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إعادة رصف وتجديد إضاءة مطار حقل الواحة

مالحظة هامة :
يرجى تعبئة الفراغات في هذا االستبيان بخط اليد و استعمال قلم حبر جاف ( أزرق ) مع
إرفاق المستندات و الوثائق المطلوبة كافة.
على كل المقاولين المعنيين والمسجلين لدى شركة الواحة للنفط تعبئة نمودج االستبيان وإرجاعه للواحة .ولنن ينتم
تأهيل أي مقاول تأهيالً مسبقا ً إال بعد التأكد من تقديمه للمعلومات المطلوبة أدناه بشكل صحيح وكامل.

اوالً  :بيانات إدارية عن الشركة المقاولة
 .1االسم القانوني للمقاول :

 .2عنوان المقر الرئيسي بالكامل للمقاولة  ( :العنوان  ،الهاتف  ،بريد مصور/اإللكتروني) :

 .3عنوان فرع الشركة المقاولة في ليبيا إن وجد  ( :العنوان  ،الهاتف  ،بريد مصور/اإللكتروني) :

 .4عناوين فروع الشركة المقاولة حول العالم  ( :العنوان  ،الهاتف  ،بريد مصور/اإللكتروني) :

 .5اسم وصفة الممثل القانوني المقيم في ليبيا و عنوانه بالكامل :
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تانيا  :الوضع القانوني

 .1بلد المنشأ و التأسيس القانوني :

 .2نوع المؤسسة ( شركة  ،تشاركية  ،حكومية  ،قطاع خاص  ..... ،الــــــخ ) :

 .3سنـــــــة التأسيس :

 .4النشاط الرئيسي الذي يزاوله المقاول :

 .5عدد و اسماء المالك ( المساهمين ) أو الشركاء او غيرهم المالكين للشركة المقاولة :

 .6اذا كننان احنند االفننراد او اى كيننان ممننن يملكننون قانونينا ً او نفعينا ً اكثننر مننن  % 30مننن الشننركة المقاولننة  ،يرجننى تزوينندنا
بأسماهم و عناوينهم :
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 .7اذا كانننم مؤسسننتكم م نننفة كشننركة  ،هننل أسننهمها معروضننة للبيننع و الشننراء للجمهننور او مننن خننالل اسننواق المننال
( البورصة ) يرجى تسمية سوق التداول .

 .8خالل العشر سنوات االخيرة  ،هل مؤسستكم ( نعم  /ال )
-

اعلنم افالسها او اعادة تنظيمها قانونيا .
دخلم في م الحة مع الدائنون .
هجران ( تركم  /هجرت ) العمل على اي عقد قبل استكماله .
مدعى عليها في إ جراء قضائي بدعوى خرق عقد .
أخفقم في االيفاء بضمان االداء او الضمان الم رفي .

ثالثا ً  :الوضـــع المـــالي
 .1حجم و قيمة الممتلكات ( بجميع المواقع ) :

 .2تقريننر مننالي م نندق عليننه محاس ن قننانوني عننن الوضننع المننالي للشننركة المقاولننة موضننحاً االربننا و الخسننائر خننالل
السنوات الخمسة االخيرة  .أن أستعمال عملة الدينار الليبي او العملة ال عبة مقبول في التقرير المطلوب .

 .3تسليم شهادة الوضع الضريبي .

 .4القيمة االجمالية ( تقديراً ) للعقود الجاري تنفيذها و الملتزمة بها الشركة المقاولة حول العالم :

 .5القيمة االجمالية ( تقديراً ) للعقود الجاري تنفيذها و الملتزمة بها الشركة المقاولة في ليبيا :

 .6قبول الشركة المقاولة تقديم تأمين نهائي (ضمان حسن األداء) بمبلغ ال يقل عن  % 10منن قيمنة اإلجمالينة للعقند والتني
ستحتفظ بها شركة الواحة للنفط الى حين انقضاء فترة الضمان ،يطل من الشركة المتقدمة التأكيد على قبولها لذلك.
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رابعاً  :الوضع الفنـــــــــــــى

 .1بيانات عن العمالة الحرفية  /الفنية للشركة ( التخ ص  ،العدد  ،موقع تواجندها  ،الجنسنية  ،سننوات الخبنرة  ....الــــنـخ )
أو شركاء العمل (مالحظة  :مطلوب قائمة).

 .2بيانات مف لة ( التخ ص  ،العدد  ،سنوات الخبرة ،الجنسية  ،المؤهل  ....الــــنـخ ) عنن العمالنة الرئيسنة للشنركة ( مندير
المشروع ،مهندسي المشروع ،مدير الموقع ،فنيين ..... ،الــــخ ) معززة بالسير الذاتية .

 .3الهكيل التنظيمي للشركة و للمشروع مع إرفاق شهادات الجودة ( أن وجدت ) .

 .4قائمة األليات و المعدات الالزمة لتنفيذ المشروع وكذلك تقديم صور لكافة المعدات المقترحة للمشروع.
(مالحظة  :مطلوب قائمة).

 .5قائمة بالمشناريع واألعمنال المشنابهة لطبيعنة األعمنال المطلوبنة التني تنم اسنتكمالها بنجنا  ،علنى أن تتضنمن القائمنة
البيانات ( اسم المشروع ،المالك ،الموقع  ،تاريخ بدء العمنل وفنق العقند  ،قيمنة العقند  ،تناريخ االنجناز الفعلني  ،منع إرفناق
صور فتوغرافية توضيحية) .

مالحظننة :الواحننة للنننفط سننوف لننن تعتنند بالمعلومننات المتوقننع اسننتالمها مننا لننم تسننتلم نسننخ مننن شننهادات االنجنناز
معتمدة من قبل المالك للمشروع .

 .6قائمة بالمشاريع المشابهة لطبيعة االعمال المطلوبة الجاري تنفيذها .

القائمة المطلوبة كما هو مدكور أعاله ،يج أن تشمل :
اسم العمل  /المشروع ،المالك ،الموقع ،تاريخ بدء العمل وفق العقد ،قيمة العقد ،التاريخ المقرر السنتكمال العمنل وفنق
العقد.
مالحظننة :الواحننة للنننفط سننوف لننن تعتنند بالمعلومننات المتوقننع اسننتالمها مننا لننم تسننتلم رسننالة مننن قبننل المالننك للمشننروع
وكذلك نسخة من العقد ال ُمبرم بين الطرفين.
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 .7قائمة المقاولون من الباطن المزمع االستعانة بخدماتهم في تنفيذ بعض االعمال بهذا المشنروع (أعمنال مدنينة وكهربائينة)
متضمنة بيانات متكاملة ومعززة بمستندات رسمية.

مالحظة :شركة الواحة للنفط تحتفظ بحق اعتماد المقاول بالباطن قبل أو بعد اإلرساء.
شركة الواحة للنفط سوف لن تعتد بالمعلومات المتوقع استالمها ما لم تستلم نسخ منن شنهادات اإلنجناز لاعمنال التني قنام
المقاول بالباطن بتنفيذها في السابق.

 .8سنوات الخبرة حول العالم و في ليبيا.

 .9االمكانيات المتوفرة في ليبيا ) مكات  ،ورش ،معدات ،مخازن ،آليات. )........

 .10يطل من الشركة المقاولة المتقدمة قبول والتأكيد على أن المواد والمعدات الالزمة لتنفيذ المشنروع ينتم توفيرهنا منن دول
االتحاد االوروبي ،امريكا الشمالية وبريطانيا واليابان وبمواصفات مطابقة للمواصنفات المعتمندة للمشنروع وتحنتفظ شنركة
الواحة للنفط بحق االعتماد النهائي واختيار المواد والمعدات خالل مرحلة تنفيذ المشروع.

 .11يطل من الشركة المقاولة المتقدمة قبول والتأكيد على أن شركة الواحة للنفط ال تتحمل مسئولية توفير االمن واالمان
لعمالة وممتلكات الشركة المقاولة وكذلك المواد والمعدات الالزمة لتنفيذ المشروع او لغير ذلك ،يج على الشركة الفائزة
بالعطاء إخالء ذمة شركة الواحة للنفط من إي إدعاء او مطالبة قانونية او مالية الية اضرار قد تتكبدها الشركة المقاولة
من جراء مسائلة توفير االمن و االمان.

 .12يطل من الشركة المقاولة المتقدمة قبنول التأكيند علنى ان شنركة الواحنة للننفط تحنتفظ بحنق اسنناد جنزء او كنل المشنروع
لمتناقص واحد أو أكثر عند إتخاد قرار اإلرساء.

Page 6 of 7

إعادة رصف وتجديد إضاءة مطار حقل الواحة

خامسا ً  :ال حة والسالمة والبيئة .

يطل من الشركة المقاولة المتقدمة لغرض التأهيل المبدئي تسليم:
(  ) 1الئحة ال حة والسالمة والبيئة المعمول بها في الشركة المقاولة .
(  ) 2تقرير عن مستوى األداء المتعلق بجان ال حة والسالمة والبيئة بالشركة المقاولة .

تاريخ التســــــــــــليم ............................................................................

اســــــــــــم الشركة  /المقاول
توقيع المخول القانوني بالشركة

اسمه وصفته
العنوان بالكامل (هاتف ،بريد م ور ،بريد
إلكتروني  ....ألخ)

التوقيع والختم

يـــــرجى تسليم االستبيان بعد تعبئته إلى العنوان التالي :
شركة الواحـــــــــــــــــــــة للنفط
لعناية  :أمين سر لجنة العطاءات
الطابق رقم ()32
بــــرج ابوليـــــله
طرابلس – ليبيا.
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