دعوة عام ـ ـة للمشاركة ف عطاء ر
مشوع توريد وتركيب منظومات مختلفة
ي
( منظومات صوت وصورة ) بقاعة الشهداء

تعلن رشكة الزاوية لتكرير النفط عن دعوة للمشاركة ف عطاء ر
المشوع
ي
للشكات المتخصصة ،وحامل ر
المذكور أعاله ر
التاخيص الالزمة التر
ي
ي
تمكنهم من مزاولة النشاط وفق ر
الشوط المدونة برسالة الدعوة هذه،
وكذلك ر
الشوط األخرى المذكورة بكراسة العطاء.
نبذة مخترصة عن ر
المشوع:
يتضمن ر
المشوع التعاقد مع رشكة متخصصة لتوريد وتركيب منظومات
مختلفة بقاعة الشهداء لسنة  2022م والعمل بمقر رشكة الزاوية لتكرير
النفط وحسب مجال العمل والتخصصات.
مالحظة :يتم استالم كراسة العطاء من مكتب منسق الشؤون العامة
بمقر ر
الرئيس بالزاوية إبتداء من يوم األحد الموافق
الشكة
ي
 2022/09/11م  ،وإىل يوم األحد الموافق  2022/09/25م وذلك
من الساعة (  ) 10:00صباحا إىل الساعة ( ) 12:00ظهرا  ،وعل
المقاول احضار المستندات اآلتية عند استالم كراسة العطاء:
 .1مراسلة إىل رئيس لجنة ر
مشوع توريد وتركيب المنظومات المختلفة
بقاعة الشهداء ر
بشكة الزاوية لتكرير النفط بالرغبة يف المشاركة بالعطاء.
 .2أن يكون المندوب عن ر
الشكة مخول باستالم كراسة العطاء
الت يمثلها مختوما بختم ر
ر
الشكة
بموجب مستند
رسم صادر عن الجهة ي
ي
ً
ومصحوبا بإثبات هوية وختم ر
الشكة.
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وعل المقاول عند تقديم عرضه أن يرفق معه المستندات التالية:

.

ترخيص مزاولة يتوافق مع مجال العمل المطلوب.

.

السجل التجاري.

.

إثبات القيد بالغرفة التجارية.

.

يت.
شهادة إثبات السداد الرص ي
النظام األساس ر
للشكة.
ي

.

 .4ف حالة عدم وجود أي استفسارات من مقدم العرض خالل ر
فتة
ي
يعت بأن مقدم العرض قد درس كراسة
تقديم العروض فإن هذا ي
المواصفات ،وتعتت واضحة له من الناحية الفنية والتجارية ،وعليه يف
تغيت يف العرض المقدم عن ما هو وارد يف كراسة
حال وجود أي قصور أو ر
غت مؤهل وسوف يتم استبعاده من دون
العطاء ،فإن العرض يعتت ر
الحاجة لتوضيح أسباب االستبعاد.
ليت مقابل رشاء
 .5دفع مبلغ ( 400د.ل) نقدا ،فقط أربعمئة دينار ي
كراسة العطاء.
ليت ،يف
تأمي
 .6تقديم ر
ي
ابتدائ بقيمة ( 3000د.ل) ،ثالثة آالف دينار ر ي
ظرف منفصل عند تقديم العرض ،و يدفع بصك مصدق (قابل للتجيع
يف حال عدم إرساء العطاء عل مقدم العرض) ،صادر عن أحد المصارف
العاملة يف ليبيا لصالح رشكة الزاوية لتكرير النفط.
تسلم العروض باليد للسيد /مقرر لجنة ر
مشوع توريد وتركيب
.
المنظومات المختلفة بقاعة الشهداء بمقر ر
الرئيس بالزاوية.
الشكة
ي
آخر موعد الستالم العروض  ،الساعة 01:00ظهرا من يوم
.
الخميس الموافق  2022/10/20م

 .7عل أن تكون العروض المذكورة موقعة بالحت وتقدم يف مظاريف
مغلقة ،ويكتب عل الظرف- :
مشوع توريد وتركيب منظومات مختلفة بقاعة الشهداء ر
عطاء ر
(شكة
الزاوية لتكرير النفط)
الرئيس يكون هناك ثالثة مظاريف مغلقة بالشمع
يف داخل المظروف
ي
ر
كاالئ-:
االحمر مقسمة
ي
الفت  -عدد ( )1أصل +عدد ()1
 .الظرف (أ) ويحتوي عل العرض ي
فت)
صورة( مدونا عليه من الخارج عرض ي
غت المسعر  -عدد
.
الظرف (ب) “ويحتوي عل العرض التجاري ر
غت
( )1أصل  +عدد ( )1صورة(مدونا عليه من الخارج عرض تجاري ر
مسعر)
الظرف (ج) ويحتوي عل العرض التجاري المسعر -عدد ()1
.
أصل +عدد ( )1صورة ( مدونا عليه من الخارج عرض تجاري مسعر)
ويكتب اسم ر
المشوع عل كل مظروف.
ألي استفسار يرج االتصال بلجنة ر
مشوع توريد وتركيب المنظومات
المختلفة بقاعة الشهداء عل:
الهاتف 00218(23)7620125-27
داخل 6410
ي
ر
وئg.affairs_coord@arc.com.ly :
التيد االلكت ي

