اعالن عن مناقصة
دعوة مفتوحة لطرح عطاء رقم )(AAT-003-2019
الم سجلة في
تعلن شركة الجيل الجديد للتقنية عن رغبتها في طرح عطاء لل شركات الليبية وال ش ركات األجنبية ُ
ليبيا.

ا سم العطاءSATCOM Spare Parts -:
نبذة عن العطاء -:
The purpose of RFP, to provide SATCOM spare parts for Aljeel Networks to guaranty smooth
operation and maintenance process and avoid any interruption in the working networks also to
use in urgent client requirement links .
فعلى كل ال شررركات التي تأنس في نف سررها القدرة والافاءة على تنفيذ اذا العمل  ،وترغب في الم شرراركة
بهذا العطاء  ،أن تتقدم ال ستالم كرا سة المواصفات و ال شروط وفق ًا للم ستندات والمتطلبات التالية-:
-

توجيه خطاب ر سررمي ىلى رسيس لجنة العطاءات ب شررركة الجيل الجديد للتقنية ،تبين فيه نية الم شرراركة
وير سل عن طريق البريد اإللاتروني الموجود في اإلعالن.
في الع طاءُ ،

-

وير سرررررل عن طريق البر يد
تعب ئة نموذج ب يا نات الج هة الراغ بة في الم شرررررار كة فالمرفق في اإلعالنُُ ،
اإللاتروني.

-

ىر سررات تيويل ر سررمي با سررم المندوب الذم سرريقوم با سررتالم كرا سررة المواصررفات و ال شررروط  ،على أن
ي شمل ا سم ورقم ا لعطاء

-

يجب أن تعنون جميع المرا سالت با سم رسيس لجنة العطاءات.

-

أن تاون ال شرررررر كة الموردة مق يدة في سررررر جل الموردين ب شرررررر كة الج يل ال جد يد للتقن ية ،وأن تاون
م ستنداتها وتراخيصها قانونية و سارية المفعوت.

-

دفع مبلغ بقي مة ف  260د.تُ ماس تان و سرررررتون دي نار ليبي ،كر سررررروم ع ند ا سرررررتالم كرا سرررررة ال شرررررروط
والمواصفات نقد ًا أو بموجب صك ُم صدق غير ُم سترجع لصالح ف شركة الجيل الجديد للتقنيةُ.

-

دفع مبلغ تأمين ابتداسي بقيمة ف  5000د.تُ خم سة األالف دينار ليبي ُي دفع ب صك م صدق ل صالح شركة
الجيل ال جديد للتقنية عند تقديم العرض في ظرف منفصرررررل ،و سررررريتم ترجي عه في حات عدم ىر سررررراء
العطاء على ُم قدم العرض.

-

ال عن جميع النفقات المتعلقة ب عداد عر ررررره وال تتلمل شرررررركة الجيل
أن ياون ُم قدم العرض م سرررررئو ً
الجديد للتقنية أم م سئولية عن اذه النفقات.

-

ا لعنوان
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