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                عامة مناقصة في عطاء تمديد طرح إعالن                       
             

 مصلحة المواني والنقل البحري

 العطاءات لجنة

 

 املسجلت وألاجىبيت الىطىيت الششكاث كافت إلي بمصلحت املىاوي والىلل البحشي  العطاءاث لجىت حعلن        

 وهى ، عامت  في مىاكصتجنفير ألاعمال املعدنيت بمينائي طسابلس والخمس   مششوع طشح في سغبتها عن بليبيا

جنفير أبواب حديديت ملداخل بمينائي طسابلس والخمس ومعالجت أغطيت غسف الكهسباء واملياه   عن عباسة

 املعذة الكمياث وكىائم الشسىماث   حسبوجوزيد وجسكيب أبواب حمايت ملحطت السكاب بالشعاب

  .بالخصىص

 

 ، املىاكصت في املشاسكت وجشغب املششوع هزا لخىفيز واللذسة الكفاءة هفسها في جشي  التي الششكاث فعلي        

  املصلحت بجنزوس  بملش العطاءاث لجىت من العطاء كشاست لسحب الخلذم
ًا
 إلاعالن هزا وشش جاسيخ من اعخباسا

  ورلك
ًا
  :-الخاليت للششوط وفلا

 

 .الشسمي الذوام ساعاث أثىاء العطاء كشاست حسحب -1

  .للترجيع كابلت غير مائخان وخمسىن دًىاس( ل.د.250  )كذسه مالي مبلغ ملابل العطاء كشاست حسحب- 2 

  ألاحمش بالشمع ومخخىم مغلم مظشوف داخل العطاء ًلذم أن- 3
ًا
 العلىد الئحت من" 34 "سكم املادة لىص وفلا

 . إلاداسيت

 كيمت من باملائت هصف %  0.5 بليمت ليبيا في العاملت املصاسف أحذ من مصذق  صك بالعطاء ًشفم أن- 4

  .ابخذائي كخأمين العشض

 " 45 "عن امللذم العشض صالحيت جلل ال أن- 5
ًا
 العشض جلذًم جاسيخ من ًىما

 سش ألمين العشوض حسليم ويخم م28/03/2017 لثالثاء املىافم ًىم دوام نهاًت العشوض لخلذًم مىعذ آخش- 6

  . املصلحت بجنزوس  بملش العطاءاث لجىت



  عشش الثاهيت الساعت جمام علي العشوض مظاسيف جفخح- 7
ًا
 ورلك م29/03/2017ألاسبعاء املىافم ًىم من  هشا

  املخىلين الششكاث ممثلي املصلحت ووحظىس  بملش
ًا
 .بزلك سسميا

  ثالثين خالل ًلذم أن العطاء صاحب على- 8
ًا
  عشطه بلبىل  إلخطاسه الخالي اليىم من ًىما

ًا
  جأميىا

ًا
 بليمت نهائيا

. العشض كيمت من باملائت اثىين% 2

  ًلذم أن العشض ملذم على- 9
ًا
  بالششكت للخعشيف ملفا

ًا
 .الخاليت املسدىذاث علي ًحخىي  بحيث بالعشض مشفلا

 .إلاداسيت العلىد الئحت من 35،36 املادجين في عليها املىصىص والبياهاث املسدىذاث جميع •

. املفعىل  ساسي  املهىت مزاولت جشخيص أو جصشيح •

  للششكت والظشيبي اللاهىوي الىطع بدسىيت جفيذ شهادة •
ًا
  .الىافذة اللىاهين أو الدششيعاث ألخش وفلا

  .اللاهىهيت املشاجعت مكاجب أحذ من مصذق للششكت املالي بالىطع بيان •

 .أشهش سخت ألخش املصشف من حساب كشف •

 .بليبيا بها املعمىل  إلاداسيت العلىد الئحت ألحكام املىاكصت هزه جخظع- 10

 املعياس ًكىن  لن ألاسعاس اكل وان أعاله الىاسدة بالششوط ملذمه ًلتزم ال عشض أي ًلبل لن سىف- 11

 .لإلسساء الىحيذ

   (  0218214891415الهاجف الخالي  علي العطاءاث بلجىت الاجصال ًشجي أخشي  اسخفساساث ألي-12
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                عامة مناقصة في عطاء طرح تمديد إعالن                       
             

 مصلحة المواني والنقل البحري

 العطاءات لجنة

 

 واملكاجب الاسدشاسيت  الششكاث كافت إلي بمصلحت املىاوي والىلل البحشي  العطاءاث لجىت حعلن        

إجساء دزاست إنشائيت لهيكل املنازة السئيسيت    مششوع طشح في سغبتها عن بليبيا املسجلت وألاجىبيت الىطىيت

إجساء الدزاساث الفنيت والاختبازاث الالشمت  عن عباسة وهى ، عامت  في مىاكصتبميناء طسابلس البحسي 

متر وجحديد املشاكل الفنيت وطسق معالجتها  (56)لكامل مبنى املنازة ومسافلها وججهيزاتها البالغ ازجفاعها 

  .بالخصىص املعذة الكمياث وكىائم الشسىماث حسبوإعداد وججهيز كامل مستنداث العطاء 

 

 ، املىاكصت في املشاسكت وجشغب املششوع هزا لخىفيز واللذسة الكفاءة هفسها في جشي  التي الششكاث فعلي        

  املصلحت بجنزوس  بملش العطاءاث لجىت من العطاء كشاست لسحب الخلذم
ًا
 إلاعالن هزا وشش جاسيخ من اعخباسا

  ورلك
ًا
  :-الخاليت للششوط وفلا

 

 .الشسمي الذوام ساعاث أثىاء العطاء كشاست حسحب- 1

  .للترجيع كابلت غير مائخان دًىاس( ل.د.200  )كذسه مالي مبلغ ملابل العطاء كشاست حسحب- 2 

  ألاحمش بالشمع ومخخىم مغلم مظشوف داخل العطاء ًلذم أن- 3
ًا
 العلىد الئحت من" 34 "سكم املادة لىص وفلا

 . إلاداسيت

 كيمت من باملائت هصف %  0.5 بليمت ليبيا في العاملت املصاسف أحذ من مصذق  صك بالعطاء ًشفم أن- 4

  .ابخذائي كخأمين العشض

 " 45 "عن امللذم العشض صالحيت جلل ال أن- 5
ًا
 العشض جلذًم جاسيخ من ًىما

 سش ألمين العشوض حسليم ويخم م28/03/2017 لثالثاء املىافم ًىم دوام نهاًت العشوض لخلذًم مىعذ آخش- 6

  . املصلحت بجنزوس  بملش العطاءاث لجىت



  الىاحذة  الساعت جمام علي العشوض مظاسيف جفخح- 7
ًا
 ورلك م29/03/2017ألاسبعاء املىافم ًىم من  هشا

  املخىلين الششكاث ممثلي املصلحت ووحظىس  بملش
ًا
 .بزلك سسميا

  ثالثين خالل ًلذم أن العطاء صاحب على- 8
ًا
  عشطه بلبىل  إلخطاسه الخالي اليىم من ًىما

ًا
  جأميىا

ًا
 بليمت نهائيا

. العشض كيمت من باملائت اثىين% 2

  ًلذم أن العشض ملذم على- 9
ًا
  بالششكت للخعشيف ملفا

ًا
 .الخاليت املسدىذاث علي ًحخىي  بحيث بالعشض مشفلا

 .إلاداسيت العلىد الئحت من 35،36 املادجين في عليها املىصىص والبياهاث املسدىذاث جميع •

. املفعىل  ساسي  املهىت مزاولت جشخيص أو جصشيح •

  للششكت والظشيبي اللاهىوي الىطع بدسىيت جفيذ شهادة •
ًا
  .الىافذة اللىاهين أو الدششيعاث ألخش وفلا

  .اللاهىهيت املشاجعت مكاجب أحذ من مصذق للششكت املالي بالىطع بيان •

 .أشهش سخت ألخش املصشف من حساب كشف •

 .بليبيا بها املعمىل  إلاداسيت العلىد الئحت ألحكام املىاكصت هزه جخظع- 10

 املعياس ًكىن  لن ألاسعاس اكل وان أعاله الىاسدة بالششوط ملذمه ًلتزم ال عشض أي ًلبل لن سىف- 11

 .لإلسساء الىحيذ

   (0218214891415)  :-الهاجف الخالي  علي العطاءاث بلجىت الاجصال ًشجي أخشي  اسخفساساث ألي-12
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                عامة مناقصة في عطاء تمديد طرح إعالن                       
             



 مصلحة المواني والنقل البحري

 العطاءات لجنة

 

 املسجلت وألاجىبيت الىطىيت الششكاث كافت إلي بمصلحت املىاوي والىلل البحشي  العطاءاث لجىت حعلن        

جنفير الصيانت لشبكت التزود باملياه والصسف الصحي إلدازة ميناء    مششوع طشح في سغبتها عن بليبيا

ججديد شبكت الصسف الصحي والتزود باملياه للمبنى   عن عباسة وهى ، عامت  في مىاكصتطسابلس البحسي 

إلادازي إلدازة ميناء طسابلس البحسي وصيانت وججديد بعض دوزاث املياه وإجساء جحويساث في مسفم 

  .بالخصىص املعذة الكمياث وكىائم الشسىماث   حسبخدمي 

 

 ، املىاكصت في املشاسكت وجشغب املششوع هزا لخىفيز واللذسة الكفاءة هفسها في جشي  التي الششكاث فعلي        

  املصلحت بجنزوس  بملش العطاءاث لجىت من العطاء كشاست لسحب الخلذم
ًا
 إلاعالن هزا وشش جاسيخ من اعخباسا

  ورلك
ًا
  :-الخاليت للششوط وفلا

 

 .الشسمي الذوام ساعاث أثىاء العطاء كشاست حسحب- 1

  .للترجيع كابلت غير مائخان دًىاس( ل.د.200  )كذسه مالي مبلغ ملابل العطاء كشاست حسحب- 2 

  ألاحمش بالشمع ومخخىم مغلم مظشوف داخل العطاء ًلذم أن- 3
ًا
 العلىد الئحت من" 34 "سكم املادة لىص وفلا

 . إلاداسيت

 كيمت من باملائت هصف %  0.5 بليمت ليبيا في العاملت املصاسف أحذ من مصذق  صك بالعطاء ًشفم أن- 4

  .ابخذائي كخأمين العشض

 " 45 "عن امللذم العشض صالحيت جلل ال أن- 5
ًا
 العشض جلذًم جاسيخ من ًىما

 سش ألمين العشوض حسليم ويخم م28/03/2017 لثالثاء املىافم ًىم دوام نهاًت العشوض لخلذًم مىعذ آخش- 6

  . املصلحت بجنزوس  بملش العطاءاث لجىت

 م29/03/2017ألاسبعاء املىافم ًىم صباحا من عشش الحادًت الساعت جمام علي العشوض مظاسيف جفخح- 7

  املخىلين الششكاث ممثلي املصلحت ووحظىس  بملش ورلك
ًا
 .بزلك سسميا



  ثالثين خالل ًلذم أن العطاء صاحب على- 8
ًا
  عشطه بلبىل  إلخطاسه الخالي اليىم من ًىما

ًا
  جأميىا

ًا
 بليمت نهائيا

. العشض كيمت من باملائت اثىين% 2

  ًلذم أن العشض ملذم على- 9
ًا
  بالششكت للخعشيف ملفا

ًا
 .الخاليت املسدىذاث علي ًحخىي  بحيث بالعشض مشفلا

 .إلاداسيت العلىد الئحت من 35،36 املادجين في عليها املىصىص والبياهاث املسدىذاث جميع •

. املفعىل  ساسي  املهىت مزاولت جشخيص أو جصشيح •

  للششكت والظشيبي اللاهىوي الىطع بدسىيت جفيذ شهادة •
ًا
  .الىافذة اللىاهين أو الدششيعاث ألخش وفلا

  .اللاهىهيت املشاجعت مكاجب أحذ من مصذق للششكت املالي بالىطع بيان •

 .أشهش سخت ألخش املصشف من حساب كشف •

 .بليبيا بها املعمىل  إلاداسيت العلىد الئحت ألحكام املىاكصت هزه جخظع- 10

 املعياس ًكىن  لن ألاسعاس اكل وان أعاله الىاسدة بالششوط ملذمه ًلتزم ال عشض أي ًلبل لن سىف- 11

 .لإلسساء الىحيذ

   (0218214891415)  :-الهاجف الخالي  علي العطاءاث بلجىت الاجصال ًشجي أخشي  اسخفساساث ألي-12
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               عامة مناقصة في عطاء طرح تمديد  إعالن                       
              

 مصلحة المواني والنقل البحري

 العطاءات لجنة

 

 املسجلت وألاجىبيت الىطىيت الششكاث كافت إلي بمصلحت املىاوي والىلل البحشي  العطاءاث لجىت حعلن        

جنفير الصيانت للطسق بالخسسانت  ومعالجت مناطم مسازاث جصسيف    مششوع طشح في سغبتها عن بليبيا

إجساء صيانت للطسق الخسسانيت املتضسزة بمدخل   عن عباسة وهى ، عامت في مىاكصتاملياه بميناء طسابلس 

ميناء طسابلس البحسي واملناطم املجاوزة وكرلك معالجت وصيانت خنادق وغسف جصسيف مياه ألامطاز 

ومعالجت خندق الخدماث الخاص بكوابل السوافع  (29-28-22-21-20 )املحاذيت لألزصفت أزكام 

  .بالخصىص املعذة الكمياث وكىائم الشسىماث  حسب(29-28 )الكهسبائيت والسكت بجواز ألازصفت أزكام 

 

 ، املىاكصت في املشاسكت وجشغب املششوع هزا لخىفيز واللذسة الكفاءة هفسها في جشي  التي الششكاث فعلي        

  املصلحت بجنزوس  بملش العطاءاث لجىت من العطاء كشاست لسحب الخلذم
ًا
 إلاعالن هزا وشش جاسيخ من اعخباسا

  ورلك
ًا
  :-الخاليت للششوط وفلا

 

 .الشسمي الذوام ساعاث أثىاء العطاء كشاست حسحب- 1

  .للترجيع كابلت غير مائخان دًىاس( ل.د.200  )كذسه مالي مبلغ ملابل العطاء كشاست حسحب- 2 

  ألاحمش بالشمع ومخخىم مغلم مظشوف داخل العطاء ًلذم أن- 3
ًا
 العلىد الئحت من" 34 "سكم املادة لىص وفلا

 . إلاداسيت

 كيمت من باملائت هصف %  0.5 بليمت ليبيا في العاملت املصاسف أحذ من مصذق  صك بالعطاء ًشفم أن- 4

  .ابخذائي كخأمين العشض

 " 45 "عن امللذم العشض صالحيت جلل ال أن- 5
ًا
 العشض جلذًم جاسيخ من ًىما

 سش ألمين العشوض حسليم ويخم م28/03/2017 لثالثاء املىافم ًىم دوام نهاًت العشوض لخلذًم مىعذ آخش- 6

  . املصلحت بجنزوس  بملش العطاءاث لجىت



 ورلك م29/03/2017ألاسبعاء املىافم ًىم العاششة صباحا من الساعت جمام علي العشوض مظاسيف جفخح- 7

  املخىلين الششكاث ممثلي املصلحت ووحظىس  بملش
ًا
 .بزلك سسميا

  ثالثين خالل ًلذم أن العطاء صاحب على- 8
ًا
  عشطه بلبىل  إلخطاسه الخالي اليىم من ًىما

ًا
  جأميىا

ًا
 بليمت نهائيا

. العشض كيمت من باملائت اثىين% 2

  ًلذم أن العشض ملذم على- 9
ًا
  بالششكت للخعشيف ملفا

ًا
 .الخاليت املسدىذاث علي ًحخىي  بحيث بالعشض مشفلا

 .إلاداسيت العلىد الئحت من 35،36 املادجين في عليها املىصىص والبياهاث املسدىذاث جميع •

. املفعىل  ساسي  املهىت مزاولت جشخيص أو جصشيح •

  للششكت والظشيبي اللاهىوي الىطع بدسىيت جفيذ شهادة •
ًا
  .الىافذة اللىاهين أو الدششيعاث ألخش وفلا

  .اللاهىهيت املشاجعت مكاجب أحذ من مصذق للششكت املالي بالىطع بيان •

 .أشهش سخت ألخش املصشف من حساب كشف •

 .بليبيا بها املعمىل  إلاداسيت العلىد الئحت ألحكام املىاكصت هزه جخظع- 10

 املعياس ًكىن  لن ألاسعاس اكل وان أعاله الىاسدة بالششوط ملذمه ًلتزم ال عشض أي ًلبل لن سىف- 11

 .لإلسساء الىحيذ

   (0218214891415)  :-الهاجف الخالي  علي العطاءاث بلجىت الاجصال ًشجي أخشي  اسخفساساث ألي-12

 

 


