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ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﳌﺒﺎﻧﻲ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺑﺎﳌﻮﺍﻧﺊ ﺍﻟﻠﻴﺒﻴﺔ
تعلن لجنة العطاءات بمصلحة الموانئ والنقل البحري ،عن رغبة المصلحة ﻓﻲ طرح مناقصة عط اء ع ام
لعدد ) (9مبانﻲ إدارية بالموانئ الليبية ،وهﻲ عبارة ع ن إنش اء مب انﻲ إداري ة وملحقاته ا ،والعم ل يش مل تنفي ذ
كامل اﻷعمال المدنية للمبنى ،وتجهيزه بكام ل التزامات ه التش غيلية ،وذل ك ,ﻓقــ ـﺄ لمج ال العم ل المع دة بمقايس ة
أعمال كل مشروع ،والمشروعات ﻛاﻵتــــﻲ -:
 

 

 

 

1

إنشاء مبنى إداري بميناء بنغازي البحري

م ى م )(5

اب ومﻼحقه

) (1550م²

2

إنشاء مبنى إداري بميناء طرابلس البحري

م ى م )(5

اب ومﻼحقه

) (1550م²

3

إنشاء مبنى إداري بميناء زوارة البحري

م ى م )(4

اب ومﻼحقه

) (1275م²

4

إنشاء مبنى إداري بميناء مليتة النفطﻲ

م ى م )(4

اب ومﻼحقه

) (1275م²

5

إنشاء مبنى إداري بميناء مصراتة البحري

م ى م )(4

اب ومﻼحقه

) (1275م²

6

إنشاء مبنى إداري بميناء سرت البحري

م ى م )(4

اب ومﻼحقه

) (1275م²

7

إنشاء مبنى إداري بميناء البريقة التجاري الصناعﻲ

م ى م )(4

اب ومﻼحقه

) (1275م²

8

إنشاء مبنى إداري بميناء رأس ﻻنوف التجاري الصناعﻲ

م ى م )(4

اب ومﻼحقه

) (1275م²

9

إنشاء مبنى إداري بميناء الزاوية النفطﻲ

اس

ال إن اء م ى إدار  ،وذل ب ف ال ور

اﻷول لل ى ،ومل

ال ور ال اني

) (410م²

 -: العمــــل يشمل عملية تنفيذ ﻛامل اﻷعمال المدنية للمبنى وتجهيزه بﻛامل التزاماته التشغيلية

ﻓعلـــى الشرﻛات المتخصصة ﻓﻲ تنفيذ أعمال المشروعات المش ابهة ،وت رى ﻓ ﻲ نفس ها الﻛف اءة والق درة
لتنفيذ أح دى ه ذه المش روعات أو ع دد منه ا ،وترغ ب ﻓ ﻲ المش ارﻛة به ذه المناقص ة .التق دم لس حب كراس ة
العطاء من لجنة العطاءات ،بمقرها الكائن بمصلحة الموانئ والنقل البحري ،بجنزور ،اعتبارا ً من يوم اﻻثنين
المواﻓق 2022/03/14م ،وذلك وﻓقـا ً للشروط التاليـــة -:
  -1أثناء ساعات الدوام الرسمي ،مقابل مبلغ مالي وقدره 500) ،د.ل( ﺧمﺴماﺋﺔ دينار
للنﺴ خﺔ الواح دة للمش روعات الم ذكورة بالج دول أع ﻼه ،باس تثناء مش روعي مين اء )ط رابلس  -بنغ ازي(،
بقيمﺔ ) 1000د.ل( ألف دينار للنﺴخﺔ الواحدة ،تودع بخزينﺔ المصلحﺔ ،نقدا ً أو بموجب صك مصدق باسم
مصلحﺔ الموانئ والنقل البحري.

 ،كﻼً على حدا،داخل مظروف مغل ق ومخت وم بالش مع اﻷحم ر ،وفق ا ً ل نص
المادة رقم ) (34مﻦ ﻻﺋﺤة العقود اﻹدارية ،وعلى النﺤو اﻵتي -:
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أ -عق د التأس يس  /النظ ام اﻷساس ي  /رأس الم ال  /الميزاني ات العمومي ﺔ لل ثﻼث س نوات اﻷﺧي رة ،بي ان بالوض ع
المالي للشركﺔ مصدق من أحد مكاتب المراجعﺔ القانونيﺔ ،كشف ﻷﺧر حﺴاب من المصرف ﻷﺧر ستﺔ أشهر.
ب -استيفاء جمي ع إج راءات التﺴ جيل والت راﺧيص الﻼزم ﺔ الت ي تمك ن الش ركﺔ م ن اﻹس تمرار ف ي مزاول ﺔ نش اطها
داﺧل ليبيا.
ج -شهاﺋد الخبرة في مجال تنفيذ المشروعات واﻷعمال المشابهﺔ التي قامت وتقوم به ا الش ركﺔ داﺧ ل وﺧ ارج ليبي ا،
على أن تكون معتمدة من الجهات صاحبﺔ المشاريع.
د -قاﺋمﺔ باﻵليات والموارد الفنيﺔ الصالحﺔ لﻺستخدام ،التي تمتلكها الشركﺔ.
هـ -القوة البشريﺔ المنفذة للمشاريع من مهندسين  ،وفنيين وغيرهم.
و -نماذج التقييم للشركات ،بعد ملئها بالبيانات التفصيليﺔ ،وختمها واعتمادها من الشركة.
-

يخضع الملف المستقل للتقييم مﻦ قبل اللﺠنة ،التي لها الحق ف ي اس تبعاد أي ش ركﺔ ﻻ تحظ ى ب القبول بن اء عل ى
تقييم مقدرة الشركﺔ اﻹداريﺔ والفنيﺔ لتنفيذ هذا المشروع ،والتزامها بشروط العطاء.

  ف ي مظ روف مغل ق متض منا ً قاﺋم ﺔ باﻵلي ات ،والمع دات ،والﺴ يرة
الذاتيﺔ للقوى البش ريﺔ الت ي ستﺴ تخدمها الش ركﺔ لتنفي ذ المش روع ،وم دة تنفي ذ المش روع ،والبرن امج الزمن ي لتنفي ذ
المشروع ،وإطار ومنهجيﺔ تنفيذ العمل ،نظام مراقبﺔ الجودة ،اﻷمن والﺴﻼمﺔ ،ومستندات العطاء )نموذج العق د –
مقايســ ـة اﻷعم ال وق وائم كمي ات تنفي ذ المش روع ،المواص فات والرسومــ ـات( ،معتم دة ومختوم ة م ن قب ل
الشركـة( ..وأيﺔ إيضاحات ترى الشركﺔ أنها تعزز من موقفه ا الفن ي لتنفي ذ المش روع ،يــكت ـﺐ علـ ـى المظـ ـروف
)العرض الفني للمشروع(.
 ، ف ي مظ روف مس تقل مغل ق ومخت وم بالش مع اﻷحم ر متض منا ً
نموذج المشاركﺔ في العطاء ،ومقايﺴﺔ اﻷعمال ،وقواﺋم كميات تنفيذ المشروع ،مﺴعرة بالدينار الليب ي ،بع د ملئهم ا
بالبيانات التفصيليﺔ ،وختمهما واعتمادهما من الش ركة ،مص حوبا ً بص ك مص دق أو خط اب ض مان ،ص ادر ع ن
أحد المصارف التجارية العاملة بليبيا ،كتﺄمين ابتدائﻲ بقيمة ) (% 0.5من قيمة العرض اﻹجمالية وباسم مص لحة
الموانئ والنقل البحري ،صالح لمدة ﻻ تقل عن ) (90يوم م ن ت اريخ تق ديم الع رض الم الﻲ ،وس وف ي تم اس تبعاد
أي عرض غير مرﻓق بالتﺄمين اﻹبتدائﻲ .يــكتـﺐ علــى المظــروف )العرض المالﻲ للمشروع(.
  -3ﻻ تقل عن ) (90يوم من تاريخ تقديم العرض المالﻲ.
  -4وفقـا ً لﻼﺋحﺔ العقود اﻹداريﺔ وعقد اﻷشغال العامﺔ ،والقوانين والتش ريعات الناف ذة
في ليبيا، .
 -5وقبل تقديمه لعرضه ،ضرورة التعرف على موقع المشروع وطبيع ﺔ العم ل ب ه ،وأن يلت زم
بما هو مدرج من اشتراطات بمﺴتندات العطاء.
  -6إجراء جولﺔ أو جوﻻت ممارسﺔ ،إذا رأت أن ذلك من مصلحﺔ المشروع.
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لجنة العطاءات
بمصلحة الموانئ والنقل البحري

 بمقرها الك ائن بمبن ى المص لحة بجن زور ـ أو، لﻼستفســـار عن أي بيانات أو معلومات تتعلق بهذا العطاء يمكنكم اﻻتصال بلجنة العطاءات. tender.committ@lma.ly - عبر بريدها اﻹلكترونﻲ
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ﺇﻋﻼﻥ ﻋﻦ ﻣﻨﺎﻗﺼﺔ ﻋﻄﺎء ﻋﺎﻡ

ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﳌﺒﺎﻧﻲ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺑﺎﳌﻮﺍﻧﺊ ﺍﻟﻠﻴﺒﻴﺔ

تعلن لجنة العطاءات بمصلحة الموانئ والنقل البحري ،عن رغبﺔ المصلحﺔ ف ي ط رح مناقص ﺔ عط اء ع ام
ﻹنشاء عدد ) (9مباني إداريﺔ بالموانئ الليبيﺔ.
ﻓعلى الشرﻛات المتخصصة ،التﻲ ترى ﻓﻲ نفسها الكفاءة والق درة للتنفي ذ والمش اركﺔ ف ي المناقص ﺔ ،التق دم
لﺴحب كراسﺔ العطاء من لجنﺔ العطاءات بمصلحﺔ الموانئ والنقل البحري ،بمقرها الكاﺋن بالمصلحﺔ ،بجنزور،
اعتبارا ً من اﻻثنيﻦ الموافق 2022/3/14م.
ويمكنكم الﺤصول على تفاصيل شروط هذه المناقصﺔ من ﺧﻼل الموقع اﻻلكتروني للمص لحﺔwww.lma.ly .
ـ أو مراجعﺔ اللجنﺔ بمقرها الكاﺋن بالمصلحﺔ.

لجنة العطاءات
بمصلحة الموانئ والنقل البحري

ل.ع.م 2022/03 .م
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