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 للتأهيل المسبق إعالن 

المنتجة على المعدات السطحية ربط آبار حقل الرشاد " لعطاء

 "اإلستقالل  لحقل 

للشركات  يع النفط و الغازشركة سرت إلنتاج و تصنتعلن 
المحلية و العالمية التي ترى في نفسها القدرة و  المتخصصة

الكفاءة على تنفيذ األعمال المطلوبة الالحق ذكرها التقدم إلى 
الشركة بملف متكامل يتضمن جميع المتطلبات و مستوفي 

هيل المسبق و الذي على لوبة و ذلك لغرض التأللشروط المط
سيتم  ضوئه سيتم اختيار الشركات المناسبة و المؤهلة التي

 : دعوتها للمشاركة في العطاء أعاله

 (220313ZA-TPرقم ) مشروع

 وصف العمل يشمل و ال يقتصر على :

 حسب الوصف المختصر المرفق

 :و الشروط المتطلبات 

ل المسبق يلتأهتي ترغب في التقدم لغرض اعلى الشركات ال

للعطاء المذكور أعاله أن تستوفي جميع الشروط و تقدم 

أي نقص المعلومات و المستندات المشار إليها ادناه مع العلم بأن 

 في المعلومات المطلوبة سيترتب عليها استبعاد المتقدم:

ً معنون .1 ً باسم الشركة إلى " رئيس لجنة توجيه كتابا ا

" تبين فيها رغبتها في المشاركة في التأهيل  الرئيسية العطاءات

 المسبق .

و التراخيص الالزمة التي  مستندات التعريف بالشركة  .2

وانين و اإلجراءات المعمول تفيد التسجيل و التخصص وفقاً للق

و سياسة األمن و السالمة المتبعة من قبل الشركة  خل ليبيابها دا

 المتقدمة.

الوثائق و الشهادات الدالة على الخبرة  المستندات و  .3

و األعمال المشابهة التي تم في مجال العمل المطلوب تنفيذه 

تنفيذها و أية معلومات إضافية تفيد تخصص الشركة في العمل 

المشابهة و ارفاق قائمة تتضمن تفاصيل عن األعمال المطلوب . 

احنات و قائمة المعدات و الش )باإلضافة إلى  التي تم تنفيذها

 السير الذاتية (

المستندات الدالة على المركز المالي خالل فترة الثالث  .4

 سنوات األخيرة وكذلك بيان الهيكل التنظيمي للجهة المقدمة.

 

 

 

Announcement For Pre-qualification 

For “Arshad wells tie in to Alistiqlal Gas 

Field Facilities” Project 

Sirte Oil Company For Production and 

Manufacturing of Oil and Gas announces its 

invitation to local and international specialized 

companies that see themselves in the ability and 

efficiency to carry out the required works mentioned 

below, to submit to the company an integrated file 

that includes all requirements and meets the 

required conditions, for the purpose of evaluation 

for pre-qualification, which must be In light of this, 

suitable and qualified companies will be selected 

that will be invited to participate in the following bid: 

 

Project No. (TP-220313ZA)  

 

Scope of Work Includes but not limited to: 

As per the attached brief description 

 

Requirements And Conditions: 

Interested Bidders for the above tender must satisfy 

the stipulated requirements and submit the required 

information below. Failure to submit any of the 

under listed documents will render automatic 

disqualification. 

1. Letter on Company’s letterhead Addressed to 

"Chairman of Main Tender Committee" stating 

expression of interest on the respective tender. 

2. Copy of Company Registration in Libya. 

3. Company profile with full details of similar contracts 

performed with relevant verifiable reference list of 

clients where the works had been undertaken 

Literature/Catalogue of the entire range of work 

service/equipment and any additional information 

that will enhance the potential/consortium.(List of 

equipment, trucks, management system and HSSE 

management and polices of the company)  

4. Submission of financial status document of the 

company turnover for the last 3years and the 

Organization Chart. 
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رفة ة إثبات السداد الضريبي و تسجيل غشهاد .5

 التجارة.

 

ورقتتين و نسخة الكترونية على نسختين  يتم تسليم .6

CD   من المستندات المذكورة اعاله في ظرف مغلق

 مكتوب عليه:

 إلى :  (220313ZA-TPمشروع رقم )

 لجنة العطاءات الرئيسية  

 المنطقة االولى  –اإلدارة الرئيسية مكاتب 

  -شركة سرت إلنتاج و تصنيع النفط و الغاز  

 مرسى البريقة 

 البريد االلكتروني:ألي استفسار يرجى اإلتصال على 

mtc_sect@sirteoil.com.ly 

 01 /02أخر موعد لتقديم المستندات المطلوبة   .7

/2022 

 

  عد دعوة للمشاركة في العطاء المذكور المسبق ال ي لتأهيلا

وال تلزم الشركة بأي حال من االحوال أن تصدر هذا العطاء 

تضمين أي من المشتركين في التأهيل أو أن تقوم بدعوة أو 

المسبق في القائمة النهائية للشركات التي سيتم دعوتها 

 للمشاركة في العطاء المذكور.

  و الشركة غير ملزمة  ، تأهيله  الذي تم المتقدم سيتم اخطار

 .قبولهالذي لم يتم  لمتقدم بتقديم مبررات ل

 المؤهلة و التي صة سيكون فقط للشركات بيع كراسات المناق

 سيتم اختيارها وفقا للتأهيل المسبق.

  قدم  مسئوال مسؤولية تامة عن جميع النفقات تمالأن يكون

، وال تتحمل الشركة أية مسؤولية  مستنداتهالمتعلقة بإعداد 

 عن هذه النفقات .

  ًسيكون تعامل الشركة فقط مع االشخاص المخولين رسميا

 كة في التأهيلات المتقدمة للمشارمن قبل الشرك

       المسبق.

 

 

5. Proof of tax payment and registration of the 

Chamber of Commerce. 

6. Two copies of the above-mentioned 

documents are to be handed in a sealed 

envelope another copy on CD  marked 

Project No. (TP-220313ZA) to: 

Main Tender committee Office 

Main Building – Area One 

Sirte Oil Company – Marsa Elbrega  

For any question use  the e-mail:  

mtc_sect@sirteoil.com.ly 

 

7. Deadline for submitting the required 

documents. 02/01/2022 

 

 This evaluation invitation for pre-qualification 

is not an invitation to participate in the said bid 

and the company is not obligated in any way 

to issue this bid or to invite or include any of 

the participants in the pre-qualification in the 

final list of companies that will be invited to 

participate in the said bid. 

 The qualified bidder will be notified, and the 

company is not obligated to provide 

justifications to the bidder who has not been 

qualified. 

 

 The invitation to participate in the bid and the 

issuance of tender brochures will be only for 

the qualified companies, which will be 

selected according to the pre-qualification. 

 The bidder is fully responsible for all 

expenses related to preparing his documents, 

and the company does not bear any 

responsibility for these expenses. 

 The company will deal only with the persons 

officially authorized by the companies 

applying to participate in the pre-qualification. 

 


