
 
  تأهيل مسبق نعإعالن  الموضوع :

 
إجراء تأهيل مسبق في الخليج العربي للنفط عن رغبتها  بشركة 91تعلن لجنة العطاءات الخاصة بمنطقة التعاقد

  -:  ادناه   المشروع المذكور فيما يخص 

  

  تاريخ االقفال اسم المشروع رقم المناقصة ت

1 DTC-01/2019 
 لسطحية ا المعدات وتقييم دراسةمشروع 

 48عرقم 

الساعة الثانية  
ظهراً من يوم 

1/7/2019 

  
 وصف العمل:

 
  :ىوذلك لمعرفة ما يل القائمة المعداتالهدف من المشروع المذكور أعاله هو تقييم حالة 

 .المستقبلمالءمتها لالستخدام في  .1
 في المستقبل.لها المحتملة  التحديثاتاألساس التقني لها إلمكانية تجديدها أو  .2
 

) والذي هو جزء من حقل NAU( الموحد أوجلهفي امتياز النافورة  القائمةاإلنتاج  معداتهذا التقييم لحالة 
محطات وتقع جميع المرافق ذات الصلة في أربعة  ،للنفطشركة الخليج العربي الذي تديره  النفطيالنافورة 
Gosps   وهي ،Gosp 2  ،4 Gosp  ،5 Gosp  6و Gosp  الرئيسية محطة الضخ، وفي CPS .  

  
  وذلك على سبيل المثال ال الحصر: ىالمسح سيشمل ما يل

 .معدات العمليات 
 .المعدات الدوارة 
 .معدات الكهرباء ذات الجهد المنخفض 
   معداتC&I 
 االنابيب   
 المنافع والخدمات  

  
إجراؤه لتقديم نتائج  وسيتم الكهربائي،والنظام  ،التحكمونظام  واألنابيب،الخزانات،  كل منتقييم هذا السيغطي 

قرار بشأن مواصلة استخدام المعدات وأعمال اإلصالح ال وسيعتمد المعنية،لدعم إصالح / تحديث المرافق 
  فق.اتقييم حالة المر نتائجعلى الالزمة والمهام الهندسية 

 

  :إجراءات إعادة التأهيل
لديها الكفاءة والتأهيل المسبق بركة كافة الشركات المتخصصة والتي لديها الرغبة الصادقة في المشا ىلعف

 الثالثاءيوم من  للتأهيل المسبق تبدأفترة التقدم  بأنالعلم أخذ  المطروح التخصص في مجالوالقدرة والخبرة 
الساعة  وحتىظهراً  12:00من الساعة م 1/07/2019الموافق االثنين  وحتى يوم 19/06/2019الموافق 
مكتب  – )91رئيس لجنة العطاءات الخاصة بمنطقة التعاقد (للتسليم المباشر ا عن طريق وذلك ظهراً 14:00

  بنغازي.بمقر الشركة الرئيسي بالكيش بمدينة  – الصناعيمبنى االمن  -DTC )48رقم (
  



  
ً للشروط و استقصاء  يعنى مع االخذ في االعتبار ان عدم توفيرها التاليةتوفير المستندات المطلوبة وفقا

  -  ياً:تلقائالمشترك 
  

  متطلبات إعادة التأهيل :
المتقدم وخبرته السابقة مدعمة  نشاطيفيد  إحضار ما تأهيل المسبقالراغبين في التقدم لل على .1

 ذلك بما في ذلك صور من محاضر تسليم المشاريع المنفذة للجهات المستفيدة علىبالمستندات الدالة 
 .صورة من رخصة مزاولة النشاط سارية المفعول .2
 .والملف المالي ن مستخرج رسمي حديث من السجل التجاريصورة م .3
 .)سارية المفعول(صورة من شهادة قيد بالغرفة التجارية  .4
 .المفعول) سارية(الضريبة شهادة إثبات سداد  .5
 .صورة من عقد التأسيس .6
 باللغة اإلنجليزية. صورة من النظام األساسي .7
 يبية إن وجدت) باللغة اإلنجليزية.بلد التسجيل وتاريخ اإلنشاء (نسخة من رخصة العمل الل .8
انضمت إلي شخص معنوي أخر  إذا سبق للشركة وأن اندمجت أوصورة من اتفاقية المشاركة  .9

إذا كان الطرف األخر في اتفاقية  –تلك التي بدولة المقر  ن السلطات المحلية المختصة أومصدقة م
 المشاركة أجنبي ومعتمدة من السفارة الليبية بدولة المقر

  األجنبية.بالنسبة للشركات  ةالمختص الوزارة ذن مزاولة النشاط منإ .10
شركة  يدانية لمقر شركته من قبل مندوبيويسهل إجراء الزيارة الم تأهيل المسبقيقبل المشارك في ال .11

 .لديهكافة اإلمكانيات المادية والبشرية المتوفرة  علىالخليج المخولين لالطالع 
 .أخري يةأي جهة إدار أواألعمال التي تم انجازها لصالح شركة الخليج العربي للنفط  .12
 بما في ذلك محاضر التسليم واستالم المشروعات. بالوثائق،خبرة سابقة مدعومة  .13
 تنفيذها.رسائل من الجهات التي استلمت مشاريع مماثلة تم  .14
 للعاملين لديها.معدات الخاصة بالشركة والكادر الوظيفي الاعداد قائمة ب .15
 إنجازها.ونسب  المشاريع المنفذة السابقة والمشابهة وعدد قيمة .16
وقائمة التدفقات النقدية  ميزانية عمومية وقائمة دخل (ال الماليتقديم المستندات الدالة على الوضع  .17

 معتمدة من محاسب قانونى او مراجع خارجى ). 2018-2017-2016آلخر ثالث سنوات 
 ريع المماثلةعدد وقيمة المشا .18
 .شهادة تزكيه من المصرف .19
اسم الشركة (الطرف المتعاقد المحتمل في المستقبل) واالسم وتفاصيل االتصال بها والوصف  .20

 بالشركة. عن االتصالللمسؤول او المندوب  الوظيفي
في  انشطتهاط العمل الرئيسي: نبذة مختصرة عن الشركة ، وصف لألنشطة التجارية األساسية ، خ .21

 البلدان ، قائمة العمالء اآلخرين ، إلخمختلف 
 حجم الشركة (عدد الموظفين حسب الموقع) وأي مصانع ومعدات مملوكة تحديد .22
 د موقع مواقع المكاتب والقواعد.يحدت  .23
 . (إن وجدت) ( الصحة والسالمة والبيئة) HSSEإحصائيات  .24
 (إن وجدت). 9001شهادة األيزو  .25
تاريخ  المشروع،سابقة: تشمل وصف / دور المشروع في قائمة بمشروعات منشآت النفط والغاز ال .26

 قيمة العقد العميل، المدة، البدء،
قائمة بمشاريع منشآت النفط والغاز الحالية / الجارية: تشمل وصف / دور المشروع في المشروع ،  .27

 تاريخ البدء ، المدة ، العميل ، قيمة العقد.
 



صاءات / التقييمات المكتملة مسبقًا: تشمل وصف المرافق قائمة عمليات التفتيش / النزاهة / االستق .28
 .العقدوالموقع وتاريخ البدء والمدة والعميل وقيمة 

،  API653السابقة في العمل مع أي من المعايير التالية أو كلها:  والخبرةالمعرفة إظهار  .29
API579-1 / ASME FFS-1  ،ASME B31.3 

  
  مالحظات هامة:

 لطرحإصدار أي دعوة بالشركة ليست ملزمة و للمشاركة فى مناقصة التأهيل ليس دعوةطلب  .1
مزايدين أو منح أي شكل الفي أي قائمة  او اى شركة اخرى إدراج أي مستجيب لهذه الدعوة العطاء أو

  من أشكال العقد.
التى يتكبدها المشارك مقابل االعداد والمستندات المقدمة  المصاريفعن  مسئولةلن تكون الشركة  .2

 الدعوة. لهذهجابة است
وليس من خالل  المتقدمة للتأهيل للشركاتالمعتمدين  المندوبينيجب أن تتعامل الشركة فقط مع  .3

 األفراد أو الوكالء.
  

  - التالي:العنوان  91الخاصة بمنطقة التعاقدلجنة العطاءات او امين سر  برئيسألية استفسارات يمكن االتصال 
ليبيا  –بنغازي –، مقر الشركة الرئيسي بالكيش  منمبنى اال) 48مكتب رقم ( الخاصةلجنة العطاءات  -

 263ص ب :
 218-061-2229006 - مصور:بريد  -
 . - 49744273 –داخلي  -218-061 -402228931 -:         هاتف -
 00218) 0(913769981:        نقال   -

   DTC@agoco.ly:       البريد االلكتروني
بشركة  )91قة التعاقد (الخاصة بمنطيجب أن تعنون جميع المراسالت باسم رئيس لجنة العطاءات    : لالهمية

           .  الخليج العربي  للنفط
  
  

  احمد ارحومة                                                                      
  رئيس لجنة العطاءات                                                          

  )91الخاصة بمنطقة التعاقد (                                                           
  

                                                  
                        

 


