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Gazprom Neft Badra B.V.
ﻏﺎﺯﺑﺭﻭﻡ ﻧﻳﻔﺕ ﺑﺩﺭﺓ ﺑﻲ .ﻓﻲ
ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ

ﻏﺎﺯﺑﺭﻭﻡ ﻧﻔﺕ ﺑﺩﺭﺍ ﺑﻲ ﻓﻲGazprom Neft Badra B.V./
Tender announcement
Gazprom Neft Badra B.V., the Operator of the Development and Production Service Contract for the
Badra Contract Area, announces

ﺘﻗﻭﻡ ﺸﺮﻜﺔ ﻏﺍﺯﺑﺭﻭﻡ ﻧﻳﻔﺕ ﺑﺩﺭﺓ ﺑﻲ ﻔﻲ ،ﺍﻠﻤﻘﺎﻮﻞ ﺍﻠﻤﻨﻔﺫ ﻟﻌﻘﺩ ﺘﻃﻮﻳﺮ ﻭﺇﻧﺗﺎﺝ ﺤﻘﻞ ﺑﺩﺭﺓ

Tender #1012
RESERVOIR AND DOWNHOLE EQUIPMENT MONITORING
Legal entities, domestic Iraqi and foreign companies having experience of implementation of
similar by nature
to the subject of the Tender projects 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.

ﺑﺈﻋﻼﻥ ﺍﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ ﺭﻗﻡ 1012

ﺍﻟﻣﺭﺍﻗﺑﺔ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻣﻛﻣﻥ ﻭ ﺍﻟﻣﻌﺩﺍﺕ ﺍﻟﻣﺳﺗﺧﺩﻣﺔ ﺩﺍﺧﻝ ﺍﻵﺑﺎﺭ

ﻳﻣﻛﻥ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﺔ ﻟﻛﻝ ﺷﺭﻛﺔ ﻋﺭﺍﻗﻳﺔ ﺍﻭ ﺍﺟﻧﺑﻳﺔ ﻭ ﺗﻣﺗﻠﻙ ﺍﻟﺧﺑﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﺩﺍء ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﻣﻣﺎﺛﻠﺔ ﺑﻁﺑﻳﻌﺗﻬﺎ ﻛﻣﺎ ﻳﺣﻕ ﻟﻬﺎ
ﺍﺩﺍء ﺍﻋﻣﺎﻝ ﻓﻲ ﺟﻣﻬﻭﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ ﺣﺳﺏ ﺍﻟﺗﺷﺭﻳﻌﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻧﻳﺔ ﺍﻟﻧﺎﻓﺫﺓ ﻓﻲ ﺟﻣﻬﻭﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ /ﺍﻭ ﺑﻠﺩ ﺗﺳﺟﻳﻝ
 In order to be eligible to be awarded the Contract, the bidders shall meet the following minimalﺍﻟﺷﺭﻛﺔ.
qualification criteria:

The BIDDER shall submit audited financial statements for 2014, 2015 and 2016 that show
;sufficient assets to perform the Project
The BIDDER shall accept the terms and conditions of the Contract and confirm their full
;capability to perform the complete Scope of Work
The BIDDER shall provide evidence of their previous successful contracts similar by nature
to the subject of the TENDER, specifically providing copies of reference letters from previous
;clients, preferably international companies
The BIDDER has all required licenses for handling and transportation of explosives and
;radioactive sources
The BIDDER has to be able and qualified to interpret any logging data that was obtained
;during well operations
The BIDDER has to have an ability to provide fishing tools to eliminate accidents caused by
stuck and dropped equipment.

ﻳﺟﺏ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﺷﺭﻛﺎﺕ ﺍﻟﺭﺍﻏﺑﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﺔ ﺑﺎﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ ﺃﻥ ﺗﺗﻭﻓﺭ ﻟﺩﻳﻬﺎ ﺍﻟﺷﺭﻭﻁ ﺍﻟﺗﺎﻟﻳﺔ:

-

-

-

-

-

ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﻣﺎﻟﻳﺔ  2014ﻭ  2015ﻭ  2016ﺗﺑﻳﻥ ﺍﺻﻭﻻ ﻛﺎﻓﻳﺔ ﻟﺗﻧﻔﻳﺫ ﺍﻟﻣﺷﺭﻭﻉ
ﻗﺑﻭﻝ ﺷﺭﻭﻁ ﻭ ﺍﺣﻛﺎﻡ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻭ ﺗﺄﻳﻳﺩ ﻗﺩﺭﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺗﻧﻔﻳﺫ ﻧﻁﺎﻕ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﺑﺎﻟﻛﺎﻣﻝ
ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺍﻟﻣﺳﺗﻧﺩﺍﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻭﻛﺩ ﺍﻷﺩﺍء ﺍﻟﻧﺎﺟﺢ ﻟﻠﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﻣﺷﺎﺑﻬﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺎﺿﻲ  ،ﻣﺛﻝ ﺍﻟﻣﺭﺍﺳﻼﺕ ﻣﻊ
ﺍﻟﻌﻣﻼء ﺍﻟﺳﺎﺑﻘﻳﻥ ،ﻭﻳﻔﺿﻝ ﺃﻥ ﺗﻛﻭﻥ ﺷﺭﻛﺎﺕ ﺩﻭﻟﻳﺔ
ﻭﺟﻭﺩ ﺟﻣﻳﻊ ﺍﻟﺗﺭﺍﺧﻳﺹ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻻﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﻭ ﻧﻘﻝ ﺍﻟﻣﻭﺍﺩ ﺍﻟﻣﺗﻔﺟﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻣﺷﻌﺔ
ﺃﻥ ﻳﻛﻭﻥ ﻣﺅﻫﻼ ﻭ ﻗﺎﺩﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﺗﻡ ﺍﻟﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻌﻣﻠﻳﺎﺕ
 ﻳﻛﻭﻥ ﻗﺎﺩﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﺗﻭﻓﻳﺭ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﻟﻠﻘﺿﺎء ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺣﻭﺍﺩﺙ ﺍﻟﻧﺎﺟﻣﺔ ﻋﻥ ﻭﻗﻑ ﺍﻭ ﺇﺳﻘﺎﻁ ﺍﻟﻣﻌﺩﺍﺕ ﻓﻲﺍﻟﺑﺋﺭ

ﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﺗﺗﻭﺍﻓﻕ ﺍﻟﻌﻁﺎءﺍﺕ ﻣﻊ ﻣﺗﻁﻠﺑﺎﺕ ﻣﺳﺗﻧﺩﺍﺕ ﺍﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ .ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻣﻘﺎﻭﻝ ﻟﻪ ﺍﻟﺣﻕ ﻓﻲ ﻗﺑﻭﻝ ﺃﻭ ﺭﻓﺽ ﺃﻱ ﻋﻁﺎء،
 Bids must conform to the requirements as set forth in the Tender Documentation. The Operatorﺇﻟﻐﺎء ﻋﻣﻠﻳﺔ ﺍﻟﻌﻁﺎءﺍﺕ ﻭﺭﻓﺽ ﺟﻣﻳﻊ ﺍﻟﻌﻁﺎءﺍﺕ ،ﻓﻲ ﺃﻱ ﻭﻗﺕ ﻗﺑﻝ ﻣﻧﺢ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺩﻭﻥ ﺗﺣﻣﻝ ﺃﻳﺔ ﻣﺳﺅﻭﻟﻳﺔ ﺗﺟﺎﻩ ﺍﻱ
 reserves the right to accept or reject any bid, and to cancel the bidding process and reject all bids,ﺷﺭﻛﺔ ﺍﻭ ﺷﺭﻛﺎﺕ ﻣﻘﺩﻣﺔ ﺍﻭ ﺍﻳﺔ ﻣﺳﺅﻭﻟﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﺑﻼﻍ ﻣﻘﺩﻣﻲ ﺍﻟﻌﻁﺎءﺍﺕ ﻋﻥ ﺍﺳﺑﺎﺏ ﺫﻟﻙ.
at any time prior to award of contract, without incurring any liability towards any bidder or bidders,
or any obligations to inform any bidder or bidders of the grounds for such actions.

ﺗﺣﺻﻝ ﺍﻟﺷﺭﻛﺎﺕ ﺍﻟﺭﺍﻏﺑﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﺔ ﺑﺎﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ ﺍﻟﻣﺫﻛﻭﺭﺓ ﺃﻋﻼﻩ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ ﻣﺳﺗﻧﺩﺍﺕ ﺍﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ ﺑﻌﺩ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﻁﻠﺏ
ﺧﻁﻲ ﻣﻊ ﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﻛﺎﻓﻳﺔ ﻟﺗﺄﻛﻳﺩ ﺍﻟﻣﻌﺎﻳﻳﺭ ﺍﻟﻣﺑﻳﻧﺔ ﺃﻋﻼﻩ ،ﻣﻭﻗﻊ ﻣﻥ ﻗﺑﻝ ﺍﻟﺷﺧﺹ ﺍﻟﻣﻔﻭﺽ ﻭﻳﺣﺗﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﻡ
ﺍﻟﺷﺭﻛﺔ ﺍﻟﻛﺎﻣﻝ ،ﻭﻋﻧﻭﺍﻥ ﺍﻟﺑﺭﻳﺩ ﺍﻹﻟﻛﺗﺭﻭﻧﻲ  ،ﺍﻟﻬﺎﺗﻑ  ،ﺍﻟﻔﺎﻛﺱ  ،ﺍﻻﺳﻡ ﺍﻟﻛﺎﻣﻝ ﻟﺷﺧﺹ ﺍﻻﺗﺻﺎﻝ ﻭﻋﻧﻭﺍﻥ ﺑﺭﻳﺩﻩ
ﺍﻹﻟﻛﺗﺭﻭﻧﻲ .ﻭﺗﺭﺳﻝ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻁﻠﺑﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺸﺮﻜﺔ ﻏﺍﺯﺑﺭﻭﻡ ﻧﻳﻔﺕ ﺑﺩﺭﺓ ﺑﻲ ﻔﻲ  -ﻗﺳﻡ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﻭ ﺍﻟﻣﺷﺗﺭﻳﺎﺕ ﻋﻥ ﻁﺭﻳﻕ
ﺍﻟﺑﺭﻳﺩ ﺍﻹﻟﻛﺗﺭﻭﻧﻲ ﺇﻟﻰ  .Tenders-Services@gazpromneft-badra.comﻭﺗﺭﺳﻝ ﻭﺛﺎﺋﻕ
ﺍﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻳﻕ ﺍﻟﺑﺭﻳﺩ ﺍﻻﻟﻛﺗﺭﻭﻧﻲ ﻣﻥ ﺩﻭﻥ ﺃﻳﺔ ﻣﺳﺅﻭﻟﻳﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻔﻘﺩﺍﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﺗﺄﺧﻳﺭ ﺑﻌﺩ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﻁﻠﺏ ﺧﻁﻲ ﻛﻣﺎ
ﺫﻛﺭ ﺃﻋﻼﻩ.

Companies interested in participating in above-mentioned tender may obtain full set of Tender
Documentation after submission of a written application (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-Services@gazpromneft-badra.com. 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 January 18, 2018, 5:00 P.M.ﺍﻟﻣﻭﻋﺩ ﺍﻟﻧﻬﺎﺋﻲ ﻟﺗﻘﺩﻳﻡ ﺍﻟﻌﻁﺎءﺍﺕ ﻫﻭ  18ﻛﺎﻧﻭﻥ ﺍﻟﺛﺎﻧﻲ  ،2018ﺍﻟﺳﺎﻋﺔ  5ﻣﺳﺎءﺍ )ﺑﺎﻟﺗﻭﻗﻳﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻣﻲ  /ﺗﻭﻗﻳﺕ
 (UTC/GMT+3:00).ﻏﺭﻳﻧﻳﺗﺵ .(3:00+
ﺸﺮﻜﺔ ﻏﺍﺯﺑﺭﻭﻡ ﻧﻳﻔﺕ ﺑﺩﺭﺓ ﺑﻲ ﻔﻲ \ ﻗﺳﻡ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﻭ ﺍﻟﻣﺷﺗﺭﻳﺎﺕ
Gazprom Neft Badra B.V. Contracts and Procurement Department

وزارة الكهرباء
املديرية العامة النتاج الطاقة الكهربائية
يف البرصة

وزارة الكهرباء
املديرية العامة النتاج الطاقة الكهربائية
يف البرصة

اعالن مناقصات

تعلن املديرية العامة النتاج الطاقة الكهربائية يف البرصة احدى تش�كيالت وزارة الكهرباء عن اعالن
املناقص�ة كما يف الجدول ادناه وذلك حس�ب الرشوط واملواصف�ات الفنية التي يمكن الحصول عليها
م�ن مقر املديرية العامة /قس�م الش�ؤون التجارية الكائن يف محافظة البرصة  /تقاطع الطويس�ة
فعىل اصحاب الرشكات واملكاتب االختصاصية املس�جلني بصورة رسمية والراغبني باملشاركة تقديم
عطائهم حس�ب الوثائق القياسية ويوضع العطاء يف ظرف واحد مختوم ومؤرش عليه رقم املناقصة
وعنوانها واسم الرشكة والعنوان الكامل مع ذكر الربيد االلكرتوني عىل ان تكتب محتويات كل االغلفة
وان يكون العطاء مطبوع وليس كتابة يد ويكون شامال التامينات االولية عىل شكل صك مصدق او
خطاب ضمان صادر من مرصف عراقي معتمد بمبلغ قدره (  )24,050,000اربعة وعرشون مليون
وخمسون الف دينار عراقي عىل ان تستكمل اىل ( )%5عند االحالة وقبل توقيع العقد وسوف يهمل
العط�اء غري املس�تويف للرشوط ولن يتم اس�تالم اي عطاء بعد تاريخ غل�ق املناقصة املثبت يف الجدول
ادناه ويتحمل من ترس�و عليه املناقصة اجور نرش االعالن علما بان املديرية غري ملزمة بقبول اوطا
العطاءات .
وملعرفة التفاصيل يمكنكم زيارة املوقع االلكرتوني لوزارة الكهرباء www.moelc.gov.iq
ولالجابة عىل االستفسارات مراسلتنا عىل الربيد االلكرتوني 12_trad.dept.mgr@moelc.gov.iq
ت

رقم المناقصة

المواد

اسم
المحطة

1

28/2017

تجهيز مواد
احتياطية لمنظومة
السيطرة المركزية
control spare
 partsلمحطة
كهرباء
بزركان

البزركان

تاريخ الغلق

10/1/2018

المالحظات

مبلغ التندر

801.336.900
ثمانمائة وواحد
مليون وثالثمائة
اعالن جديد
وستة وثالثون
الف وتسعمائة
دينار

250.000
مائتان
وخمسون
الف دينار

المبلغ التخميني

املهندس
حتسني زكي سالـم
املدير العام وكالة

اعالن مناقصات

تعلن املديرية العامة النتاج الطاقة الكهربائية يف البرصة احدى تش�كيالت وزارة الكهرباء عن اعالن
املناقص�ة كما يف الجدول ادناه وذلك حس�ب الرشوط واملواصف�ات الفنية التي يمكن الحصول عليها
م�ن مقر املديرية العامة /قس�م الش�ؤون التجارية الكائن يف محافظة البرصة  /تقاطع الطويس�ة
فعىل اصحاب الرشكات واملكاتب االختصاصية املس�جلني بصورة رسمية والراغبني باملشاركة تقديم
عطائهم حس�ب الوثائق القياسية ويوضع العطاء يف ظرف واحد مختوم ومؤرش عليه رقم املناقصة
وعنوانها واسم الرشكة والعنوان الكامل مع ذكر الربيد االلكرتوني عىل ان تكتب محتويات كل االغلفة
وان يكون العطاء مطبوع وليس كتابة يد ويكون شامال التامينات االولية عىل شكل صك مصدق او
خط�اب ضمان صادر من مرصف عراقي معتم�د بمبلغ قدره (  )33,600,000ثالثة وثالثون مليون
وس�تمائة الف دينار عراقي عىل ان تس�تكمل اىل ( )%5عند االحالة وقبل توقيع العقد وس�وف يهمل
العط�اء غري املس�تويف للرشوط ولن يتم اس�تالم اي عطاء بعد تاريخ غل�ق املناقصة املثبت يف الجدول
ادناه ويتحمل من ترس�و عليه املناقصة اجور نرش االعالن علما بان املديرية غري ملزمة بقبول اوطا
العطاءات .
وملعرفة التفاصيل يمكنكم زيارة املوقع االلكرتوني لوزارة الكهرباء www.moelc.gov.iq
ولالجابة عىل االستفسارات مراسلتنا عىل الربيد االلكرتوني 12_trad.dept.mgr@moelc.gov.iq
ت رقم المناقصة

1

27/2017

المواد
تجهيز ونصب
مواد احتياطية
cartridge
complete
لمحطة
كهرباء ديزالت
شمال العمارة

اسم
المحطة

تاريخ الغلق

المبلغ التخميني

المالحظات

مبلغ التندر

325.000
1.120.000.000
ثالثمائة
مليار ومائة
شمال
اعالن جديد وخمسة
10/1/2018
وعشرون مليون
العمارة
وعشرون
دينار
الف دينار
املهندس
حتسني زكي سالـم
املدير العام وكالة

