وسارة املواصالث

مصلحت املوانئ والنقل البحزي

جلنت العطاءاث مبصلحت املوانئ والنقل البحزي
إعالن عن مناقصت عطاء عام

لتنفيذ مشزوع صيانت أبزاج اإلنارة مبيناء طربق البحزي

تعلن لجنة العطاءات بمصلحة الموانئ والنقل البحري  ،عن رغبة المصلحة فً طرح مناقصة عطاء عام لمشروع
صٌانة أبراج اإلنارة بمٌناء طبرق البحري ،وهو عبارة عن تنفٌذ أعمال الصٌانة الالزمة لشبكة الكهرباء وأبراج
اإلنارة بمٌناء طبرق البحري ،حسب قوائم الكمٌات المعدة بالخصوص.
فعلى الشركات المتخصصة فً تنفٌذ أعمال المشروعات المشابهة ،وترى فً نفسها الكفاءة والقدرة لتنفٌذ هذا
المشروع ،وترغب فً المشاركة بهذه المناقصة .التقدم لسحب كراسة العطاء من لجنة العطاءات ،بمقرها الكائن
بالمصلحة بجنزور ،اعتباراً من تارٌخ هذا نشر هذا اإلعالن ،وذلك وفقا ً للشروط التالٌة -:

 250د.ل) يبئزبٌ
 - 1تدحب كرادة العطاء أثُبء عبػبد انذٔاو انشعً ،ٙيمبثم يجهغ يبن ٙلذسِ( ،
ٔخًغٌٕ دُٚبس ،رٕدع ثخضُٚخ انًصهحخَ ،مذاً أٔ ثًٕخت صك يصذق ثبعى يصهحخ انًٕاَئ ٔانُمم
انجحش٘.
 - 2يقدم العرض المالي والفني ،كالً ػهى حذا،داخم يظروف يغهق ويختوو بانشًغ األحًر ،وفقا ً ننص
انًادة رقى ( )34ين الئحة انؼقود اإلدارية ،وػهى اننحو اآلتي -:
 تقديم ملف مدتقل به المدتندات التالية-:
أ -ػمذ انزأعٛظ  /انُظبو األعبع / ٙسأط انًبل  /انًٛضاَٛبد انؼًٕيٛخ نهثالس عُٕاد األخٛشح ،ثٛبٌ ثبنٕضغ
انًبن ٙنهششكخ يصذق يٍ أحذ يكبرت انًشاخؼخ انمبََٕٛخ ،كشف ألخش حغبة يٍ انًصشف ألخش عزخ
أشٓش.
ة -اعزٛفبء خًٛغ إخشاءاد انزغدٛم ٔانزشاخٛص انالصيخ انز ٙرًكٍ انششكخ يٍ اإلعزًشاس ف ٙيضأنخ َشبطٓب
داخم نٛجٛب.
ج -شٓبئذ انخجشح ف ٙيدبل رُفٛز انًششٔػبد ٔاألػًبل انًشبثٓخ انز ٙلبيذ ٔرمٕو ثٓب انششكخ داخم ٔخبسج
نٛجٛب ،ػهٗ أٌ ركٌٕ يؼزًذح يٍ اندٓبد صبحجخ انًشبسٚغ.
د -لبئًخ ثبٜنٛبد ٔانًٕاسد انفُٛخ انصبنحخ نإلعزخذاو ،انز ٙرًزهكٓب انششكخ.
ْـ -انمٕح انجششٚخ انًُفزح نهًشبسٚغ يٍ يُٓذع ، ٍٛفُٔ ٍٛٛغٛشْى.
ًَٔ -برج انزمٛٛى نهششكبد ،ثؼذ يهئٓب ثبنجٛبَبد انزفصٛهٛخ ،وختمها واعتمادها من الشركة.
 ٚخضغ انًهف انًغزمم نهزمٛٛى يٍ لجم انهدُخ ،انز ٙنٓب انحك ف ٙاعزجؼبد أ٘ ششكخ ال رحظٗ ثبنمجٕل ثُبء ػهٗرمٛٛى يمذسح انششكخ اإلداسٚخ ٔانفُٛخ نزُفٛز ْزا انًششٔعٔ ،انزضايٓب ثششٔط انؼطبء.
 تقديم العرض الفني لتنفيذ المذروع  ،في يظروف يغهق يزضًُب ً لبئًخ ثبٜنٛبدٔ ،انًؼذادٔ ،انغٛشح
انزارٛخ نهمٕٖ انجششٚخ انز ٙعزغزخذيٓب انششكخ نزُفٛز انًششٔعٔ ،يذح رُفٛز انًششٔعٔ ،انجشَبيح انضيُ ٙنزُفٛز
انًششٔعٔ ،إطبس ٔيُٓدٛخ رُفٛز انؼًمَ ،ظبو يشالجخ اندٕدح ،األيٍ ٔانغاليخٔ ،أٚخ إٚضبحبد رشٖ انششكخ أَٓب
رؼضص يٍ يٕلفٓب انفُ ٙنزُفٛز انًششٔع ،مستندات العطاء ( نموذج العقد – مقاٌسة األعمال وقوائم كمٌات تنفٌذ
المشروع ،معتمدة ومختومة من قبل الشركة) ،يــكتـب ػهــى انًظــروف (انؼرض انفني نهًشروع).

 تقديم العرض المالي لتنفيذ المذروع  ،في يظروف يستقم يغهق ويختوو بانشًغ األحًر يتضًنا ً
ًَٕرج انًشبسكخ ف ٙانؼطبءٔ ،يمبٚغخ األػًبلٔ ،لٕائى كًٛبد رُفٛز انًششٔع ،يغؼشح ثبنذُٚبس انهٛج ،ٙثؼذ يهئًٓب
ثبنجٛبَبد انزفصٛهٛخ ،وختمهما واعتمادهما من الشركة ،مصحوبا ً صك مصدق أو خطاب ضمان ،صادر عن
أحد المصارف التجارٌة العاملة بلٌبٌا  ،كتأمٌن ابتدائً بقٌمة (  )% 0.5من قٌمة العرض اإلجمالٌة وباسم
مصلحة الموانئ والنقل البحري ،صالح لمدة ال تقل عن (ٌ )60وم من تارٌخ تقدٌم العرض المالً ،وسوف ٌتم
استبعاد أي عرض غٌر مرفق بالتأمٌن اإلبتدائً .يــكتـب ػهــى انًظــروف (العرض المالً للمشروع).
 -3مدة دريان العرض ال تقل عن (ٌ )60وم من تارٌخ تقدٌم العرض المالً.
 -5للجنة الحق في إخشاء خٕنخ أٔ خٕالد يًبسعخ  ،إرا سأد أٌ رنك يٍ يصهحخ انًششٔع.
 -4دتكون المناقصة والتعاقد ٔفمـب ً نالئحخ انؼمٕد اإلداسٚخ ٔػمذ األشغبل انؼبيخٔ ،انمٕأَ ٍٛانزششٚؼبد انُبفزح
ف ٙنٛجٛب.
 -5أخر مورد لتقديم العروض الفنية والمالية إنٗ ندُخ انؼطبءاد َٓبٚخ دٔاو ٕٚو األحذ انًوافق 2022/3/27و،
ويوػذ فتح يظاريف انؼشٔض انًبنٛخ ػهٗ رًبو انغبػخ ( )10:00صجبذ ٕٚو االثنين انًوافق 2022/3/28و.
 -6رلى أن يقوم المتقدم للعطاء ٔلجم رمذٚى ػشضّ ،إخشاء انًؼبُٚخ انًٛذاَٛخ نهًششٔع.

لجنة العطاءات
بمصلحة الموانئ والنقل البحري

 لالستفســـــار عن أي بٌانات أو معلومات تتعلق بهذا العطاء ٌمكنكم االتصال بلجنة العطاءات ،بمقرها الكائن بمبنى المصلحةبجنزورـ أو عبر برٌدها اإللكترونً tender.committ@lma.ly -
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تعلن لجنة العطاءات بمصلحة الموانئ والنقل البحري ،عن رغبة المصلحة فً طرح مناقصة عطاء عام
لمشروع صٌانة أبراج اإلنارة بمٌناء طبرق البحري ،ػهى انششكبد انًزخصصخ فْ ٙزا انًدبل.
فعلى الشركات التً ترى فً نفسها انكفبءح ٔانمذسح ػهٗ نزُفٛز ْزا انًششٔعٔ ،رشغت ف ٙانًشبسكخ ثٓزِ
انًُبلصخ .انزمذو نغحت كشاعخ انؼطبء يٍ ندُخ انؼطبءاد ثبنًصهحخ ،ثًمشْب انكبئٍ ثبنًصهحخ ،ثدُضٔس،
اػزجبساً يٍ ربسٚخ َشش ْزا اإلػالٌ.
ويًكنكى انحصول ػهى تفاصيم شروط ْزِ انًُبلصخ يٍ خالل انًٕلغ االنكزشٌٔ٘ نهًصهحخwww.lma.ly .
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