌة بشركة سرت إلنتاج وتصنٌع النفط والغاز عن طرح العطاء المبٌن
أدناه فً مناقصة عامة وذلك كما ٌلً- :
ر.م

1

اسم المشروع

سعر

رقم

الكراسة

المشروع

تاريخ تقديم العرض
قبل  12:00ظه ارً

د.ل.

عطاء تشغٌل صاالت الطعام بالحقول:
ٌتضمن العمل فى هذا العطاء تقدٌم خدمات تشغٌل صاالت الطعام بحقول
الشركة ،وإدارة المغاسل ،والنوادى ،وتنظٌف حجرات المستخدمٌن
والصاالت والمطابخ كما هو موضح بمواصفات ومجال العمل.

شركات
وطنٌة
متخصصة

3,000

االحد 24
ٌونٌو
2018

فعلى كافة الشركات الوطنٌة المتخصصة والمرخص لها للعمل بالمجال المذكور أعاله ،والراغبة فً
المشاركة فً العطاء المبٌن أعاله والتً تأنس فً نفسها القدرة والكفاءة على التنفٌذ الجٌد لهذا العطاء
الحضور إلى مكتب أمانة سر لجنة العطاءات الرئٌسٌة بشركة سرت إلنتاج وتصنٌع النفط والغاز
بمرسى البرٌقة لسحب كراسة الشروط والمواصفات مقابل دفع المبلغ المبٌن قرٌن المشروع فً شكل
صص مصدد أو نقداًا( ،غٌر قابل للترجٌع) مصحوبٌن بالمستندات التالٌة:
عقد التأسٌس
 صورة من السجل التجاري (ساري المفعول). رخصة مزاولة العمل (سارٌة المفعول). شهادة إثبات سداد الضرٌبة (سارٌة المفعول). المركز المالً للمتقدم آلخر ثالث سنوات. -الشهادات الدالة على الخبرة السابقة والقدرة على تنفٌذ العمل المطلوب

.

 تسحب كراسة الشروط والمواصفات طٌلة أٌام األسبوع عدا ٌومً الجمعة والسبت والعطالت
الرسمٌة وذلص اعتباراًا من ٌوم األحد الموافق  2018/05/27ولغاٌة ٌوم االحد الموافق
 ،2018/06/10وذلص خالل الفترة من الساعة  10:00صباحا ًا إلى الساعة  12:00ظهراًا.







ألٌة استفسارات الرجاء االتصال بأرقام الهواتف التالٌة:
هاتف وبرٌد مصور مباشر0647623113 :بدالة  0612230216إلى  225داخلً  22054و – 22053هاتف نقال 0925763652 )www.sirteoil.com.lyوموقع
كما ٌمكن زٌارة الموقع اإللكترونً لشركة سرت (
المؤسسة الوطنٌة للنفط ()www.noclibya.com.ly
كما ٌمكن مخاطبتنا على البرٌد اإللكترونى التالى) mtc_sect@sirteoil.com.ly ( :

شروط أخرى تقديم العرض:

 تقدم العروض وفقا ًا لكراسة الشروط والمواصفات ومتطلبات تقدٌم العرض المرفقة بها وسوف
لن ٌلتفت إلى العروض غٌر المستوفاة للشروط المطلوبة.
ٌ جب تقدٌم العروض فً مظروفٌن منفصلٌن مغلقٌن بالشمع األحمر ومختومٌن بختم مقدم
العرض مع بٌان اسم المشروع ورقم المناقصة واسم الشركة المتقدمةٌ .تضمن المظروف
األول عرضا ًا فنٌا ًا من ( أصل  +صورتٌن  +نسخة على قرص مضغوط ) وعرض مالً غٌر
مسعر .وٌتضمن المظروف الثانً عرضا ً مالٌا ً من أصل وصورة.
ٌ رفد بالعرض تأمٌن ابتدائً بقٌمة  %0.5من قٌمة العرض بموجب خطاب ضمان أو صص
مصدد صادر من أحد المصارف العاملة بلٌبٌا باسم شركة سرت إلنتاج وتصنٌع النفط والغاز
فً ظرف منفصل مغلق ومشمع  .ولن ٌقبل أي عرض ما لم ٌكن مصحوبا ًا بالصص (التأمٌن
االبتدائً)ٌ .تم ترجٌع قٌمة التأمٌن االبتدائً لمن لم ٌرس علٌه العطاء.
 للشركة الحد فً استبعاد الشركات التً لٌس لها المقدرة على التنفٌذ أو ال تنطبد علٌها
الشروط المطلوبة.
 تسلم العروض إلى أمانة سر لجنة العطاءات الرئٌسٌة بمقر الشركة بالبرٌقة خالل ساعات
الدوام الرسمً وحسب الموعد المحدد قرٌن المشروع ،بمقرها الكائن بالمبنى اإلداري الرئٌسً
بالمنطقة األولى – مرسى البرٌقة.
 على الشركات الراغبة فً سحب مستندات المناقصة توجٌه كتاب معنون إلى لجنة العطاءات
الرئٌسٌة تبدي فٌه رغبتها بالمشاركة متضمنا ًا تخوٌل أحد مستخدمٌها لسحب الكراسة .وفً
حال الحاجة إلى استصدار تصرٌح نفطً مؤقت ،فٌرجى اتباع اآلتً- :
* بالنسبة للٌبٌنٌ ،طلب منهم إرسال نسخة من البطاقة الشخصٌة أو جواز السفر على البرٌد المصور
المبٌن اعاله وذلص قبل موعد الحضور للبرٌقة بثالثة أٌام على األقل لغرض إصدار التصرٌح النفطً
الالزم لدخول المناطد النفطٌة.

