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Open invitation

For prequalification for
Replace sewage treatment plant-Ras Lanuf

Tender No(06/2014)

دعوة مفتوحة للتأھیل المبدئي
استبدال محطة معالجة الصرف الصحي بمیناء رأس النوفلمشروع 

)06/2014(عطاء رقم 
Harouge Oil Operation, is joint operatingcompany on behalf of National Oil OperationLibya and Suncor Oil (North Africa) GMBH ,Announces an invitation to participate inPrequalification for Tender No (06/2014) forcompanies and contractors who have therequired legal and valid licenses and relevantproven experience.

لمؤسسة لشركة الهروج للعملیات النفطیة هي شركة تشغیل مشتركة 
GMBH) شمال أفریقیا( لیبیا وشركة سنكور أویل / الوطنیة للنفط

رح العطاء ـــــل المبدئي لطـــــاركة في التأهیــــــتعلن عن دعوة للمش
للشركات والمقاولین الذین لدیهم تراخیص قانونیة ) 06/2014(رقم

.ساریة المفعول وخبرة مثبتة في مجال العمل المطلوب

Brief description of the project:
1. Location of the Work :Ras Lanuf

terminal.
2. Description of the Work

 supply &construction of sewage treatmentplant and accessories with a capacity of200m3/day.
 Upgrading, connecting, maintaining andreplacement of some of the existingsewerage system parts as specified in thescope of work .
 Supply of spare parts and consumables.

وصف مختصر للمشروع
میناء رأس النوف:موقع العمل.1
:وصف عام للعمل.2

تورید وٕانشاء محطة معالجة الصرف الصحي وملحقاتها
.الیوم/ 3م200بسعة 

 تحسین وربط وصیانة واستبدال بعض أجزاء النظام القدیم
.ببرنامج العمل على النحو المحدد

 اإلستهالكیةتورید قطع الغیار والمواد.

Any party has background , capability andavailable manpower and equipment to performwork and would like to participate in the abovementioned prequalification processes for HOOis requested to provide all the requiredinformation and documents as listed below:
في نفسها الكفاءة والقدرة على تنفیذ العمل ترى على أي جهة 

أعاله ةفي عملیة التأهیل المبدئي المذكور وترغب في المشاركة 
لشركة الهروج للعملیات النفطیة توفیر كل المعلومات والمستندات 

:المذكورة أدناه

1. Name of contractor or company and itsnormal type of activity, In addition all legaldocuments as following:
 Valid license compatible with therequired work.
 Commercial Registration
 Certificate of Registration in Chamber ofCommerce.
 Payment of tax certificate
 Article of association.

باإلضافة إلى اسم المقاول أو الشركة ونوع نشاطها المعتاد .1
:المستندات القانونیة األتیة

ترخیص یتوافق مع مجال العمل المطلوب.
السجل التجاري.
إثبات القید بالغرفة التجاریة.
شهادة إثبات السداد الضریبي.
النظام األساسي للشركة.
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2. Organization Chart along with CVs for theprofessional and technical manpower withmin. 10 years + experience and also lists ofavailable plant and equipment.
الهیكل التنظیمي مع السیر الذاتیة للقوى العاملة الفنیة .2

وما فوق وكذلك قائمة )سنوات10(والمهنیة بخبرة
.المعدات المتوفرةب

3. List of similar works completed within thelast 3 years specific in the work program,Include the following information:a. Project Titleb. Work locationc. Client name, address, phone/fax/emailcontact referenced. Brief description of the workse. Start/completion datesf. Approx. value of work (US$ equiv.

قائمة بأعمال مشابهة تم إنجازها في السنوات الثالث .3
ومتضمنة مجال برنامج العملالماضیة متخصصة في 

:المعلومات التالیة
.اسم المشروع-أ
.موقع العمل-ب
اسم الزبون ، عنوانه ، رقم الهاتف ، البرید المصور، -ج

.وعنوان البرید اإللكتروني 
.وصف مختصر لألعمال-د
.تواریخ البدء واإلنتهاء من العمل-ه
).بالدوالر األمریكي أو ما یعادله.( قیمة تقریبیة للعمل-و

4. Number of professional employees,engineers, technicians and supportdiscipline employed for the service i.e. forthis EPC provide a statement of in-houseengineering capability and which portionsor disciplines are covered by externalspecialists.

المهندسین والفنیین مند الموظفین المتخصصینأعدا.4
لتنفیذالمهرة والعمالة المدربة المساندة لتقدیم الخدمات

أعمال هندسیة تفصیلیة، شراء {تسلیم المفتاحمشاریع
یتطلب توفیر مستند یوضح }مواد، التركیب وأعمال التدشین

قدرات الجهة في مجال األعمال  الهندسیة و األعمال التي 
. تمت تغطیتها بالتعاقد من خارج الجهة

5. CV’s of board of management. .سیر ذاتیة إلدارة الشركة .5

6. Copy of QA/QC manual along withimplementation forms, checklists &certificates applicable to QA/QCManagement system.
نسخة من دلیل ضمان الجودة ومراقبة الجودة مع نماذج .6

التنفیذ وقوائم الفحص والشهادات القابلة للتطبیق فیما یتعلق 
.بإدارة مراقبة الجودة وضمان الجودة

7. Copy of HSE manual along withimplementation forms checklists &certificates. نسخة من دلیل الصحة والسالمة وحمایة البیئة مع نماذج .7
.التنفیذ والشهادات و قوائم الفحص 

8. Details of local Libyan/Foreign partneringavailable agents and in-country licenses andregistration الشریك المحلي اللیبي أو األجنبي مع كافة /الوكیلتفاصیل .8
.التراخیص والتسجیالت المحلیة

9. A work backlog curve for the next twoyears. خالل السنتین المخطط لها أو الجاري تنفیذهااألعمال.9
.القادمتین

10.What are the key challenges in managing anEPC project In Libya and how do youmitigate these challenges. ما هي التحدیات الرئیسیة في إدارة مشاریـــع تسلیم المفتاح .10
)EPC ( وكیف یمكن التعامل مع هذه التحدیات، في لیبیا.
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11.Copy of financial statement audited bycharted accountants for last 3 years. Orinternal financial statement if the companyis established for less than one year.
مراجع من قبل مراجعي للشركة نسخة من الوضع المالي.11

وذلك عن الثالث سنوات الماضیة ، أو ،نیحسابات معتمد
الوضع المالي الداخلي في حال أن الشركة قد تم تأسیسها 

.أقل من سنةمنذ
12.Provide address, Emails and Phonenumbers for main and branch office.

Your prequalification file should be
subdivided into sections and covered
with an index as listed above.

تقدیم العنوان الرئیسي والفروع وأرقام الهواتف والبرید .12
.اإللكتروني

موضح هوینبغي تقسیم وفهرسة ملف التأهیل المبدئي كما 
The above information and supportingdocuments must be delivered.أعاله between

(09:30) AM and (12:00) noon starting
from Monday 09/06/2014 to Wednesday
11/06/2014 to The Office of the Secretary ofthe Tender Committee 6th Floor HOO mainOffice, Janat alareef Street – Tripoli/Libya

ةــــات الدوام من الساعـــدات خالل ساعــــیتم تقدیم هذه المستن
االثنین من یوم ظهرا إبتداءً )12:00(صباحا إلى)09:30(

11/06/2014یوم االربعاء الموافقإلى 09/06/2014الموافق 
وذلك إلى أمین سر لجنة العطاءات بالدور السادس بشركة الهروج 

/ طرابلس/ للعملیات النفطیة ، المكتب الرئیسي، شارع جنة العریف
.لیبیا

Notes: .1:مالحظات Each point carries an evaluation weightingany answer or statement given must beevidenced by attachment within thesubmission. failure to do so could result infailure to become qualified to subsequentlyreceive the ITT package.
كل بند في ملف التأهیل المبدئي له وزن في عملیة التقییم .1

مقدم یجب أن سواء كان إجابة على سؤال أو مستند ، و 
اإلخفاق ، و یكون مثبت بمرفقات متضمنة في ملف التقدیم

في توفیر مستند اإلثبات ینجم عنه عدم التأهل الستالم 
.2كراسة المواصفات This invitation does not mean an obligationfor HOO to invite company or contractor totender or for the said company orcontractor to participate in this project.

ال تمثل هذه الدعوة أي التزام من قبل شركة الهروج .2
للعملیات النفطیة بضرورة دعوة الشركة أو المقاول لتقدیم 

.3.عروض أو المشاركة في هذا المشروع Any company or contractor interested inparticipating in this prequalification isresponsible for all costs involved. أي شركة أو مقاول لدیه الرغبة في المشاركة في التأهیل .3
المبدئي یكون مسئوال مسئولیة تامة عن جمیع النفقات 

.4.المتعلقة بهذه المشاركة All communications must be via a personauthorized to deal with the subjectprequalification. یكون التعامل عن طریق األشخاص المخولین رسمیا من .4
.5.قبل المتقدمین للتأهیل المبدئي Incomplete files or non specialized licensesshall not be considered. مستوفاة للمستندات اللن یتم النظر في الملفات غیر .5
مجال العمل متخصصة في الالمطلوبة أو التراخیص غیر 

.المطلوب
If you have any questions please contact the
Tender Committee via fax no. +218 21 3330090
or via Email to :sac@harouge.comtender.sec-committee@harouge.com

: ألي استفسار یرجى االتصال بلجنة العطاءات على
3330090-21-00218:البرید المصور 

sac@harouge.com:البرید اإللكتروني
committee@harouge.com-tender.sec


