شركة الواحة للنفط

العطاء

شراء ( )35مركبة تايوتا هاي لوكس 4x4
الستعمالها بحقول وميناء الشركة

الجهة صاحبة
العطاء

شركة الواحة للنفط

الموضوع

نموذج إستبيان للتقديم تاهيل مبدئى

إسم الجهة المتقدمة

التاريخ

يونيو 2022م
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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 الجهات المعنيين والمسجلين لدى شركة الواحة للنفط تعبئة نمودج االستبيان وإرجاعه للواح ة .ول ن ي ت
تقدي العرض إال بعد التأكد من تقديمها للمعلومات المطلوبة أدناه بشكل صحيح وكامل.

اوالً  :بيانات إدارية عن الجهة
 .1اإلسم القانوني للجهة :

 .2عنوان المقر الرئيسي بالكامل للجهة  ( :العنوان بالكامل ،الهاتف  ،بريد مصور ) :

 .3عنوان فروع الجهة في ليبيا (إن وجد)  ( :العنوان  ،الهاتف  ،بريد مصور) :

 .4عناوين فروع الجهة حول العالم (ان وجد)  ( :العنوان  ،الهاتف  ،بريد مصور) :

 .5إسم وصفة الممثل القانوني المقيم في ليبيا و عنوانه بالكامل  ،والمسؤول بالخارج (إن وجد):
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تانيا ً  :الوضع القانوني
 .1بلد المنشأ و التأسيس القانوني :

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

 .3سنـــــــة التأسيس :
.4

النشاط الرئيسي الذي تزاوله الجهة :

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

 .6إذا كان احد األفراد او أى كيان ممن يملكون قانونيا ً او نفعيا ً اكثر من  % 30من الجهة  ،يرجى تزويدنا
بأسماهم و عناوينهم :

 .7اذا كانت مؤسستكم مصنفة كشركة  ،هل أسهمها معروضة للبيع و الشراء للجمهور او من خالل أسواق
المال ( البورصة ) يرجى تسمية سوق التداول .

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

أعلنت افالسها او إعادة تنظيمها قانونيا ً .
دخلت في مصالحة مع الدائنون .
هجران ( تركت  /هجرت ) العمل على اي عقد قبل إستكماله .
مدعى عليها في إ جراء قضائي بدعوى خرق عقد .
أخفقت في االيفاء بضمان االداء او الضمان المصرفي .
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ثالثا ً  :الوضـــع المـــالي
 .1حجم و قيمة الممتلكات ( بجميع المواقع ) :

 .2تقريررر مررالي مصرردق عليرره مررن قبررل محاسررق قررانوني عررن الوضررع المررالي للشررركة موضررحا ً االرب راح و
الخسائر خالل السنوات الخمسة االخيرة  ( .إستعمال عملة الردينار الليبري او العملرة الصرعبة مقبرول فري
التقرير المطلوق )

 .3تسليم شهادة الوضع الضريبي موجهة ا لى شركة الواحة للنفط لغرض التأهيل المسبق.

 .4القيمة اإلجمالية ( تقديرا ً ) للعقود الجاري تنفيذها و الملتزمة بها الجهة حول العالم :

 .5القيمة االجمالية ( تقديرا ً ) للعقود الجاري تنفيذها و الملتزمة بها الجهة في ليبيا :
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رابعا ً  :الوضع الفنـــــــــــــى
 .1الهكيل التنظيمي للجهة مع إرفاق شهادات الجودة ( إن وجدت ) .

 .2قائمة بالمنظومات والمعدات الالزمة لنشاط الشركة .

 .3قائمة باالعمال المنجزة التى تم تقديمها الى جهات آخرى والمطابقة لطبيعة المعدات المطلوبة.
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 .4قائمة باالعمال الجاري تقديمها الى جهات آخرى والمطابقة لطبيعة المعدات المطلوبة.

 .5سنوات الخبرة حول العالم و في ليبيا .

 .6اإلمكانيات المتوفرة في ليبيا ) مكاتق  ،منظومات ،معدات ، ،فروع . )........
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 .7يطلق من الشركة المقاولة المتقدمة قبول التأكيد على أن شركة الواحة للنفط تحتفظ بحق إسناد جزء او
كل العدات لمتناقص واحد أو أكثر عند إتخاد قرار اإلرساء  ،وكذلك عند طلق توفير المعدات المطلوبة .

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

إســــــــــــم الجهة
توقيع المخول القانوني
بالشركة
إسمه و صفته
العنوان بالكامل
(هاتف وفاكس)

الختم

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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