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INVITATION FOR PRE-QUALIFICATION ل المسبق  دعوة للتأه

Zallaf Libya Exploration and Production Oil & Gas Company, 
announces for the below tender and invites for pre-
qualification stage. Interested experienced and reputable 
Bidders specialized in providing similar services stated below 
are invited to submit all requirements for inclusion to the 
bidders list. 

ا   كة زالف عن دعوتها    تعلن ،تكشاف وانتاج النفط والغاز الس   لي
ات   ة ال ترى  نفســـها القدرة    المتخصصةلل ة والعالم المحل

األعــمال ذ  تنفــ علـــي  فاءة  إ   وال التقدم  أدناه،  المذكورة  ة  المطل
ة، وذلك لغرض   وط المطــــل ندات وال حتوي المس ملف  كة  ال
ات   ال ار  اخت تم  س ضوئه  ع  والذي  المسبق  ل  للـــتأه م  التقي

 : تم دعوتها للمشاركة  العطاء التا ة والمؤهلة ال س   المناس

TENDER NO. ENG-088-2022-ERW رقم   عطاءERW-2022-088-ENG. ENDER NOT 

PROVISION OF SIX (06) WELLS CONNECTION AT ERAWIN 
FIELD FOR PREQUALIFICATION  

   

ط ستة (  ل المسبق 6توف ر ي للتأه حقل ارون ال ة  ار نفط   ) آ

LOCATION: ERAWIN Field  :نالموقع   حقل ارو

SCOPE OF WORK INCLUDES BUT NOT LIMITED TO:  : قت ع شمل وال   وصف العمل 

Scope of work is engineering endorsement, procurement, 
transportation, construction, erection, supervision, inspection, 
testing,  training, Commissioning, start-up and Performance 
Testing to connect Six (06) Wells in 6” & 8” in ERAWIN Field.  
Approximately total lengths of Flowlines and Trunklines is 30Km. 
Pipes will be provided by COMPANY. 
 
 WELL SITES & EPF TIE-IN AREA SCOPE OF WORK 

 Engineering endorsement & Procurement 
 Civil and structural works: survey, topographic, 

excavation, backfilling, concrete, supports, foundations,  
 Mechanical & piping works: Qualification, Welding, 

NDT, Painting, Erection, Inspection & Testing, … 
 Electrical works: Power Cables & cable ladders 

installation, Trenches, earthing, Lighting, FOC, …  
 Instrumentation and Control works: Control Cables & 

cable trays installation, Instrument Hook-up, F&G, 
Connection & termination, …  

 
 TRUNKLINE & FLOWLINE SCOPE OF WORKS 

 Engineering endorsement & Procurement 
 Trunkline & flowlines installation works 
 Pre-installation works 
 Right of way preparation 
 Pipe stringing and internal cleaning 
 Excavation & Trench support 
 Trunkline & flowlines ditching 
 Fiber optic system installation 
 Cathodic protection system installation 
 Hydrostatic testing and de-watering 
 Mechanical completion 
 Performance Tests 

ات ، والنقل ، والبناء ،   ة ، والمش نطاق العمل هو المصادقة الهندس
دء   ار ، والتدرب ، و ش ، واالخت اف ، والتفت ب ، واإل ك وال

ط ستة ( ار األداء ل ل واخت شغ ار 06ال  حقل   "8" و  6خطوط  ) آ
ن.    إيراو

ق    م.    30خطوط هو  طول الرب إجما اما 
كة.  ل ال ب من ق تم توف األناب  س

  

  " محطة اإلنتاج ار و  ط برؤوس اآل   " EPFأشغال مناطق ال
ات  ة والمش   • المصادقة الهندس

وغرا ، حفر ، ردم ،   ة: مسح ، ط شائ ة واإل • األعمال المدن
  خرسانة ، دعائم ، أساسات ، ... 

ل ، اللحام ،  ب: التأه ة واألناب ك ان ارات• األعمال الم ،   اإلخت
ار ،...  ب ، الفحص واالخت ك   الطالء ، ال

ال  ا ة وساللم ال ائ ه الت ال ا ب ال ة: ترك ائ ه ت ،  • األعمال ال
ةالخنادق ،  األرض ة، اإلضاءة ،  العزل  اف ال   ، ...  األل

م ، رط األجهزة ،   الت التح ا ب  م: ترك • أعمال األجهزة والتح
ل واإلنهاء ، ...  أجهزة اإلستكشاف الغاز و الحرائق   ، والتوص

  
   ب   أشغال األناب

ات  ة والمش   • المصادقة الهندس
ت  ب ب و • أعمال ت   اللحام األناب

ة عمال األ •  ب ت   ال
انة الخطوط •    تحظ مسالك ص
فها من الداخل•  بها  الموقع و تنض ب و تنص   نقل األناب

ار • أعمال الحفر     و تأم الخنادق من اإلنه
ب  المسارات المحفورة المخصصة لها •  ط األناب   تهب

ة  اف ال ب نظام األل   • ترك
ة  ب نظام الحما ل • ترك   من الت

ار إ•  ب من الماء  خت اه ثم تطه األناب الم   الضغط 
ملة • ة ت ك ان   األعمال الم

ة  ارات النهائ  •اإلخت
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QUALIFICATION REQUIREMENTS:  :ــات   الشــروط والمتطل
Interested Companies for the pre-qualification for above 
tender must satisfy the stipulated requirements and submit 
the required information listed below. Failure to submit any of 
the under listed documents will render automatic 
disqualification: 

المسبق   للتأهل  م  التقي لغرض  التقدم  ال ترغب   ات  ال ع 
وط وتقدم المعلومات   ستو جميع ال للعطاء المذكور أعاله أن 

أن  ندات المشار اليها أدناه مع العلم  أي نقص  المعلومات  والمس
عاد المتقدم:  تب عليها  اس ة سي  المطل

1. Letter on Company's letterhead addressed to the 
Contracts Department, including E-mail, Phone No., 
Mobile No. etc., stating expression of interest in 
participating in the pre-qualification. 

معنونا   .1 ا  ه كتا ة     اسمتوج الرغ ه  العقود تب ف إدارة  مدير 
المالمشاركة   ل  التأه و ، رقم  سبق ,    اإلل د  متضمنة ال

 هاتف ، نقال ... إلخ. 

2. The Participating Companies must have the necessary 
licenses. All legal documents to be valid for not less than 
six (6) months from the date of submission. 

م .2 ص تقد اخ ة   ال ندات والوثائق القانون افة المس الالزمة و
ة المفعول لمدة ال تقل   ل, ع أن تكون سار سج الدالة ع ال

م. 6عن ستة (  ــــخ التقد  ) أشهر من تار

3. Organization Chart and involved staff experience (CVs).  3.   الس) المشارك  الموظف  ة  وخ كة  لل التنظ  ل  اله
ة).   الذات

4. Company profile with full details of similar contracts 
performed with relevant verifiable reference list of 
clients.   

ة   .4 كة والوثائق والشهادات الدالة ع الخ ال ف  ندات تع مس
ذه،  ــــع   مجال العمل المطلوب تنف المشار اإلضافة إ قائمة 

قا والعمالء.   المنجزة سا
5. The bidder should have a minimum of ten (10) years of 

experience related to the scope of work  and five (05) 
project references similar to the requested scope of work. 

6. Bidders should submit Company’s financial statement for 
three (03) years. 

5.   ) ة ال تقل عن ع كة خ كون لدى ال ما  10أن  ) سنوات ف
بنطاق   األقل خمسة    العمل يتعلق  أتمها و ع  قة  ــــع سا مشار

 . المقاول و الل تتطابق مع العمل المطلوب

7. Health, Safety, Environment (HSSE): The bidders shall 
provide the following: 
 Company's approved HSE manual attached with the 

company's approved HSSE policy. 
 Certificates of Health, Safety, Environmental (ISO-

9001, ISO- 14001 & OSHAS-18001). 
 Company’s HSSE Procedures list. 

كة .6 لل الما  المركز  ع  الدالة  ندات  المس م  للسنوات   تقد
. ا ) 3(الثالثة   ل مراجع ما خار ة معتمدة من ق  لماض

م    - .7 جب ع مقد العطاءات تقد ئة:  الصحة والسالمة والب
 :  ما 

  ط م مراجع األمن و السالمة و المحافظة ع المح  تقد
   الجودة واألمن و السالمة كة المتعلقة  م شهائد ال تقد

ط   و المحافظة ع المح
   و السالمة  و  األمن  المتعلقة  اإلجراءات  قائمة  م  تقد

ط   المحافظة ع المح

REGISTRATION REQUIREMENTS:  :ل سج ات ال   متطل

Local Companies: 
 Copy of valid and official registration certificate with 

Chamber of Commerce. 
 Copy of valid Business License.  
 Original copy of valid Tax Certificate. 
 The participating Company’s registered activity should be 

agreed with Scope of Work of Service or project that will 
be implemented. 

ة:  ات المحل  ال
التجاري    • السجل  التجارة  الو سخة طبق األصل من  غرفة  د  ق

 والصناعة. 
شاط التجاري أو    • سخة طبق األصل من رخصة مزاولة ال

 .   الصنا
•   . ة من شهادة السداد ال  سخة أصل
كة    • كة) بوثائق ال د (أغراض ال شاط المق ع ال امل لن تطابق 

ذه.  وع المراد تنف عة الخدمة أو الم   المشاركة  العطاء مع طب
Foreign Companies: 
 All documents indicating registration in the country of 

origin.    
 Certificate of proof of tax payment and registration of the 

Chamber of Commerce. 

ات  ة: ال  األجن
  .شأ لد الم ل   سج ندات الدالة ع ال ل المس م   تقد
 
التجارة    • غرفة  د  ال والق السداد  ة من شهادة  سخة أصل

 والصناعة. 
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 Provision of International Certificates (RPMS classification 
system). 

   الدو ف  التص نظام  لمنح  المخولة  ة  الدول الشهادات  توف 
RPMS) .( 

  
   

IMPORTANT NOTES:  :مالحظات مهمة  

 The pre-qualification request is not an invitation to tender. 
Company is neither committed nor obligated to undertake 
the work described above or to issue any call for tender or 
to include any respondent to this invitation or other 
company on any Bidders List or to award any form of 
contract. 

    للمشاركة دعوة  تعد  ال  هذه  المسبق  ل  للتأه م  التقي دعوة 
أي حال من االحوال أن تصدر هذا   كة  العطاء المذكور وال تلزم ال
ل   ك  التأه دعوة أو تضم أي من المش العطاء أو أن تقوم 

تم دعو  ال س ات  ة لل القائمة النهائ تها للمشاركة  المسبق  
   العطاء المذكور. 

 The Invitation to Tender (ITT) Package will only be issued 
to qualified companies that have been pre-qualified. 

   كون س المناقصة  صدار كراسات  و العطاء  للمشاركة   الدعوة 
ل الم ارها وفقا للتأه تم اخت ات المؤهلة وال س   سبق. فقط لل

 Company will not be responsible for whatsoever costs 
incurred for preparation and submission presented in 
response to this notice. 

   ة تامة عن جميع النفقات كون مقدم العرض مسئوال مسؤول أن 
ة عن هذه   ة مسؤول كة أ عداد عرضه ، وال تتحمل ال المتعلقة ب

  النفقات. 

 Company shall deal only with authorized officers of the 
bidding companies and not through individuals or agents. 

   تعامل كون  من  س ا  رسم المخول  االشخاص  مع  فقط  كة  ال
ل المسبق  ات المتقدمة للمشاركة  التأه ل ال   ق

   

Qualification and registration requirements, and all 
documentations (USB Flash Memory) should be addressed 
and sent to: 

عث    ل الوثائق توجه وت ات و ندات والمتطل   USBالمس
 :   للعنوان التا

To: Contracts Office Manager 
Zallaf Exploration and Production Oil & Gas Company 
Tripoli Tower, Tower 2, Floor 23 
Tripoli, Libya 
 
Subject: TENDER NO. ENG-088-2022-ERW 
PROVISION OF SIX (06) WELLS CONNECTION AT  
ERAWIN FIELD FOR PREQUALIFICATION  
 
Electronic copy shall be submitted through email at: 
contracts@zallaf.com  
ann.ferrera@zallaf.com 
 
 
Deadline for submitting requirements – 31st May 2022 

 

: "مدير مكتب العقود"   موجه ا
 كة زالف الستكشاف وانتاج النفط والغاز 

ج   لس، ب ج طرا  23، الدور  2ب
ا  لس، لي   طرا

  
ع: عطاء رقم   TENDER NO ENG-088-2022-ERWالموض

ط ستة ( ار 6توف ر ل  ) آ ي للتأه حقل ارون ال ة  نفط
 المسبق 

  
 : و د االل ة ا ال ون سخة ال  يتم ارسال 

contracts@zallaf.com   
ann.ferrera@zallaf.com 

 
  

ة:   ندات المطل م المس   31st May 2022اخر موعد لتقد

 


