دعوة إلبداء االهتمام خاصه بتوفير مستودع في مدينة طرابلس )(EOI
تاريخ إغالق باب التقدم :األربعاء  15يوليو  -2020الساعة  23:59بتوقيت طرابلس

يعلن برنامج األغدية العالمي في ليبيا وفي اطار عمله ألغاثة المستفيدين في دولة ليبيا عن رغبته في
إطالق هذه الدعوة العامة لكافة الشركات الليبيه المتخصصة في مجال المستودعات الرسال بيان
بتفاصيل المستودعات المتوفرة لديهم مع الصورالتوضيحيه  ،حسب المواصفات المذكورة في المرفق
وتفضلوا بقبول فائق االحترام.
سامر عبد الجابر
المدير القطري لبرنامج األغذية العالمي في ليبيا

Libya Country Office
Villa R68, OEA Compound, Sidi Abduljalil Janzour – Tripoli - Libya

رفق مواصفات المستودع المطلوب
موقع آمنSecure location.
سيقوم الفريق االمني في برنامج االغذية بدراسه الموقع قبل الموافقه النهائية عليه )(Any location will be assessed by WFP security unit
المساحة المطلوبة بالكامل3,000-v4,000 sqm
مساحة التخزين تكفي  2500طن من السلل الغدائيه2,500 MTN.
مساحة كافية لوقوف السيارات والشاحنات Enough space to park
trucks.
 .مساحة لتركيب  3مخازن متنقله (بحجم  1000متر مربع) Space to install 3 MSUs (size 1000 sqm).
سهولة الدخول والخروج إلى الموقع Easy access in/out for the trucks
نظام تهوية جيد Good ventilation system
حالة المخزن العامة :مناسب لتخزين مواد غذائيةWorking condition, Covered, no leaking. Fit for .
storing food
سيقوم الفريق اللوجستي في برنامج االغذية بدراسه الموقع قبل الموافقه )(Physical assessment will be done by supply chain team
النهائية عليه
االنترنت- Internet.
كهرباء متوفرة عل مدار الساعة - Electricity. 24/7/generator
مكاتب - Office Space
المواد المكتبيه - Office supplies
دورات مياه - Toilet
– Buildings must be constructed of materials that resist break-ins and protect from outside tampering.
المباني مصنوعه من مواد تقاوم عمليات االختراق وتحميها من العبث الخارجي
مسيج بالكامل Proper fencing
حراس علئ مدار اليومGuards 24/7.
طفايات الحريق Fire extinguishers
انذار للحرائق وحساسات للدخانFire alarm and smoke detector.
.مكافحة القوارض واآلفات Rodent and pest control.
كاميرات مراقبة Security Camera System.
ألواح تحميل Pallets.
رافعه يدويه Hand Jack

-

الموقع Location
المساحهTotal SQM
سعة Storage capacity

التخزين

المساحة Outdoor area

الخارجية

أمكانية الوصولAccessibility
التهويةVentilation
الحالة General condition

العامة للمخزن

المرافقFacilities

Safety and Security

السالمة واألمن

مرافق Handling facilities

المناولة

Libya Country Office
Villa R68, OEA Compound, Sidi Abduljalil Janzour – Tripoli - Libya

Warehouse and
Inventory management

إدارة المستودعات والمخزون

-

Forklift (preferred) رافعة شوكية
Scale ميزان
Repacking tools أدوات إعادة التعبئة

-

Warehouse staff موظفي المستودعات
Inventory management system.نظام إدارة المخزون

يُرجى تأكيد اهتمامكم وإرسال بيان بتفاصيل المستودعات المتوفرة إلى برنامج األغذية العالمي في الموعد المحدد
libya.logistics@wfp.org علي هذا الموقع

Interested suppliers who meet the following requirements are requested to submit their
written confirmation to “libya.logistics@wfp.org ” no later than 15th of July
2020, 23:30 hrs. Tripoli, Libya- Time.
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