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INVITATION FOR PRE-QUALIFICATION دعوة للتأه�ل المسبق 

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. 

كة زالف عن    تعلن ،تكشاف وانتاج النفط والغاز الس  ليب�ا   �ش
كات   ي نفســـها القدرة    المتخصصة دعوتها لل�ش

ي ترى �ف المحل�ة الىت
التقدم    وال�فاءة علـــي تنفــ�ذ األعــمال المطل��ة المذكورة أدناە، 

المطــــل��ة،   وط  وال�ش المستندات  �حتوي  بملف  كة  ال�ش إ� 
وذلك لغرض التقي�م للـــتأه�ل المسبق والذي ع� ضوئه سيتم  
ي سيتم دعوتها للمشاركة   كات المناسبة والمؤهلة الىت اخت�ار ال�ش

ي العطاء التا�ي 
 : �ف

 ATSH-2023-711-ENG TENDER NO. رقم  عطاءATSH-2023-117-ENG 

PREQUALIFICATION- PROVISION OF EXTERNAL 
INFRASTRUCTURE – AIR STRIP, ROADS & STREET LIGHTING 

  

 طائرات الاعمال البنیة التحتیة ومھبط  -التاھیل المسبق

LOCATION: ATSHAN  
 

 العطشان حقل الموقع: 

 

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

 
• An airstrip shall be provided according to code 

Number “4C”. It will consist of a single runway 
oriented to suit the local terrain and wind conditions 
and will be well clear of all obstructions.  

• The passenger terminal complex shall consist of 
following subsystems: 

o Ground Transportation System 
o Main terminal Building 
o Outbound and inbound inspection 

services 
o Baggage handling system 

یتكون من مدرج   "4Cبمواصفات "سیتم توفیر مھبط لطائرات 
واحد باتجاه یناسب التضاریس وظروف الریاح ویكون خالیا  

 تماما من جمیع العوائق.   

یجب ان تكون صالة االستقبال والمغادرة مجھزة  باالنظمة  
 ة : التالی 

 نظام النقل   •
 صالة الركاب الرئیسیة   •
 خدمات التفتیش الصادرة والواردة   •
 نظام مناولة االمتعة   •

 

 

QUALIFICATION REQUIREMENTS:  :الشــروط والمتطلبــات 
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: 

للتأهل   التقي�م  لغرض  التقدم  ي 
�ف ترغب  ي  الىت كات  ال�ش ع� 

وط ي جميع ال�ش
وتقدم    المسبق للعطاء المذكور أعالە أن �ستو�ف

بأن   العلم  مع  أدناە  اليها  المشار  والمستندات  أي  المعلومات 
ي نقص 
تب   �ف  المتقدم:  عليها استبعاد المعلومات المطل��ة سي�ت

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

   توج�ه .1
�
   كتابا

�
ف   رئ�س لجنة التأه�ل المسبق   باسم   معنونا   تبني

ي   الرغبة  ف�ه
ي التأه�ل  المشاركة    �ف

�د   المسبق،�ف متضمنة ال�ب
 ، ي

ويف  نقال ... إلخ.   هاتف،رقم   اإلل��ت

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. 

اخ�ص تقد�م .2   والوثائق المستندات الالزمة وكافة  ال�ت
  سار�ة تكون  أن ع�   التسج�ل، ع� الدالة  القانون�ة
 تار�ــــخ من  أشهر )  6( ال تقل عن ستة  لمدة المفعول
 التقد�م. 
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3. Organization Chart and involved staff experience (CVs).  3. كة  اله�كل ة   التنظ��ي لل�ش ف   وخ�ب ف   الموظفني الس�ي  (  المشاركني
 . )الذات�ة

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

كة  تع��ف  مستندات .4   ع�   الدالة  والشهادات  والوثائق   بال�ش
ة ي   الخ�ب

قائمة    إ�  باإلضافة تنف�ذە،  المطلوب  العمل  مجال  �ف
 والعمالء  بالمشار�ــــع

�
 . المنجزة سابقا

5. The bidder should have a minimum of ten (10) years of 
experience related to the scope of work. 

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

ة ال تقل عن    .5 كة خ�ب ) سنوات  10(ع�ش  أن �كون لدى ال�ش
 . العملف�ما يتعلق بنطاق 

كة   یمتقد .6 للسنوات   المستندات الدالة ع� المركز الما�ي لل�ش
.   ماض�ةال) 3(الثالثة   ي   معتمدة من قبل مراجع ما�ي خار�ب

REGISTRATION REQUIREMENTS:  :متطلبات التسج�ل 

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. 

كات المحل�ة:   ال�ش
و  • التجاري  السجل  من  األصل  طبق  بغرفة  ال�سخة  ق�د 

 التجارة والصناعة. 
�سخة طبق األصل من رخصة مزاولة النشاط التجاري أو   •

 .  الصنا�ي
•  . ي �ىب  �سخة أصل�ة من شهادة السداد ال�ف
بوثائق   • كة)  ال�ش (أغراض  المق�د  النشاط  لن�ع  تطابق كامل 

ي  
كة المشاركة �ف وع  العطاء مع طب�عة الخدمة أو الال�ش م�ش

 . المراد تنف�ذە
Foreign Companies: 
• All documents indicating registration in the country of 

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

Chamber of Commerce. 
 

 
كات األجنب�ة:   ال�ش

ي بلد المنشأ. تقد�م كل  •
 المستندات الدالة ع� التسج�ل �ف

ي �سخ • �ىب ال�ف السداد  شهادة  من  أصل�ة  بغرفة    ة  والق�د 
 التجارة والصناعة. 

 
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. 

ي   •
دعوة التقي�م للتأه�ل المسبق هذە ال تعد دعوة للمشاركة �ف

أن  ا  االحوال  من  حال  بأي  كة  ال�ش تلزم  وال  المذكور  لعطاء 
من   أي  ف  تضمني أو  بدعوة  تقوم  أن  أو  العطاء  هذا  تصدر 
ي   كات الىت ي القائمة النهائ�ة لل�ش

ي التأه�ل المسبق �ف
ف �ف كني المش�ت

ي العطاء المذكور. 
 سيتم دعوتها للمشاركة �ف

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

المناقصة   • كراسات  و�صدار  العطاء  ي 
�ف للمشاركة  الدعوة 

وفقا   اخت�ارها  سيتم  ي  والىت المؤهلة  كات  لل�ش فقط  س�كون 
 للتأه�ل المسبق. 

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

جميع   • عن  تامة  مسؤول�ة  مسئوال  العرض  مقدم  �كون  أن 
ب�عداد   المتعلقة  أ�ة    عرضه، النفقات  كة  ال�ش تتحمل  وال 
 مسؤول�ة عن هذە النفقات. 

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

ف رسم�ا   • المخولني االشخاص  كة فقط مع  ال�ش تعامل  س�كون 
ي التأه�ل المسبق 

كات المتقدمة للمشاركة �ف  من قبل ال�ش

  

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

ي وتبعث المستندات والمتطلبات وكل الوثائق توجه 
  �ف

USB للعنوان  :  التا�ي
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To: Prequalification Committee  
Zallaf Exploration and Production Oil & Gas Company 
Tripoli Tower, Tower 2, Floor 22 
Tripoli, Libya 
 
 
Subject: TENDER NO. ENG-117-2023-ATSH  
 
PREQUALIFICATION- PROVISION OF EXTERNAL  
INFRASTRUCTURE – AIR STRIP, ROADS & STREET  
LIGHTING - EXTENSION 

Electronic copy shall be submitted through email at: 
Pre-Qualification Committee pqc@zallaf.com 
 
Deadline for submitting requirements 
23 March 2023 
 

 

 
 

 

 

 لجنة التأه�ل المسبق موجه ا�: 
كة زالف الستكشاف وانتاج النفط والغاز   �ش

 22، الدور  2ب�ج طرابلس، ب�ج  
 طرابلس، ليب�ا 

 
 

 ATSH-2023-117-ENGرقم  عطاءالموض�ع: 
 

 -اعمال البن�ة التحت�ة ومهبط الطائرات -التاه�ل المسبق
 امتداد

 

 
 : ي

وىف �د االل��ت ون�ة ا� ال�ب  يتم ارسال �سخة ال��ت

pqc@zallaf.com 
 

ي للتمد�د وتقد�م 
 المستندات المطل��ة:  الموعد النهاىئ

23 March 2023 
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