شركة سرت إلنتاج وتصنيع النفط والغاز
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إعالن عن مناقصات
تعلن شركة سرت إلنتاج وتصنيع النفط والغاز عن طرح مناقصات
للمشاريع المذكور أدناه:
اســـم المشــروع

ت

رقم المشـروع

10

Z-8053

12

Z-8064

10

Z-8073

قواعد منصة إرسال فرشة التنظيف وملحقاتها /زلطن
(اعادة طرح)
خدمات عمالة مساعدة  /حضيرة الحفر /اللهيب
(اعادة طرح)
خدمات نظافة مخيم حقل الساحل (اعادة طرح)

10

Z-8081

خدمات نظافة منطقة العمليات حقل الساحل (اعادة طرح)

10

Z-8085

10

Z-7723

العمرة الدورية للتوربينة  GT-105 / GT-102بحقل
زلطن
ربط البئر  S27بحقل الحطيبة

10

Z-8075

خدمات مساعدة ألعمال اللحام بحقل االستقالل

فعلي كل الشركات المتخصصة والتي لديها الكفاءة والرغبة في المشاركة ،استالم
كراسات العطاءات بطريقة التسليم المباشر من أمين سر اللجنة.

شروط عامة:
.0
.2
.0
.0

يجب أن تكون الشركة الراغبة في المشاركة مجازة للعمل مع شركة سرت إلنتاج
وتصنيع النفط والغاز.
موعد تسليم الكراسات هو يوم األربعاء 2102/01/00م من الساعة  01011صباحاً
الى الساعة  00011ظهراً بمكتب مراقب عمليات التكرير (المصفاة)
يتم تسليم كراسات العطاءات مقابل مبلغ مالي قدره ( )02دينار ليبي لخزينة الشركة
كثمن للكراسة الواحدة.
يجب أن يكون العرض مكتوباً على نماذج الشركة المشاركة ويحمل اسم الشركة
وعنوانها ورقم الهاتف ومختومة بالختم الرسمي للشركة ،وأن تكون موقعه من الشخص
المخول مع كتابة اسمه واضحاً.
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صفحة  1من 2

شركة سرت إلنتاج وتصنيع النفط والغاز
لجنة العطاءات الفرعية للحقول وتزويدات الغاز
 .0يجب أن تكون الكتابة مطبوعة وواضحة مع كتابة السعر باألرقام والحروف وفي حالة
رغبة المقاول كتابة االسعار مفصلة عليه كتابة السعر االجمالي للعرض.
 .0يجب كتابة التاريخ والرقم اإلشاري برسالة العرض.
 .0تقديم العرض الفني والعرض المالي منفصلين مع تضمين مدة التنفيذ مع العرض المالي.
 .2ضرورة كتابة رقم واسم المشروع على المظروف ويكون مغلق ومختوم بالشمع
االحمر.
 .9ال يجب أن يحتوي العرض المالي على تفاصيل فنية إال إذا كانت في شكل بنود مسعرة
كالً على حدة وإذا رغبت الشركة في التطرق الي اي تفاصيل فنية فعليها تقديم عرض
فني منفصل لتتمكن اللجنة من دراسته قبل فتح مظاريف العروض المالية وسوف يستبعد
اي عرض مالي يحتوي على اي شروط او مالحظات فنية مخالفة لما ذكر بكراسة
العطاء.
 .01يجب أن تتعهد الشركات الراغبة في المشاركة في عطاءات الحقول وتزويدات الغاز
وال يوجد لديها مخيمات بالحقول كتابيا عند استالم الكراسات بأنها سوف تباشر في
تنفيذ المشروع في التاريخ المحدد لبدء العمل بعد إخطارها بالترسية إذا فازت بالعطاء
ولن يتم دعوتها إلي عطاء آخر إذا اخلت بهذا التعهد.
 .00سوف تستبعد العروض المخالفة للشروط المبينة أعاله.
 .02آخر موعد لتسليم العروض الساعة  02011ظهراً من يوم الثالثاء الموافق
2102/01/20م
 .00يجب التقيد بتاريخ استالم وتسليم العروض كما هو موضح بهذا اإلعالن.
 .00تسلم العروض الي أمين سر اللجنة بمكتب مراقب عمليات التكرير (المصفاة)
 .00يمكن االتصال بالسادة أمين سر اللجنة او رئيس اللجنة لالستفسار او التوضيح.

على مندوبي الشركات ارسال رسائل نصية على أحد هواتف امين سر اللجنة
( )2422203240 - 2402200290تذكر فيها ارقام المشاريع المطلوب شراء
كراساتها والمشاركة بها (حتى نتمكن من تحضير الكراسات المطلوبة
والمستندات الخاصة بدفع ثمن الكراسات لخزينة الشركة بسرعة ودون تأخير
ومنعا لالزدحام وما يتبعه من ارباك للعمل).

لجنة العطاءات الفرعية
للحقول وتزويدات الغاز
التاريخ 2102/01/12:م
لجنة العطاءات الفرعية للحقول و وتزويدات الغاز

صفحة  2من 2

