. في.شركة غازبروم نفت بدرة بي

GAZPROM NEFT BADRA B.V.

إعالن تمديد المناقصة

EXTENSION ANNOUNCEMENT

1393 المناقصة رقم
 جمهورية العراق، التحفيز الحمضي لآلبار في حقل بدرة النفطي:اسم المناقصة

TENDER No. 1393
TENDER NAME: ACID STIMULATION OF WELLS, BADRA OILFIELD, THE REPUBLIC OF IRAQ

 أن تعلن عن تمديد الموعد النهائي لتقديم العطاءات للمناقصة المفتوحة (العامة) المشار اليها أعاله رقم. في.تود شركة غازبروم نفت بدرة بي
.2021  شباط25  والتي تم اإلعالن عنها في1393

Gazprom Neft Badra B.V. would like to announce Bid Due Date Extension for the above-mentioned
Open (Public) Tender No. 1393 which was announced on February 25, 2021.

الموعد النهائي الممدد لتقديم العطاءات بموجب هذه المناقصة (تاريخ ووقت انتهاء تقديم العطاءات) هو الساعة الخامسة مساء (بالتوقيت العالمي
2021  نيسان1 )+3:00(  غرينتش/

Extended deadline for submission of bids under this Tender (Bid Due Date & Time) is
17:00 (UTC/GMT+3:00) April 1, 2021.

سيقوم المشغل باستقطاع مبلغا محددا في وثائق المناقصة مقابل إعالنها أو إعالن التمديد من الفاتورة األولى بموجب العقد الموقع مع مقدم العطاء
الفائز

The Operator will deduct an amount specified in the Tender Documentation for tender announcement and
the extension announcement from the first invoice under the contract signed with the successful Bidder.

ويمكن لمقدمي العطاءات أن يحصلوا على وثائق هذه المناقصة بعد تقديم طلب خطي (على ورقة رسمية للشركة المقدمة العطاء موقعة من قبل ممثل
،مخول لها) يحتوي على االسم الكامل لمقدم العرض ورقم الهاتف والفاكس والعنوان البريدي والبريد اإللكتروني حيث ست ُرسل الوثائق للمناقصة
: ويرسل هذا الطلب الخطي الى عنوان البريد اإللكتروني التالي الخاص بالمشغل.وأيضا على االسم الكامل ووظيفة الشخص المخول لالتصال

Please be informed that the Bidders may receive the Tender Documentation under this Tender upon
submission of a written request (made on the Bidder’s letterhead and signed by the authorized
representative) indicating the full name of the Bidder, phone, fax, post address, e-mail address for sending
the Tender Documentation and full name and position of the contact person to the following Operator’s
e-mail address:

Tenders-Services@gazpromneft-badra.com.

Tenders-Services@gazpromneft-badra.com.

بعد استالم الطلب الخطي من مقدم العطاء سيرسل المشغل وثائق المناقصة إلى مقدم العطاء عن طريق البريد اإللكتروني دون أن يتحمل أية
.مسؤولية عن الفقدان أو التأخر

Upon receipt of a written request from the Bidder, the Operator will send the Tender Documentation to
such Bidder by e-mail without any responsibility for loss or late delivery.

. يتم إرسال وثائق المناقصة إلى مقدمي العطاءات بعد توقيعهم اتفاقية السرية مع المشغل:مالحظة

Note: Tender Documentation will be sent to the Bidders upon signing a Confidentiality Agreement with
the Operator.

يرجى المالحظة أنه من أجل المشاركة في عمليات التقييم ضمن هذه المناقصة يجب على مقدم العطاء أن يستجيب للشروط التالية التي تعتبر الحد
:األدنى المطلوب

Please note that in order to be considered for further evaluation under this Tender, the Bidder as a
minimum shall:

امتالك خطاب عدم ممانعة صادر من الهيئة العامة للضرائب في وزارة المالية
امتالك رخصة للعمل ونقل مواد متفجرة؛
تجربة عمل في جمهورية العراق؛
تجربة عمل في مجال التحفيز الحمضي في جمهورية العراق؛
 أشهر من تاريخ توقيع العقد؛3 القدرة والرغبة في بدء العمل في البئر في خالل
امتالك ورشة عمل في العراق أو االستعداد إلنشاء ورشة العمل في العراق؛
تقديم المعدات والتكنولوجيا التي تتناسب مع شروط نطاق العمل؛
 يوما؛30 توفر السدادات للعزل المؤقت في مخازن ورشة العمل في العراق أو القدرة على توصيلها إلى حقل النفط في خالل
امتالك البرامج والقدرة على احتساب مختلف سيناريوهات التحفيز أثناء مرحلة التخطيط؛
امتالك فريق صحة وسالمة لديه خبرة عمل في هذا المجال ما ال تقل عن ثالث سنوات؛
امتالك معايير السالمة؛
) ومعدات الحماية الشخصية؛H2S( امتالك معدات السالمة بما في ذلك معدات السالمة
 دوالر أمريكي؛50,000.00تقديم ضمان مصرفي بمقدار
 من قيمة العقد في حال إحالة العقد إلى المشارك؛%10 االستعداد لتقديم ضمان األداء المصرفي بمقدار ال يقل عن
توفير شروط تتناسب مع المتطلبات األمنية للمشغل؛
.قبول الشروط واألحكام األساسية الواردة في مسودة العقد التي سيقدمها المشغل ضمن هذه المناقصة

-

. حيث يُقدم ظرفان منفصالن للعرض الفني وللعرض التجاري تباعا، المناقصة مفتوحة:االستراتيجية
) يتم تقييم العروض التجارية فقط للمقدمين الناجحين في التقييم الفني حسب إجراءات المناقصة2( .) يتم فتح وتقييم العروض الفنية أوال1( :التقييم
. ) يتم إرجاع األظرف المحتوية على العروض التجارية للمشاركين الذين فشلوا في التقييم الفني دون فتحها بطلب منهم3( .المعتمدة من قبل المشغل
.ست ُوضح تفاصيل شروط وأحكام المناقصة في وثائق المناقصة

-

have a No-Objection letter issued by Ministry of Finance, General Commission for Taxes;
have licenses for handling and transportation of explosives;
have an experience of working in the Republic of Iraq;
have an experience in acid stimulation in the Republic of Iraq;
to be capable and willing to start work on the well within 3 months from the date of the contract
signing;
to have a workshop facility in Iraq or to be ready to set up a workshop facility in Iraq;
propose equipment and technology that comply with the requirements of Scope of Work;
to have available plugs for temporary isolation in workshop facility in Iraq or to be able to deliver it
to the oilfield within 30 days;
have software and be able to calculate different stimulation scenarios during planning stage;
to have competent HSE Staff with at least 3 years of experience in HSE;
to have Safety Standards;
to have Safety Equipment including H2S Safety Equipment and PPE;
to provide the bank guarantee (bid bond) in the amount of USD 50,000.00;
be ready to provide the bank guarantee (performance bond) in the amount of 10% of the contract
price, in case the Bidder is awarded the contract;
to comply with the Operator’s security requirements;
Accept key terms and conditions of the draft contract provided by the Operator under this Tender.

Strategy: Open (Public) Tender with two (2) separate envelopes for Technical bid and Commercial bid.
Evaluation: (1) Technical bids shall be opened and evaluated first. (2) Commercial Evaluation shall be
conducted only for technically qualified bidders in accordance with the Operator’s Tender Procedures. (3)
Envelopes with commercial offers of the disqualified bidders should be returned unopened upon request.
Detailed terms and conditions of the Tender will be provided in the Tender Documentation.

 أو إلغاء المناقصة في أي وقت قبل إحالة العقد دون أن يتحمل أية مسؤولية تجاه،يملك المشغل الحق في قبول أو رفض أي عطاء بموجب المناقصة
.أي مقدم عطاء أو دون أن يبرر أسباب اتخاذه الخطوات من هذا القبيل

The Operator reserves the right to reject any bid submitted by the Bidder under this Tender, or terminate
this Tender, at any time prior to award of the contract, without incurring any liability towards any Bidder
submitted the bid or justifying the grounds for such actions.

 قسم العقود والمشتريات/ . في.ﺸﺮﻜة غازبروم نفت بدرة بي

Gazprom Neft Badra B.V. Contracts and Procurement Department

