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 دعوة للمشاركة في مناقصة عامة

              Invitation To Bidder 

 :بشركة راس النوف لتصنيع النفط و الغاز عن طرح مناقصة عامة لتنفيذ المشروع التالي الرئيسية لجنة العطاءات تعلن

Ras Lanuf Oil & Gas Processing Company the MainTenders Committee invites sealed bidders 

from eligible Contractors for following project.  

 أسم المشروع
Project Title 

 رقم المشروع
Project No. 

 ثمن الكراسة
B.D. price 

 التأمين اإلبتدائي
P. Insurance 

 (1االسفلتية بالمنطقة رقم ) الطرقصيانة 

 بالمدينة السكنية
 د.ل 50,000 د.ل  10,000 8846

 

 اعتباراً من  كراسة العطاء بيع
Bidding Collection Period 

 موعد الزيارة الميدانية
Site visit 

 العروض حتىإستالم 
Bid Closing Date 

م13/11/2022من :   

 م27/11/2022إلي :       
04/12/2022 18/12/2022 

 

 

وذلك وفقا لتفاصيل ،السكنية بالمدينة  ( 1صيانة الطرق اإلسفلتية بالمنطقة رقم ) ) المشروع عبارة عن

 (.، وشروط كراسة العطاءلشركة راس النوف لتصنيع النفط والغازمجال العمل والمواصفات الفنية العامة 

ولديها الخبرة الكافية والقدرة على التنفيذ  المتخصصة في هذا المجال ولديها التراخيص سارية المفعولالشركات على 
هاية موعد تسليم بخطاب تخول فيه من تراه إلستالم كراسة عطاء المشروع قبل ن الرئيسية أن تتقدم إلي لجنة العطاءات

 .الكراسات المذكور أعاله

 

 -وأن تتوفر فيها الشروط التالية: -

 .هذا النوع من األعمال أن تكون الشركة متخصصة في   - -

 .دينار ليبي مليون ثالثة ( 3,000,000) أن ال يقل رأس مالها عن - -

  .سنوات( 5) مجال عنفي هذا ال أن ال تقل سنوات الخبرة لديها-  -

علي المتضامنين المتقدمين بعرض مشتترك وكتذلك متن يقتدم عترض يشتمل مقتاول اختر متن البتاطن ان يرفت  - -
  بعرضه التجاري غير المسعر المستندات والتراخيص والموافقات التي حددها القانون في مثل هذه الحاالت.
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 تقديم العروض وف  األسس والشروط التالية:و -

أن تكون تراخيص مزاولة النشاط سارية المفعول وتخولها القيام باألعمال المطلوبة، وعلى الجهة المتقدمة للمشاركة أن  -1

 تقدم ما يؤيد خبرتها في المجال.

غلقة ومختومة بالشمع األحمر ومعنونة أن يقدم العرض وفقا للشروط والمتطلبات الواردة في كراسة العطاء في مظاريف م -2

شركة راس النوف لتصنيع النفط والغاز، وأن تعنون بوضوح بحيث تحمل أسم الشركة  – الرئيسية باسم لجنة العطاءات

 :مقدمة العرض وأسم ورقم المشروع والمحتوى على الشكل التالي

 الظرف األول )العرض الفني( بدون أسعار. -أ

والذي يجب ان يحتوي ايضاً علي الحسابات الختامية للمناقص عن أخر  ,المالي( غير المسعرلثاني )العرض الظرف ا -ب

 ثالث سنوات مالية صادر و مصادق عليه من مكتب محاسبة قانوني

 لظرف الثالث )العرض المالي( المسعر.ا -ت

ن الظرف الرابع )الضمان اإلبتدائي( صك مصدق بأسم شركة راس النوف لتصنيع النفط والغاز، يكون صادرا م  -ث

، او خطاب ضمان صادر من مصرف بليبيا غير مشروط وغير قابل لاللغاء او حساب الشركة وليس من حساب شخصي

 ( يوم بعد تاريخ صالحية العرض 60من مصرف دولي درجة اولي عن طري  المصرف الليبي الخارجي صالح لمدة ) 

المعلن عنه عن طري  صك مصدق باسم شركة راس النوف لتصنيع النفط والغاز، وأن يكون  كراسة العطاءيدفع ثمن  -3

 .علماُ بأن هذا المبلغ ال يسترد() الصك صادرا من حساب الشركة ال من حساب شخصي.

يوما من تاريخ تقديمه، وأن يتحمل مقدم العرض كامل المسئوولية عن النفقات ( 120) أن يكون العرض صالح لمدة -4

 .تتحمل شركة راس النوف لتصنيع النفط والغاز أية مسئوولية عن تلك النفقاتالمتعلقة بإعداد عرضه وال 

 .لجنة العطاءات غير ملزمة بقبول أقل العروض سعرا -5

 .يقتصر التقييم التجاري على العروض المقبولة فنياس -6

الشروط المذكورة ، ولن تستلم العروض التى ال تستوفى التاريخ المحدد إلستالم العروضرفض العروض التى تصل بعد ت -7

 .أعاله

إرسال المعلومات الخاصة بمن ، وعلي اال يزيد العدد عن اثنان ،ساعة ( 48) جب التنسي  للزيارة الميدانية قبل الموعد بـي

 .العطاءات الظاهر باإلعالن من خالل البريد اإللكتروني للجنة (والتخويل صورة من جواز السفر) سيقوم بالزيارة

 

 أو عن طري    4212448 091االرقامألي إستفسار يرجى اإلتصال خالل ساعات الدوام الرسمي على 

 : الرئيسية البريد اإللكتروني للجنة العطاءات 

 
m.tender@rasco.ly 
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