الموضوع  :إعالن عن مناقصة بخصوص توريد وتركيب مولدات كهربائية بعدد من المواقع التابعة للشركة
داخل مدينة طرابلس
تعلن شركة ليبيا لالتصاالت والتقنية عن رغبتها في توريد وتركيب عدد ( )6مولدات كهربائية وبقدرات تتراوح
من ( 250kvaإلى )500kvaوذلك بمواقع الشركة داخل مدينة طرابلس.
فعلى كافة الشركات المتخصصة في مجال توريد وتركيب المعدات والمولدات الكهربائية والتي لديها الكفاءة
والقدرة والخبرة السابقة والراغبة في المشاركة بالمناقصة ،الحضور إلى مقر الشركة الرئيسي الكائن بأبي ستة
بجوار نادي الفروسية بطرابلس ،الستالم كراسة الشروط والمواصفات وذلك ابتداء من يوم األحد الموافق
2019/05/05م وحتى يوم الخميس الموافق 2019/05/16م من الساعة العاشرة صباحا ً إلى الساعة
الواحدةظهرا ،مصحوبينبنسخة من المستندات التالية:
•

صورة من مستخرج السجل التجارى (ساري المفعول)

• صورة من رخصة مزاولة النشاط ( سارية المفعول )
•

صورة من شهادة القيد بالغرفة التجارية ( سارية المفعول )

•

شهادة اثبات سداد الضريبة ( سارية المفعول)

• صورة من عقد التأسيس.
• صورة من النظام األساسى للشركة.
• مايفيد بتفيذ الشركة ألعمال مماثلة .
شروط تقديم العروض:
.1

تقدم العروض (الفنية والمالية) في أظرف منفصلة و مغلقة بالشمع األحمر ومختومة بختم مقدم العرض
مع بيان اسم العطاء واسم الجهة مقدمة العطاء على كل مظروف بحيث يحتوى الظرف األول على
العرض الفني والذي يتضمن جميع المواصفات الفنية وملحقاتها ويتضمن الظرف الثانى العرض المالى
(األسعار حسب المقايسة)مع إرفاق نسخة إلكترونية مع كل عرض.

.2

أن يمتلك مقدم العرض الخبرة المهنية والكفاءة الفنية في نفس مجال المناقصة ،وأن يقدم بيانا بشأن خبرته
السابقة في أعمال مماثلة أو مشابهة وقائمة بالجهات التي تعاقد معها وقدم لها تلك الخدمات متضمنة
وسائل التواصل مع تلك الجهات.

.3

على الجهة مقدمة العرض التوقيع على كافة صفحات كراسة الشروط والمواصفات وختمها بختم الشركة
وإعادتها مرفقة بالعرض المقدم منها مع إرفاق إقرار كتابي موقع او مختوم امن قبلها بالموافقة على
جميع المواصفات والشروط الواردة بالمناقصة وملتزمة بها.

.4

على صاحب العطاء الذي تمت عليه الترسية أن يودع (خالل  15يوما ً من اليوم الذي يلي إخطاره بقبول
عرضه) تأمينا ً نهائيا يعادل نسبة ( %5خمسة بالمائة) من قيمةعرضه الذي تمت عليه الترسيةويتم
إرجاعمبلغ التأمين بعد تنفيذ كافة األعمال بصفة نهائية،مع مراعاة الفقرة الخامسة من شروط التوريد.

.5

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

.6

سيتم التواصل معمقدمي العروض بشأن القيام بإجراء مسح ميداني للمواقع ومراجعة المقايسة ميدانيا
خالل الفترة الممنوحة لتسليم العروض.

شروط التوريد:
 .1مدة ضمان سنتان ضد كافة عيوب التصنيع أو  2500ساعة تشغيل ( أيهما أقرب ) شامل جميع الصيانات
الدورية وتغيير الزيوت – الفالتر طبقا لكتالوج الصيانة المرفق بالمعدة( على أن يتم حساب المدة من بداية
تشغيل المولد)
 .2يعتبر من ترسو عليه المناقصة مسؤول مسؤولية كاملة عن عطل المولد أثناء فترة الضمان بسبب أي عيب
في التصنيع أو التركيب ويلتزم بإصالح العطل فوراأواستبدال المولد إن لزم األمر ،مع إحضار البديل لحين
إتمام عملية الصيانة.
 .3يتحمل من رست عليه المناقصة مسؤولية نقل المولدات للمواقع المزمع تركيبها داخل مدينة طرابلس و اي
مصاريف أخرى بالخصوص ويبقى مسئوال عنها إلى حين استالمها( .مع مراعاة الشروط المالية أدناه
والمتعلقة باالستالم المبدئي).
 .4يجب أن يتم التوريد في المدة المحددة بالعرض المقدم وإذا تم التأخير في التوريد عن الموعد يتم زيادة فترة
الضمان أسبوع عن كل يوم تأخيرعن مدة التوريد المحددة ،وإذا عجز عن ذلك بعد مرور شهر و نصف
عن الموعد يتم إنهاء التكليف ومصادرة مبلغ التأمين النهائي والبالغ ( %5خمسة بالمائة)من إجمالي العرض
الذي تمت عليه الترسية.
 .5ستكون األولوية في التقييم للعروض المتضمنة تجميع قطع المولدات ببلد المنشأ  :أمريكي – أوروبي
الشروط المالية :
يتم استالم المولد في الموقع استالما مبدئيا وذلك عن طريق اعتماد نموذج اإلستالم من قبل المهندس
المشرف.
يتم دفع قيمة المولد وملحقاتهعند استالم كافة الـأعمال استالما نهائيا والتي ستكون بعد التركيب والتشغيل
مباشرة.

حقوق الشركة :
يحق لشركة ليبيا لإلتصاالت والتقنية إلغاء أو استبعاد أي عطاءإذا ما استدعت المصلحة العامةذلك ووفق
ماينص عليه القانون.
يبدأ موعد إستالم العروض الفنية والمالية معا ً (كل عرض في ظرف مغلق مختوم بالشمع األحمر) اعتبارا من
يوم األحدالموافق 2019/05/05م وحتى يوم الخميس الموافق  2019/05/16م وذلك من الساعة العاشرة
صباحا ً إلى الساعة الواحدة بعد الظهر .وال يعتد بالعطاءات المقدمة بعد هذا الموعد أيا ً كانت األسباب.
تُسلم كافة المستندات للجنة العطاءات بمبنىالشركة الرئيسي الكائن بأبي سته بجوار نادي الفروسية بطرابلس
المكتب رقم (.)63
ألي استفسارات يرجى االتصال على الهواتف0954440195 :أو 0954440779أو مراسلتنا على البريد
اإللكتروني tender@ltt.lyأو g.talib@ltt.ly

