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إعالن

Gazprom Neft Badra B.V./غازبروم نفت بدرا بي في
Tender announcement

Gazprom Neft Badra B.V.
. في.غازبروم نفت بدرة بي

Gazprom Neft Badra B.V., the Operator of the Contract for Development and Production Service Contract
for the Badra Contract Area, announces

اعالن المناقصة
 في \ الﻤشغل لحقل بدرة عن تعلن.ﺸﺮﻜﺔ ﻏازبروم نيفت بدرة بي

the Tender # 876
CONSTRUCTION OF WELL-PAD P25 AND ACCESS ROAD
Legal entities, domestic Iraqi and foreign companies having experience of implementation of projects similar
by nature to the subject of the Tender and which are allowed, by the legislation of the Republic of Iraq and/or
by their country of registration, to perform works in the Republic of Iraq may participate in the Tender.
In order to be eligible to be awarded the Contract, the Bidders shall meet the following minimal qualification
criteria:
- Readiness to work on Lump Sum;
- To have performed Engineering and Design of similar facilities for the last 3 years in Republic of Iraq;
- To have own Technical, Engineering and Design resources;
- To have own working procedures and instruction developed in accordance with ISO 9001;
- To have certified tool, equipment, technologies;
- To have experienced and certified personnel;
- To possess certified software and hardware, qualified personnel, necessary permits and membership in
professional associations required for rendering services being the subject of the Tender;
- To be able to obtain and to provide a Bid Bond in the amount of $100.000 (One hundred thousand) US
Dollars, Contract Performance Bond in the amount not less than 10% of the Contract value, and Bank
Guarantee for repayment of any advance payment under the Contract;
- To be able to obtain and to provide adequate insurance cover for the work and services to be performed
on terms and conditions required by Company;
- To provide guarantees of hiring local sub-contractors and/or suppliers for work performance as promptly
and efficiently as possible;
- To provide applicable HSE certificates and internal corporate HSE policy;
- To confirm availability of quality management certificate under ISO 9001;
- To be able to provide information on financial standing by submitting the annual financial statements.
The bids should conform to the requirements of the Bid documents. The Operator reserves the right to
accept or reject any bid, and to annul the bidding process and reject all bids, at any time prior to award of
contract, without thereby incurring any liability to the affected bidder or bidders or; any obligations to inform
the affected bidder or bidders of the ground for the Company’s action.
Potential Bidders interested in participating in the above mentioned tender may obtain a full set of Tender
Documentation after submission of a written application together with sufficient information confirming that
the Bidder meets the minimum criteria set out above (submitted on the letterhead signed by an authorized
person) and containing full name of company, mail address, phone, fax, e-mail address, full name of contact
person and his e-mail address. Such applications shall be sent to Gazprom Neft Badra B.V. Contract and
Procurement Department by email to tenders@gazpromneft-badra.com, and received by 5 PM
(UTC/GMT+3:00) on April 25, 2017. The Tender Documentation shall be sent by e-mail without any
responsibility for loss or late arrival after submission of a written application as noted above.
Deadline for bids submissions for above mentioned tender is May 10, 2017, 2 PM (UTC/GMT+4:00).
Gazprom Neft Badra B.V. Contract and Procurement Department

876 المناقصة رقم
 و الطريق الخدميP25 بناء موقع بئر
 كما يحق لهم أداء األعمال،يمكن المشاركﺔ في هذه المناقصﺔ لكل شركﺔ عراقيﺔ وأجنبيﺔ وتمتلك الخبرة في أداء المشاريع المماثلﺔ بطبيعتها
 في جمهوريﺔ العراق. أو بلد تسجيل الشركﺔ/ حسب التشريعات القانونيﺔ النافذة في جمهوريﺔ العراق و
:يجب على كافﺔ الشركات الراﻏبﺔ في االشتراك بالمناقصﺔ أن تتوفر لديها الشﺮﻮﻃ التاليﺔ
 االستعداد للعمل على اساس دفعﺔ واحدة أعوام في الشرق األوسط أو جمهوريﺔ العراق؛3  الخبرة في تنفيذ اعمال الهندسﺔ والتصميم لمرافق مماثلﺔ لمدة وجود الموارد التقنيﺔ والهندسيﺔ والتصميميﺔISO 9001  توفير اإلجراءات والتعليمات الخاصﺔ بالعمل وفقا لمعايير وجو د االجهزة و المعدات و التكنولوجيا المعتمدة وجو د موظفين ذوي الخبرة و الكفاءة العاليﺔ والتصاريح الالزمﺔ والعضويﺔ في الجمعيات المهنيﺔ لتقديم الخدمات المذكورة في،  واألجهزة والموظفين المؤهلين، وجود الشهاداتالمناقصﺔ؛
 من٪ 10  و تامين حسن اداء بمبلغ ال يقل عن، (مائﺔ ألف) دوالر أمريكي$ 100،000  أن يكون قادرا على تقديم التامينات االوليﺔ بمبلغ وضمان بنكي لسداد اي دفع مقدم بموجب العقد؛،قيمﺔ العقد
امكانيﺔ تقديم وتوفير التغطيﺔ التأمينيﺔ الكافيﺔ للعمل بموجب الخدمات التي سيتم تنفيذها وفقا لشروط العقد والشروط المطلوبﺔ من قبلالشركﺔ؛
 أو المجهزين المحليين ألداء العمل بكفاءة عاليﺔ وبأسرع وقت ممكن؛/  تقديم ضمانﺔ لتوظيف الموظفين المحليين و المقاولين الثانويين و تقديم شهادات حمايﺔ الصحﺔ والسالمﺔ و البيئﺔ وتطبيق سياسﺔ الصحﺔ والسالمﺔ الداخليﺔ للشركات ؛؛ISO 9001 - وجود شهادة إدارة الجودة. أن يكون قادرا على تقديم معلومات عن الوضع المالي من خالل تقديم البيانات الماليﺔ السنويﺔ إلغاء عمليﺔ العطاءات ورفض جميع، ان المقاول له الحق في قبول أو رفض أي عطاء. ينبغي أن تتوافق العطاءات مع الشروط المطلوبﺔ
.  دون تحمل أي مسؤوليﺔ في ابالغ مقدمي العطاءات بذلك، في أي وقت قبل منح العقد،العطاءات
تحصل الشركات الراﻏبﺔ في المشاركﺔ بالمناقصﺔ المذكورة أعاله على مجموعﺔ كاملﺔ من وثائق المناقصﺔ بعد تقديم طلب خطي مع
 وعنوان البريد اإللكتروني،  موقع من قبل الشخص المفوض ويحتوي على اسم الشركﺔ الكامل، معلومات كافيﺔ لتأكيد المعايير المبينﺔ أعاله
-  وترسل هذه الطلبات إلى ﺸﺮﻜﺔ ﻏازبروم نفت بدرة بي في. االسم الكامل لشخص االتصال وعنوان بريده اإللكتروني،  الفاكس،  الهاتف،
5  والتي ﺘسﺘلﻢ في ﻤﻮعﺪ اقﺼاه الﺴاعﺔtenders@gazpromneft-badra.com قسم المشتريات عن طريق البريد اإللكتروني إلى
 وترسل وثائق المناقصﺔ عن طريق البريد االلكتروني.2017  نيسان عام25 ) في3:00+  توقيت ﻏرينيتش/ مساءا (بالتوقيت العالمي
.من دون أيﺔ مسؤوليﺔ عن الفقدان أو التأﺨﻴر بعد تقديم طلب خطي كما ذكر أعاله
.)3:00+  توقيت غرينيتش/  (بالتوقيت العالميPM 04:00 : اﻠﺴاعة،2017  أيار10 الموعد النهائي لتقديم العطاءات هو
إدارة العقود والمشتريات \ ﺸﺮﻜة غازبروم نفت بدرة بي في

