
 

1/14إعــالن عن عطاء رقم   

لجميع الشركات المحلية واالجنبية المختصة في اعمال تعلن لجنة العطاءات بمعهد النفط للتأهيل والتدريب 
والخاص بصيانة مباني قسم الداخلي الخاص بالطلبة والبالغ ) 1/14(عن طرح العطاء رقم البناء والتشييد 

لكل طابق  ²م1600بق أرضي وثالثة طوابق أخرى بمساحة أربعة وحدات سكينة تحتوي على طا 4عددهم 
  :والكائنة بموقع المعهد بطرابلس المدينة السياحية حسب العنوان المدون أدناه وذلك بالشروط التالية

 .أن تكون الشركة متخصصة في مجال المعمار والبناء والتشييد §

 .ق لها تنفيذ وصيانة مشاريع مماثلةبأن تكون الشركة قد س §

 .تكون الشركة قد وقعت في مخالفات مسبقة مع الدولة أو أصحاب المشاريع أال §

 .ن دينارومليواحد ل فقط .د 1,000,000عن  د التأسيسالشركة عنرأس مال أال يقل  §

 .أال يكون قد حكم على الشركة بأية تهمة مخالفة مسبقاً §

 :تلزم الشركة المتقدمة بتقديم عرض فني ومالي يتضمن وبدقة التالي §

 .المملوكة للشركةائمة بالمعدات واالليات ق .1

 .جدول زمني دقيق لتنفيذ مراحل العمل .2

المشروع وكذلك مالي دقيق مبني على جدول المقايسات الممنوحة من اصحاب عرض  .3
 .الزيارة الميدانية التي سيقوم بها المقاول

 .تقديم بيان بالوضع المالي للشركة ألخر ثالث سنوات .4

 .تكون الصيانة على شكل مراحل بحيث يتم صيانة كل طابق على حدى §

لمن يرسي عليه المشروع وذلك وفقاً لما تنص % 10بقيمة تقديم صك مصدق أو خطاب ضمان  §
 .عليه الئحة التعاقدات الخاصة بالشركات النفطية

 ل فقط خمسمائة.د 500يكون سحب كراسة المواصفات وجدول الكميات بصك مصدق بقيمة  §
 .  دينار بإسم معهد النفط للتأهيل والتدريب غير قابلة للترجيع

 .تعتبر كراسة المواصفات والمقايسات جزء ال يتجزء من العقد الذي سيبرم مع الشركة المنفذة §

 .م25/07/2014أخر موعد إلستالم المظاريف نهاية دوام يوم الخميس الموافق  §

ية لمعاينة المستندات وإمكانية القدرة على تنفيذ تخضع جميع الشركات المتقدمة إلى لجنة تأهيل §
 .المشروع

وألي استفسارات يرجى االتصال بلجنة العطاءات عن العنوان المبين أدناه وذلك أثناء ساعات الدوام 
  .ظهرًأ من االحد حتى الخميس 2:30صباحاً حتى  7:30الرسمي من الساعة 

  معهد النفط للتأهيل والتدريب
   9ة السياحة كم المدين –طرابلس 
  139/الداخلي  0214833771 – 75/ هاتف
 0214833770/ فاكس
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