
لشركة ل تابعةال مواقعالبعدد من  توريد وتركيب مولدات كهربائيةبخصوص  مناقصةالموضوع :  إعالن عن 

 داخل مدينة طرابلس
 

 تتراوح وبقدرات كهربائية مولدات (6)عدد  توريد وتركيبفي  عن رغبتها والتقنيةشركة ليبيا لالتصاالت  تعلن

 . داخل مدينة طرابلس الشركة مواقعبوذلك (500kvaإلى   250kva) من

اءة لديها الكف التيو الشركات المتخصصة في مجال توريد وتركيب المعدات والمولدات الكهربائية كافة فعلى

 ستةبأبي  الكائن الرئيسيالشركة  الحضور إلى مقر المناقصة،بفي المشاركة  غبةاوالقدرة والخبرة السابقة والر

ق المواف األحد ابتداء من يوم  وذلك كراسة الشروط والمواصفات ستالم، الطرابلسب بجوار نادي الفروسية

ً إلى الساعة 16/05/2019وحتى يوم الخميس الموافق  م05/05/2019 م من الساعة العاشرة صباحا

 : بنسخة من المستندات التاليةمصحوبين، ظهراالواحدة
 

 (ساري المفعول)صورة من مستخرج السجل التجارى   •

 (سارية المفعول ) صورة من رخصة مزاولة النشاط  •

 (سارية المفعول ) صورة من شهادة القيد بالغرفة التجارية   •

 (سارية المفعول) شهادة اثبات سداد الضريبة   •

 . صورة من عقد التأسيس •

 . صورة من النظام األساسى للشركة •

 . مماثلة ألعمال بتفيذ الشركة مايفيد  •
 

  : شروط تقديم العروض
 

بالشمع األحمر ومختومة بختم مقدم العرض مغلقة و في أظرف منفصلة  تقدم العروض )الفنية والمالية( .1

ظرف األول على بحيث يحتوى العلى كل مظروف  سم الجهة مقدمة العطاءاوسم العطاء امع بيان 

 الثانى العرض المالى الظرفيتضمن ووالذي يتضمن جميع المواصفات الفنية وملحقاتها  فنيالعرض ال
 . عرضكل مع  إلكترونية نسخةمع إرفاق (المقايسةسعار حسب األ)

 بشأن خبرتهبيانا يقدم أن ، والمناقصة مجالرة المهنية والكفاءة الفنية في نفس مقدم العرض الخبيمتلك أن  .2

متضمنة  الخدمات تلكوقائمة بالجهات التي تعاقد معها وقدم لها  أو مشابهةفي أعمال مماثلة  السابقة

 . التواصل مع تلك الجهاتوسائل 

 الشركة تمبخ وختمها والمواصفات الشروطراسة ك صفحات كافة على التوقيع العرض ةمقدم الجهة على .3

 على موافقةبال من قبلهاا مختوم او موقع كتابيإرفاق إقرار  مع منها المقدم مرفقة بالعرضوإعادتها 

 . وملتزمة بها المناقصةبالواردة  الشروطو المواصفات جميع

يوماً من اليوم الذي يلي إخطاره بقبول  15خالل )أن يودع  الذي تمت عليه الترسيةعلى صاحب العطاء  .4

ً نهائيا يعادل نسبة ( عرضه الذي تمت عليه الترسيةويتم عرضه من قيمة( المائةب خمسة% )5تأمينا

 . من شروط التوريدالخامسة الفقرة مع مراعاة ،بصفة نهائية بعد تنفيذ كافة األعمال التأمينمبلغ إرجاع



 . يوما ( 30)يلتزم مقدم العرض بمدة سريان عطائه والمحددة بمدة  .5

ومراجعة المقايسة ميدانيا مقدمي العروض بشأن القيام بإجراء مسح ميداني للمواقع مع تواصلالسيتم  .6

 . خالل الفترة الممنوحة لتسليم العروض
 

 : وريدتشروط ال
 

الصيانات شامل جميع  ( أقربأيهما ) ساعة تشغيل  2500عيوب التصنيع أو  ضد كافةسنتان   ضمان مدة .1

المدة من بداية ساب على أن يتم ح) ا لكتالوج الصيانة المرفق بالمعدةالفالتر طبق –الزيوت وتغيير الدورية 

 ( تشغيل المولد
 

عيب أي مولد أثناء فترة الضمان بسبب العطل  عنلية كاملة ومسؤول مسؤيعتبر من ترسو عليه المناقصة  .2

مع إحضار البديل لحين  ،واستبدال المولد إن لزم األمرأفورا بإصالح العطلويلتزم في التصنيع أو التركيب 

 . إتمام عملية الصيانة
 

ي ا و المزمع تركيبها داخل مدينة طرابلس للمواقعالمولدات لية نقل ومسؤمن رست عليه المناقصة يتحمل  .3

مع مراعاة الشروط المالية أدناه ) .هاستالماإلى حين  عنها مسئوالويبقى بالخصوص  أخرى مصاريف

 . (المبدئيوالمتعلقة باالستالم 
 

زيادة  فترة  الموعد يتمعن التوريد وإذا تم التأخير في  المقدم في المدة المحددة بالعرضيجب أن يتم التوريد  .4

نصف  و شهربعد مرور  ذلكعن  وإذا عجز، مدة التوريد المحددة عنعن كل يوم تأخير أسبوع الضمان

العرض  إجمالي من(خمسة بالمائة% )5 والبالغ مبلغ التأمين النهائي مصادرةوالموعد يتم إنهاء التكليف  نع

 . تمت عليه الترسيةالذي 
 

 أوروبي –أمريكي : ستكون األولوية في التقييم للعروض المتضمنة تجميع قطع المولدات ببلد المنشأ  .5
 

 : الشروط المالية 
 

 

ستالم من قبل المهندس وذلك عن طريق اعتماد نموذج اإليتم استالم المولد في الموقع استالما مبدئيا 

 . المشرف
 

التركيب والتشغيل  استالما نهائيا والتي ستكون بعدعمال الـأعند استالم كافة وملحقاته دفع قيمة المولديتم 

 . مباشرة

          

        

 

 

 

 

 



 

 : الشركة  وقحق
 

وفق وذلك العامة المصلحة ستدعتاإذا ما أي عطاءبعاد تأو اس إلغاء يحق لشركة ليبيا لإلتصاالت والتقنية         

 . ماينص عليه القانون
 

اعتبارا من ( كل عرض في ظرف مغلق مختوم بالشمع األحمر)يبدأ موعد إستالم العروض الفنية والمالية معاً 

م وذلك من الساعة العاشرة  16/05/2019الموافق  الخميس م وحتى يوم 2019/ 05/05الموافق األحديوم 

 . وال يعتد بالعطاءات المقدمة بعد هذا الموعد أياً كانت األسباب. بعد الظهر الواحدة  صباحاً إلى الساعة 

طرابلس لشركة الرئيسي الكائن بأبي سته بجوار نادي الفروسية بالجنة العطاءات بمبنىلتُسلم كافة المستندات 

 (. 63)مكتب رقم ال
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