
 

 شركة الزاوية لتكرير النفط

 ة المشترياتــــــــلجن   

 خراطيم بحرية د إعالن عن شراء وتوري                          

220048/40AZR/ 

 

والروكء  التجراييين  والعالميرة الوطنيرةلتكريرر الرن إ ىلرا كاارة الشرركات  تعلن لجنة المشتريات بشركة الزاوية

 مطاطيرة ةخرراطي  برريرعن يغبة شركة الزاويرة لتكريرر الرن إ اري شررا  وتويير  وخايجها  ليبياالعاملين اي 

 -وذلك واق الشروط والمواص ات المر دة بكراسة الشروط وطبقًا لما يلي:

داية اإلتسرب كراسة الشروط والمواص ات من مقري لجنة المشتريات بمقر شركة الزاوية لتكرير الرن إ مبنرا  (1

  ررر امنة و ترررا السررراعة 8أثنرررا  سررراعات الررر وال الرسرررمي للشرررركة   مرررن السررراعة ال     ررر ( 11مكترررب ي)ررر   

    ررر ادسة عشرررر( طيلرررة أيرررال اجسررربول عررر ا الجمعرررة والسرررب  وذلرررك خرررء  ال تررررة مرررن يرررول  1011الس      ررر 

 للترجير  ير ا  دقر ًا د.  ( غير )ابل1011ل  مقابل مبلغ مالي  ) يه   10/2122/ 28ىلا   ل31/10/2122

يررويو( يررودل برسرراك الشررركة  011 او مبلررغ  لصررالش شررركة الزاويررة لتكريررر الررن إ يررودل ب زينررة الشررركة

 -:العربي البريطادي ي)  الرساك  التجايي بالمصرف

BANK Name: British Arab Commercial Bank PLC. 

   Address: 8-10 Mansion House Place   |   London | EC4N 8BJ | UK 

               Tel: +44 20 7648 7777    |     Fax: +44 20 7600 3318  

               IBAN GB76BACM23 471200100053 

               SWIFT BACM GB 2L 

 10:11)برل السراعة   01/10/2122الرا  22/10/2122ال تررة تق ل العروض ىلا لجنرة المشرتريات خرء   (2

 .ظهرا

 ةوالتجاييرتق ل العروض اي ظراين مغلقين وم تومين بالشم  اج مر، اجو  يرتوي علا المواصر ات ال نيرة   (0

 كراسة المواص ات.عرض اني وتجايي مسعر  سب الشروط التعا) ية بوال ادي  وال يتضمن االسعاي

 يرويو يرودل برسراك الشرركة لر ص المصررف (3000)قيمرة ب ن العرض مصروبًا بترممين ابتر ا ييجب أن يكو (0

تررر  الطلررب معررزل مررن المصرررف الليبرري  ، او علررا ئي ررة اعتمررادالمرروكوي اعررءه التجررايي العربرري البريطررادي

وال يلت    ديناي ليبي  (15,000)بليبيا  بقيمة  بموجب صك مص ق من ا   المصايف العاملةاو  ال ايجي ، 

  ا ي.للعروض غير المصروبة بالتممين االبت

 

 



 

 قه اي استرداد مبلغ التممين االبت ا ي دون  اجرة  اق )بل اتش العروض المسعرة ىذا ادسرب مق ل العرض )بل  (0

 ىلا )يال شركة الزاوية لتكرير الن إ لءلتجا  ىلا القضا  أو ىثبات   وث ضري.

 ن  روض أي م    الع   ي  خ آخر موع  لتق   أ من تايي      عون( يومًا تب21تكون صء ية العرض  تس      (6

  31/10/2122. ) 

علا المتق ل الستءل كراسة الشروط والمواص ات أن يكون مت صصًا ومن ذوي ال برة اي ئروا المجرا    مر   (7

 ى ضاي صوية من السجل التجايي الوي يوضش دشاط الشركة أو الوكالة التجايية (. 

علا من يرسو عليه عطا  أمر الشرا  اري غضرون أسربوعين مرن تراييخ ىخطرايه برسرو العطرا  عليره أن يقر ل  (8

من )يمة أمر الشرا  الوي يسا عليره، ويررت ا المالرك بهروا الضرمان ىلرا  %11ضمان  سن اجدا  بما يساوي 

  سب مواص ات وشروط  أمر الشرا .  وأمر الشرا   استءل مواديوما من  01غاية 

 

   Procurement Committee Address:-                                -:عنوان لجنة المشتريات

      

Azzawiya Oil Refining Company Inc. 

Procurement Committee. 

Office No, 10 

Azzawiya Main Department Building. 

Emails:- 

 procom@arc.com.ly 

 Prcu_comm@arc.com.ly 

 Chairman.procom@arc.com.ly 

Website:  www.arc.com.ly 

P.O. Box 6451, Tripoli, 

Tel. & Fax: +218 23 620092. 

Azzawiya - Libya State  

 

 

 

 ة المشترياتــــــلجن                                                                                 

 شركة الزاوية لتكرير النفط  
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