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

إعالن المناقصة

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

 مشغل عقد ﺘﻃﻮيﺮ وإنتاج ﺤقﻞ بدرة،ﺘقوم ﺸﺮﻜﺔ ﻏازبروم نيفت بدرة بي في

#1048 بإعادة إعالن المناقصة رقم
تقديم خدمات تأمين الطاقة
يمكن المشاركﺔ فيها لكل شركﺔ عراقيﺔ أو أجنبيﺔ تمتلك الخبرة في أداء المشاريع ذات الطبيعيﺔ المماثلﺔ لموضوع هذه المناقصﺔ والمسوح لها باداء
. أو بلد تسجيل الشركﺔ/األ عمال في جمهوريﺔ العراق حسب التشريعات القانونيﺔ النافذة في جمهوريﺔ العراق و

:من أجل أن يكون مؤهال للحصول على العقد على مقدم العطاء أن يستجيب للحد األدنى من المعايير التاليﺔ
 على مقدم العطاء أن يكون مرخصا بصورة صحيحة وبدرجة كافية لتقديم خدمات التأمين في العراق؛ على مقدم العطاء قبول البنود الرئيسية والشروط لمشروع مسودة العقد؛ من المخاطر؛٪99  على مقدم العطاء أن يعيد التأمين بما ال يقل عن؛2016  يجب أن يكون مقدم العطاء قادرا على تقديم آخر التقارير المالية السنوية الذي ال يجوز لتأريخه أن يكون قبل عام العراق لضمان تبادل االتصاالت دون تأخير بين مقدم العطاء، على مقدم العطاء أن يكون لديه مكتب تنسيق في بغدادوالمشغل؛
) دينار عراقي؛2(  يجب أال تقل قيمة رأس المال الثابت لمقدم العطاء عن ملياري. من قسط إعادة التأمين٪5  يجب أال تتجاوز قيمة عمولة إعادة التامين سيتم إرسال وثائق المناقصة فقط إلى مقدمي العطاءات الذين سيوقعون االتفاق بشأن سرية المعلومات مع:مالحظة
.الشركة
 وللمشغل الحق في القبول أو الرفض أل ي عطاء ووقف عمليﺔ تقديم العطاءات ورفض.يجب أن تتوافق العطاءات مع متطلبات مستندات المناقصﺔ
جميع العطاءات في أ ي وقت يسبق لمنح العقد دون تحمل أيﺔ مسؤوليﺔ تجاه أيﺔ شركﺔ أو شركات مقدمﺔ ودون أ ي التزام بإبالغ أ ي مقدم أو مقدمين
.للعطاء عن أسباب قيامها بهذه اإلجراءات
ويمكن للشركات الراﻏبﺔ في المشاركﺔ بالمناقصﺔ المذكورة أعاله الحصول على كافﺔ مستندات المناقصﺔ بعد تقديم طلب خطي على ورق يحمل
 يتضمن اسم الشركﺔ الكامل وعنوان البريد اإللكتروني وأرقام الهاتف والفاكس واالسم الكامل لشخص،ترويس الشركﺔ موقع من قبل الشخص المفوض
 قسم العقود والمشتريات عن طريق البريد اإللكتروني-  وترسل هذه الطلبات إلى ﺸﺮﻜﺔ ﻏازبروم نفت بدرة بي في.االتصال وعنوان بريده اإللكتروني
 وترسل وثائق المناقصﺔ عن طريق البريد اإللكتروني من دون أيﺔ. Tenders-Services@gazpromneft-badra.com إلى العنوان
. كما ذكر أعاله،مسؤوليﺔ عن الفقدان أو الوصول المتأخر بعد تقديم طلب خطي

Re-Tender #1048
ENERGY INSURANCE SERVICES
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 Re-Tender.
In order to be eligible to be awarded the Contract, the Bidders shall meet the following minimal qualification criteria:
-

Bidder must be properly/sufficiently licensed to provide insurance services in Iraq;
Bidder shall accept the key terms and conditions of the Draft Contract;
Bidder must reinsure not less than 99% of risk;
Bidder must be able to furnish the latest annual financial report which should not be dated earlier than
Y2016;
Bidder must have a coordinating office in Baghdad, Iraq in order to ensure delay-free communications
exchange between the Bidder and the Operator;
Bidder's Establishing Capital shall not be less than IQD 2 bln;
Fronting (Ceding) Commission must not exceed 5% of reinsurance premium.

Note: Tender documentation will be sent only to the Bidders who will sign Confidentiality Agreement with
the Company.
Bids must conform to the requirements of the Tender Documentation. The Operator reserves the right to accept or
reject any bid, and to cancel the bidding process and reject all bids, 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.
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 May 17, 2018, 5:00 P.M. (UTC/GMT+3:00).
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Gazprom Neft Badra B.V. Contracts and Procurement Department

