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الززنف ش م.م.ل.ت تراززيح إحززدك الشززركات 

التززي تتمتززع بززالملهالت الالزمززة والخبززرة 

الضززززرورية عززززن نريززززق التنززززاف  علززززى 

المناقصزززززززة باعزززززززداد كافزززززززة التصزززززززاميمش 

ندسزززيةش واعمزززال التوريزززدش والتفاصزززيل اله

واعمزززززال اإلنشززززززاء واإلاززززززرا  عليهززززززاش 

باإلضزززافة إلزززى إدارة المشزززروعش ا  كافزززة 

األنشطة الفنيزة الالزمزة لتنفيزذ عاألعمزالعش 

علما بأنه يجب القيام بهزذ  النشزانات بمقزر 

 .ليبيااركة الزاوية لتكرير النف ش الكائنة ب

مجزززززال العمزززززل موضزززززح بالتفصزززززيل فزززززي  1.2.1

يززة المرفقززةش ومززع نلززا فززان المسززتندات الفن

جوهر المسألة هو إنجاز العمل بشزكل جيزد 

بحيزززت يتمشزززى مزززع اإلجزززراءاتش والزززن مش 

والضزززززمانات إجمزززززاالش ونبقزززززا للمواعيزززززد 

 المحددة.

الهد  من المالح زات المزذكورة فيمزا يلزي  1.2.2

هزززو االسترازززاد بهزززا بشزززكل عزززام مزززن قبزززل 

المناقصين الزذين يفتزرض فزيهم ان يتمعنزوا 

وها عند االنالع على كراسة فيها ويستوعب

العطزززاءش وعنزززد إعزززداد مناقصزززة المشزززروع 

 وتقديمها.

يجززززب األخززززذ بعززززين االعتبززززار التعززززاريف  1.2.2

الواردة فزي هزذا المسزتند الخزاص بتعليمزات 

 المناقصينش وهي كما يلي:

 

عالمالززاع: اززركة الزاويززة لتكريززر الززنف ش  1.2.2.2

زم.م.ل.ت زعاززززززركة الزاويززززززةعتش وهززززززي 

ننيززززة للززززنف  اززززركة تابعززززة للملسسززززة الو

 زعالملسسةعت.

عالمقززاولع: المنززاقف الفززائز الززذ  سززيكلف  1.2.2.1

 بتنفيذ المشروع.

 

عالمناقفع: اركة تتم دعوتهزا مزن نزر   1.2.2.2

GENERAL 

 

2.1.1 The Owner (Azzawiya Oil 

Refining Company Inc.) intends 

to appoint a fully qualified and 

experienced Company through a 

Competitive Bid to provide all 

Design, Detailed Engineering, 

Procurement services, Construction 

supervision necessary to complete 

the works. This work will be 

executed in the existing refinery at 

Azzawiya, Libya. 

 
2.1.2 The Scope of Work is detailed in 

the attached technical documents, 
but in essence is to satisfactorily 
complete the Project in order to 
meet the process, systems and 
packages guarantees on time. 

 
 

2.1.3 Notes given herebelow are for 
general guidance of the Bidders 
and should be fully considered and 
understood when reading the 
Invitation To Bid (ITB) Document, 
and when preparing and 
submitting the Bid for the Project.  

 
2.1.4 In the Instructions To Bidders the 

following definitions have to be 
taken into account:-  

 

 
2.1.4.1 'Owner' is AZZAWIYA OIL 

REFINING CO. INC. (ARC) a 
subsidiary of the NATIONAL OIL 
CORPORATION (NOC). 
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 عالمالاع الستالم كراسة العطاء الحالية.

 

عكراسزززة العطزززاءع: كافزززة المسزززتندات التزززي  1.2.2.2

 يتألف منها العطاء.

يتم إعداد المناقصة على نحو مطزابق تمامزا  1.2.2

 راسة العطاء.لمتطلبات ك

 المراحل التي يعتمد عليها إبرام العقد هي: 1.2.2

2.1.4.2 'Contractor' is the successful 
Bidder for the execution of the 
works. 

2.1.4.3 'Bidder' is a Company invited by 
Owner to answer to the present 
ITB. 

2.1.4.4 Invitation To Bid (ITB) means all 
document forming this Tender. 

 

2.1.5 The Bid is to be made strictly in 
accordance with the requirements 
of this Invitation To Bid (ITB). 

 

2.1.6 The milestones to the award of the 
Contract are:  

 

1 Issue ITB   1 اصدار كراسة العطاء 

2 Acknowledgement  2 تأكيد المشاركة 

3 
Inquiry Period 

Begins 
 3 بدء فترة االستفسارات 

4 Visit(s) to the Site  4 الزيارة الميدانية 

5 
Inquiry Period 

Ends 
 5 نهاية فترة االستفسارات 

6 Bid Due date  6 موعد تقديم العروض 

7 Bid  Evaluation 
مباشرة بعد فتح العروض 

Immediately after Opening of Bids 
 8 تقييم العروض

8 
Clarification 
meetings 

 during خالل فترة تقييم العروض     

the Evaluation Period. 

االستفسارات حول 
 العروض

9 

9 
Opening of priced 

bids 

 سيتم تحديده الحقا  

Will be fixed later 
  المسعرة فتح العروض
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 اإلقـرار 1.1

 

بعزززد اسزززتالم كراسزززة العطزززاء يقزززوم عالمنزززاقفع 

بواسزززطة الفزززاك  بالتأكيزززد عللمالزززاع بموجزززب 

نمونج اإلقرار الموجود ني الجزء األول ونلا 

خززالل عشززرة ايززام مززن تززاريم الصززدورش مقززرا 

باستالم كراسة العطزاء كمزا يجزبش ويعزرب عزن 

لمطلوب بكاملهش نيته في المناقصة لتنفيذ العمل ا

 بموعزد تسزليم العزرضكما يلكد التزامزه وتقيزد  

وازززرونه. ومزززع نمزززونج اإلقزززرار يجزززب علزززى 

المنززززززززاقف إرفززززززززات المعلومات المسززززززززتندات 

الضززرورية للحصززول علزززى تأاززيرات الزززدخول 

 لعناصر  الذين سيقومون بزيارة الموقع.

 زيارة الموقع 1.2
 

ت 11زعشزرة قبل تقديم المناقصةش وخالل  1.2.2

اريم إصززدار كراسززة العطززاءش مززن تزز ايززام

يطلززززب مززززن المنززززاقف زيززززارة الموقززززع 

للتعر  على ال رو  المحيطة به زمثزل 

البيئزززةش ونبيعزززة األرضش وازززكل العمزززل 

وخصائصززززهش واللززززوائحش واإلجززززراءاتش 

والقزززوانين الداخليزززةش وكزززذلا لجمزززع ايزززة 

بيانزززززات او معلومزززززات إضزززززافية تكزززززون 

 ضرورية إلعداد المناقصةت.
 

دش نلفزززن عنزززايتكم إلزززى وفزززي هزززذا الصزززد 

ضرورة تزويدنا بالمعلومات   المستندات  

 .الضرورية

ميدانيززة بجززب ترتيبهززا مززع كززل الزيززارات ال   1.2.1

مززن اجززل القيززام بهززذ  الزيززارة يجززب . المالززا

علززززى المنززززاقف االتصززززال بمقززززرر لجنززززة 

بشركة الزاويةش هاتف: الرئيسية العطاءات 

ش داخلزززززززززززي: 00218-21-3610539/42

ش 7643411-23-00218فززززاك :ش 5331

 ش نرابل .6451ص.ب. 

maintender@arc.com.ly 

 تقديم العرض 1.2
 

 

2.2  ACKNOWLEDGEMENT 
 

After receiving the ITB Documents the 
Bidder shall confirm by fax to the Owner 
as per the Acknowledgement form 
included in Section 1 within ten calendar 
days of the issue date to safe receipt of 
the ITB Documents and shall state their 
willingness to Bid for the complete work, 
and their compliance to the due date 
and conditions.  With the same 
Acknowledgement Form the Bidder 
should provide necessary 
information/documentation to get entry 
Visas for his personnel to conduct a site 
visit. 

2.3 SITE VISIT 

2.3.1 Before submitting the Bid and within 

01 calendar days of the ITB issue 
date, the Bidders are requested to 
visit the site to familiarise himself with 
the Site conditions (surrounding 
environment, nature of the ground, 
form and nature of the work, 
regulations, procedures, local bye-
laws, and in order to collect any 
additional data necessary for the 
preparation of Bid). 

 

In this regard your attention is drawn 
to provide us with necessary 
information/documentation. 

 

2.3.2 All site visits must be scheduled at a 

time agreeable to the Owner. In order 
to perform such a visit the Bidder 
should contact the Secretary of main  
Tenders Committee of ARC, Telephone 
Nos.: 00218-21-3610539/42 extension 
5331, Fax No.: 00218-23-7643411, 
and P.O Box: 6451 Tripoli. 

 

maintender@arc.com.ly 
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نبقززززا لهززززذ   يجززززب تقززززديم العززززرض 1.2.2

التعليمات وغيرها حسزبما هزو وارد 

 في كراسة العطاء.

على بالدينار الليبي  يجب تقديم العرض 1.2.1

اسزززاق تقزززدير السزززعرش وإعزززدادها فزززي 

م زززززاريف منفصزززززلة تخزززززتم بالشزززززمع 

 على النحو اآلتي:األحمرش ونلا 

 ت م ززاريف فنيززة مكونززة مززن: 3ثالثززة ز

 ت صور.2زعدد اصل واحدش و

 غيززززر تجاريززززة م ززززاريف ت 3ثالثززززة ز

 عزددمسعرة مكونزة مزن اصزل واحزدش و

 ت صور.2ز

 مسزعرة مكونزة  تجاريزة م زاريف اثنان

 ت.1ز ةمن اصل واحدش وصور

 

ترسززل جميززع الم ززاريف علززى العنززوان  1.2.2

 اآلتي:

 
النفط شركة الزاوية لتكرير 

 )ش.م.ل.(

 ليبيا -، طرابلس 6451ص.ب. 

 النتباه/ رئيس لجنـة العطاءات

 الرئيسية

مشروع  صيانة الموضوع: 

 H3, 21 H4  & 21 H5 21األفران

للمالا فزي التزاريم  يجب تسليم العرض 1.2.2

المحززدد فززي رسززالة الززدعوة عززن نريززق 

البريززد المسززجل او البريززد السززريعش او 

. بالتسززززززليم باليززززززد حسززززززب األحززززززوال

والمنززاقف مسززلول فززي كافززة األحززوال 

عززززن تسززززليم المناقصززززة قبززززل الموعززززد 

 النهائي.

 

يززتم وضززع عالمززة واضززحة علززى كززل  1.2.2

م ززززرو  اصززززلي كمززززا يلززززي: عاصززززل 

2.4 BID SUBMISSION 
 

2.4.1 The Bid must be submitted in 
accordance with these Instructions to 
Bidders and other instructions given 
in the ITB Documents. 

 
2.4.2 The Bid must be submitted in Libyan  

Denars on an estimated price basis, 
prepared in separate packages 
sealed with red wax as follows: 

                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 Three Technical Packages: one 
original set plus Two copies 

 Three Unpriced Commercial Packages: 
one original set plus two copies 

 Two Priced Commercial Packages: 
one original set plus one copy 

 

2.4.3 All packages shall be addressed to: 
                                                                                                                                                                                                         
AZZAWIYA OIL REFINING 
COMPANY INC. 
P. O. Box 6451 Tripoli  Libya 
Attn. Chairman Main Tenders 
Committee. 

Ref:   MAINTENACE OF HEATERS  

 21 H3, 21 H4  & 21 H5 
  
 
       
 

2.4.4 The Bid must be received by the 
Owner on the due date mentioned 
in the Letter of Invitation, by 
registered mail/courier or hand 
deliver as the case may be.  
However it will be the sole 
responsibility of the Bidder to 
ensure that the Bid is delivered by  
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عزززززرض الفنزززززيعش عاصزززززل ال عزززززرضال

غيزززززر مسزززززعرتش وعاصزززززل  التجزززززار 

مسززززعرع حسززززبما ال التجززززار  عززززرضال

يكززون مالئمززا. ويجززب علززى المنززاقف 

مزززن  علزززى كزززل صزززفحةتوقيعزززه تزززدوين 

ا مززع وضززع ختمززه عليهزز اصززل العززرض

ون فتززد قبزل تقززديمهاش امزا نسززم العزرض

 عليهزززا عبزززارة عصزززورة مزززن العزززرض

 عش ع صورة من العرض التجار الفني

عزرض عش وع صزورة مزن الغير مسزعر

ع حسبما يكزون مالئمزاش التجارية مسعر

وعلى ان تكزون صزورة نبزق األصزلش 

مع ضزرورة وضزع األصزول والصزور 

معنونة  تومة مستقلةداخل م اريف مخ

 .رئي  لجنة العطاءات الرئيسية إلى

ال يعتززد بالصززور قانونيززا بززأ  حززال مززن  1.2.2

األحزززوالش وإنا وجزززد ا  اخزززتال  بزززين 

األصول والصور فزان الزنف األصزلي 

 هو الذ  يلخذ بعين االعتبار.

رة  1.2.2 يجززب ان تحتززو  الم ززاريف المسززع 

 العزززززززروض التجاريزززززززة دون غيرهزززززززا 

ف مززن تقززديم ر المنززاقش ويحززذاألسززعار 

اية بيانات عن األسعار فزي الم زاريف 

 الفنية والتجارية غير المسعرة.

صززل المالززا ال يُلتفززن إلززى ا  عززرض ي 1.2.2

 بعد الموعد النهائي لالستالم.

 

مسززتندات يجززب علززى كززل مززن يسززتلم ال 1.2.2

لغززززرض تقززززديم عرضززززهش سززززواء قززززدم 

the closing date. 

2.4.5 The original of each Bid shall be 
clearly marked “Original 
Technical Bid”, “Original-
Unpriced Commercial Bid” and 
“Original-Priced Commercial 
Bid” as appropriate. Each page of 
the Original Bid shall be initialled 
and stamped by the Bidder 
before submission.  The copies 
must be clearly marked “Copy-
Technical Bid”, “Copy-
Unpriced Commercial Bid” and 
“Copy-Priced Commercial Bid” 
as appropriate and shall be 
identical to the original.  The 
originals and copies must be 
placed in separate sealed 
envelopes addressed to the 
Chairman of the Main Tenders 
Committee . 

 
2.4.6 The copies shall in no 

circumstances have any legal 
force or effect.  In case of 
discrepancies between the 
Original and the copies, the text 
of the Original shall govern. 

 
2.4.7 All prices and quotations must be 

contained in the Priced 
Commercial Packages only, the 
Bidder is cautioned to refrain from 
giving price information in 
Technical and Unpriced 
Commercial Packages. 

 
2.4.8 Any Bid received by the Owner 

not at the specified closing date 
and time will be rejected. 
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ام لزززم يقدمزززهش الحزززرص علزززى  عرضزززاً 

معاملزززززة المسزززززتندات بغايزززززة السزززززرية 

صوصزززية. وعليزززه اال يفشزززي ايزززة والخ

معلومزززات تزززرتب  بالعطزززاء للغيزززر دون 

الحصول مسبقا على موافقة كتابية مزن 

 المالا.
 

 كفاية العرض 1.2

قبززززل دخولززززه فززززي -يفتززززرض فززززي المنززززاقف 

ان يكون راضيا عن صحة وكفاية  -المناقصة

لتنفيززذ العمززل او الخززدمات المطلوبززة  رضززهع

بحيززززت تغطززززي المعززززدالت واألسززززعار التززززي 

ضززها كافززة التزامززات المنززاقف بموجززب يعر

العقد باإلضافة إلى كافة األعمزال الضزرورية 

 إلنجاز عمجال األعمالع.

 

 

 

 
 فتح مظاريف العروض 1.2

 

 تكون إجراءات فتح الم اريف كاآلتــي:

 

الفنيززة  العززروض م ززاريفيززتم فززتح  1.2.2

غير المسعرة مزن نزر   والتجارية

فزي اسزرع  لجنة العطاءات الرئيسزية

د آخر موعزد  السزتالم وقن ممكن بع

 .العروض

 

 
خززززالل فتززززرة التقيززززيم يجززززوز ان  1.2.1

توضزيحاتش او  ا يطلب المالا 

 اوإضززززززززززافاتشتعززززززززززديالتش او 

إلغززاءاتش او جميززع هززذ  األمززور 

 
 
 
2.4.9 All recipients of the documents for 

the purpose of submitting a 
Tender, whether they submit a 
Tender or not, shall treat all the 
said documents as private and 
confidential. They shall not 
divulge any information relating to 
the Tender to any third party 
without the prior written consent 
of the Owner. 

 

2.5 SUFFICIENCY OF BID 
 

The Bidder shall be deemed to have 
satisfied himself before bidding as to 
the correctness and sufficiency of his 
Bid for the requested Work/Services 
and of the rates and prices stated in 
the Bid for the requested 
Work/Service, which rates and prices 
shall cover all his obligations under 
the Contract and all works necessary 
for the proper completion of the 
Scope of Works. 

 

2.6 OPENING OF BIDS 

Bidding procedure will be carried out 
as follows: 

 

2.6.1 Technical and un Priced 
Commercial Bids will be opened 
by Main Tenders Committee as 
soon as possible after closing 
date. 
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معاش من العمزل المقتزر ش حسزب 

األحوالش على ان يبلَّز  المنزاقف 

بزززززذلا كتابيزززززاش وعنزززززد اسزززززتالم 

المنززاقف هززذ  المتطلبززات عليزززه 

نفيززذها خززالل الفتززرة التقيززد بهززا وت

 المحددة من قبل المالا.

 

 

إنا تطلب األمر ان يقوم المقزاول  1.2.2

بتعززديل سززعر عرضززه بنززاًء علززى 

ت 2.6.2ماورد في الفقرة اعزال  ز

فعليزززه تقزززديم عزززرض  بزززديل  فزززي 

م ززرو   مغلززق  بالشززمع األحمززر  

 مسرر   عرر  زمززدون عليززه: عع

ع ويحتو  على اصل واحزد بديل

 وصززززورتينت إلززززى مقززززرر لجنززززة

ش بمقززززززر الرئيسززززززية العطززززززاءات

 ع.لتكرير النف  عاركة الزاوية

 

مززن  رغززم مززا ت هززر  التعززديالت 1.2.2

زيادة او نقف في سعر العزرض 

ش فزززان قيمزززة التعزززديالت األصزززلي

تعتمد فق  علزى تقزديرات التكلفزة 

الفعليززززززززززززززة للتعززززززززززززززديالتش او 

اإلضزززززافاتش او اإللغزززززاءاتش او 

جميعهاش حسبما تم تقزدير  خزالل 

 فترة التقييم.
 

 

 

 

 

الززذين يخطززر المالززا المناقصززين  1.2.2

قبلن عروضهم فنيزاً بموعزد فزتح 

ش العززززروض التجاريززززة المسززززعرة

بحضززور ممثلززي تلززا الشززركات 

2.6.2 During the evaluation period 
Owner may require 
clarifications, modifications, 
additions to and/or deletions 
from the proposed work as 
the case may be, which will 
be sent to the Bidder in 
writing and he shall upon 
receipt of these requirements 
submit the necessary 
clarifications, modifications, 
additions, and/or deletions 
within the period fixed by the 
Owner. 

2.6.3 Upon reaching an agreement 
regarding such technical 
clarifications, where 
necessary, the Bidder shall 
prepare a Supplementary 
Priced Bid and deliver it in a 
sealed envelope labelled 
“Supplementary Priced 
Bid” (one original plus one 
copy) to the Secretary 
Tenders Committee, at 
Azzawiya Oil Refining 
Company Inc. 

 

2.6.4 In so far as the alterations 
reflect an increase or 
decrease in the Price of the 
original Bid, the value of the 
alterations shall be based 
solely on the realistic cost 
estimates of the 
modifications, addition and/or 
deletions which shall have 
been made during the 
evaluation period. 
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الختيزززززززار افضزززززززل الشزززززززركات 

  المشاركة فنياً وتجارياً.
 ية العرضصالح 1.2

كزززززون صزززززالحية كافزززززة يجزززززب ان ت 1.2.2

المزززذكورة فزززي  مسزززتندات العزززرض

ت اعزال  سزارية لفتززرة 1-2-1الفقزرة ز

تززاريم مززن  ن يومززاتسززعيتقززل عززن ال 

حتززى  آخززر موعززد لتسززليم العززروض

يمكزززن قبولهزززا مزززن نزززر  المالزززاش 

وخززالل تلززا الفتززرة ال يجززوز سززحب 

دون الحصزززول  عزززرض او تعديلزززهال

مسززززبقا علززززى موافقززززة كتابيززززة مززززن 

 المالا.

يززتم القبززول عنززدما يختززار المالززا احززد  1.2.1

المناقصين ويبلغه كتابيا بترسية العقد 

 عرضه. عليه بناء على

 

يززتم االتفززات كتابيززا فيمززا بززين المالززا  1.2.2

لمنززززاقف علززززى تمديززززد صززززالحية وا

وعلى المناقف التعامل مزع  .العرض

نلبززات التمديززد التززي يطلبهززا المالززا 

وفززي حززال عززدم الززرد يحصززل التمديززد 

تلقائيزززززا مزززززا لزززززم يطلزززززب المنزززززاقف 

 ة وبموافقزززةاالنسزززحاب مزززن المناقصززز

 المالا.

 

 

 

 

 

 
واللغة   تقديم العروض 1.2

 لمستخدمةا

2.6.5  Bidders which their offers are 
technically accepted shall be 
notified by The Owner of the 
exact date and time of opening 
priced bids. at the Owner’s place 
in Azzawiya. 

 
2.7 VALIDITY OF BID 
 

2.7.1 The Bid packages as per item 
2.4.2 herein shall be valid in 
their entirety for Acceptance 
by the Owner for a minimum 
period of (90) ninety days of 
the Bid due Date, and during 
that period the Bid may 
neither be withdrawn nor 
modified without the Owner’s 
prior written consent. 

 

2.7.2 Acceptance occurs when the 
Owner shall select and notify 
a Bidder in writing that it has 
awarded the Contract based 
on Bidder’s proposal. 

 

2.7.3 Any extension(s) to the validity of 
the Bid will be mutually agreed in 
writing by the Owner and the 
Bidder, however bidder must 
respond to the Owner request for 
extension(s), if not the extension 
occurs automatically unless the 
bidder withdraw with the Owner's 
consent. 
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كتابيززاش وال تقبززل  يجززب تقززديم كافززة العززروض

العروض المحالة عن نريق وسزائل اإلبزرات 

السززلكيش او الفززاك ش او البريززد اإللكترونززيش 

او الهززززاتف. ويجززززب ايضززززا ان تززززدون كافززززة 

تزززين اللغباحزززدك بجميزززع اجزائهزززا  عزززروضال

 اإلنجليزية.العربية او 

 

 
 تكاليف إعداد العروض 1.2
 

ون المالزا جميزع التكزاليف يتحمل المنزاقف د

عززززرض او والمصززززاريف لغززززرض إعززززداد ال

او زيززززارة  تقديمززززه او حضززززور االجتماعززززات

 .مناقصةترسية ال حتى و  إلم الموقع .......

 
 حق القبول 1.22

 

في  -وفق قرار  الخاص–يحتفظ المالا بحقه 

األدنزى سزعراش وقبزول او  عزرضقبول غيزر ال

 رفض اية مناقصزة بكاملهزا او ا  جززء منهزا

المناقصزةش او رفزض  نر مما يتطلب إعادة 

وسواء قدم مبرراً لزذلا ام لزم  عروض كافة ال

. وفي حال عدم قبول ا  مناقصزة يجزوز يقدم

للمالا التخلي عن المشروع او تنفيذ  بطريقة 

 اخرك يختارها المالا.

 

 

 
ــرو  ــع الع ــإ ىل  ال يلتف

 الجزئية أو الناقصة.

 

 
 الضمان االبتدائي 1.22

 

 الضزززمان االبتززززدائييقزززدم المنزززاقف  1.22.2

 رسززالة الززدعوةالمحززددة فززي قيمززة الب

 
 

2.8 SUBMISSION IN WRITING AND 
LANGUAGE 

 

All Bids must be submitted in writing. 

Wire, fax, e-mail or telephone 

proposals will not be accepted. All 

bids, including all parts thereof, must 

be in Arabic or English language. 

 
 
 
 

2.9 COSTS FOR PREPARATION OF 
BID 

 

The Owner shall not be responsible 
for, and the Bidder will bear all costs 
and expenses, whatsoever including, 
without limitation, travels for the 
preparation and/or submission of 
Bidder’s proposals and if applicable, 
the negotiations and award of the 
Contract. 
 

2.10 RIGHT OF ACCEPTANCE 
 

The Owner reserves the right, in its 
sole decision, to accept other than the 
lowest Bid and to accept or reject any 
Bid in whole or in part, to re-bid the 
work, or to reject all Bids with or 
without notice or reasons, and if no 
Bid is accepted, to abandon the 
Project or to have the Project 
performed in such other manner as 
the Owner may elect. 

 
Partial or incomplete Bid will not 
be considered. 
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      .منفصزززززززززززلداخزززززززززززل م زززززززززززرو  

هززو عبززارة عززن الضززمان االبتززدائي و

ضمان مصرفي غير مشرون وغيزر 

قابززززل لءلغززززاء وصززززادر عززززن احززززد 

يتم تقديمه  ليبياالمصار  العاملة في 

لصززالح المالززا. ويجززب ان يبقززى هززذا 

المفعول فترة تتجزاوز  اً ساري الضمان

ت واحززد. 1بشززهر ز عززرضالحية الصزز

 االبتززززدائيضززززمان الويززززتم إصززززدار 

المززذكور وفقززا للنمززونج المرفززق فززي 

الجزززززء األولش وهززززو قابززززل للتمديززززد 

 حسبما يطلبه المالا.

وبعد إخطزار   في حالة قبول العرض 1.22.1

من قبل المالزاش يطلزب مزن المنزاقف 

توقيززع العقززد خززالل  مناقصززةالفززائز بال

الفتززززززززرة المحززززززززددة فززززززززي رسززززززززالة 

 القبول رسالة الدعوة.

 

إنا لزم يوقزع المنزاقف الفزائز بالعطزاء  1.22.2

-11-2العقد كما هو مبين في الفقزرة 

اعززززال  خززززالل الفتززززرة المززززذكورةش  2

دون  الضززززززمان االبتززززززدائييصزززززادر 

الحاجزززة أليزززة إجزززراءات قضزززائية او 

لتقززديم دليززل علززى الضززرر الحاصززل 

ودون المسززززاق بحززززق المالززززا فززززي 

ازززر اسزززترجاع مقابزززل ا  ضزززرر مبا

تحملززززه المالززززا وتجززززاوز الضززززمان 

 .االبتدائي

إنا  الضززمان االبتززدائيكززذلا يصززادر  1.22.2

انسززززحب المنززززاقف مززززن المناقصززززة 

او  عززززرضخززززالل فتززززرة صززززالحية ال

خززالل ايززة فتززرة إضززافية يززتم تمديززدها 

من هزذ   2-7كما هو مبين في الفقرة 

 

2.11 BID BOND 
2.11.1 Bidder to submit a Bid Bond to 

the exact value mentioned in the 
Letter of Invitation and shall be  
submitted in a separate envelop. 
The Bid Bond shall be in the 
form of an unconditional and 
irrevocable Bank Guarantee or 
certified cheque from a first 
class Bank operating in Libya a 
Bid Bond in favour of the 
Owner. This Bank Guarantee or 
certified cheque shall be valid 
for a period exceeding by one 
month the validity of the Bid. 
The Bid Bond Bank Guarantee 
shall be issued as per form 
attached hereto in Section 1 and 
be subject to extension as may 
be requested by the Owner. 

 
2.11.2 In the event of acceptance of the 

Bid and after notification by the 
Owner, the successful Bidder will 
be requested to sign the 
Contract within the period 
specified in the Acceptance 
Letter/Letter of Intent. 

 
2.11.3 In case the Successful Bidder 

fails to sign the Contract as 
stated in 2.11.2 above within the 
said period, the Bid Bond will be 
forfeited without any legal 
proceedings or proof of damage 
and without prejudice to the 
right of the Owner to recover 
any direct damage exceeding the 
amount of the Bid Bond which 
may have been suffered by the 
Owner. 
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 الوثيقة.
 

يتحمل المنزاقف وحزد  كامزل التكلفزة  1.22.2

 .بتدائيباصدار الضمان االالخاصة 
 

 

إلززى  الضززمانات االبتدائيززةتززتم إعززادة  1.22.2

المناقصين الزذين لزم يفزوزوا بالعطزاء 

ومزن الضزرور   .عقزد العند ترسزية 

 صزززالحية الضزززمان االبتزززدائيتمديزززد 

 مناقصززةالخززاص بالمنززاقف الفززائز بال

حتززززى يقززززوم نلززززا المنززززاقف بتقززززديم 

وضمان حسزن  ة المقدمةضمان الدفع

ضزمانين األداء. وبعد اسزتالم هزذين ال

الضزززززمان االبتزززززدائي يزززززتم تسزززززريح 

وترجيعزززززه إلزززززى المنزززززاقف الفزززززائز 

 .مناقصةبال

 

 الضززمان االبتززدائييززلد  عززدم تقززديم  1.22.2

مززن  عززرضكمززا نكززر إلززى اسززتبعاد ال

 جانب المالا.

 
 االستفسارات 1.21

توجززززه كافززززة االستفسززززارات حززززول ا   1.21.2

 ةاللغززبجانززب مززن جوانززب هززذ  الززدعوة 

خززززالل الفتززززرة اإلنجليزيززززة  وا العربيززززة

يحززززدد  ان علززززى 2.1.6لمحززززددة فززززي ا

الجزززء بكراسززة العطززاء ورقززم الصززفحة 

 ان.كزززل االستفسزززارات يجزززب والعنوان

  ترسل الى العنوان التالي:

 

 ش كة الزاوية لتك ي  النفط

 ليبيا –الزاوية 

 ال ئيسية النتباه/ رئيس لجنة ال طاءات

2.11.4 The Bid Bond shall also be 
forfeited if the Bidder will 
withdraw his Bid during the 
period of validity of the Bid or 
any subsequent extension as 
specified in Item 2.7 herein. 

 
2.11.5 The cost of securing such a Bid 

Bond shall be borne entirely by 
the Bidder. 

 
2.11.6 The Bid Bonds will be returned to 

the unsuccessful Bidders when 
the Contract is awarded.  The 
Bid Bond of the successful Bidder 
shall be required to be extended 
until such time the successful 
Bidder shall provide Down 
Payment Guarantee and the 
Performance Guarantee. 
Following the receipt of such 
Guarantees the Bid Bond shall be 
released to the successful 
Bidder. 

 
2.11.7 Failure to submit the Bid Bond as 

specified shall result in the Bid 
not being considered by the 
Owner. 

 

2.12 QUERIES 
 

2.12.1 Bidders may make inquiries or 
seek clarifications regarding this 
Invitation to Bid at any time 
during the inquiry period listed in 
2.1.0 above. Inquiries and/or 
clarification about a specific 
portion of the ITB must reference 
the relevant part of the ITB and 
includes the provision heading 
with the ITB page number. All 
queries shall be submitted in  
writing to: 
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          3610539/42 – 21 – 218+هاتف: 

 1335داخلي 

 7643411 - 23 – 218+  فاكس: 

maintender@arc.com.ly 

 
 

باسزززتثناء مزززا نكزززر اعزززال  ال يجزززوز  1.21.1

االتصزززال بزززأ  ازززخف او اازززخاص 

تززربطهم عالقززة بهززذا المشززروع. وقززد 

يتسززززبب مثززززل هززززذا االتصززززال غيززززر 

 .إلى رفض المناقفالمسمو  به 

 

ال يجززززززوز للمنززززززاقف تقززززززديم ايززززززة  1.21.2

استفسزززارات مهمزززا كزززان ازززكلها قبزززل 

المحدد الستالم  التاريماسبوعين من 

 .العروض
 

 اإلعالنات 1.22

احززد  ردا علززى ا  استفسززار يقدمززه  1.22.2

المنزززاقف ممزززا يزززلثر فزززي محتزززوك 

كراسة العطاء يصدر المالزا إعالنزا 

 لكافة المناقصين.
 

وباستثناء اإلعالنات الكتابية فانه  1.22.1

ال يوجد ا  مستند آخر يمكنه ان 

يغيزززر مزززا فزززي محتزززوك كراسزززة 

 العطاء او يضيف إليه.

عالنززات الصزادرة تشززكل كافزة اإل 1.22.2

 جزءا من كراسة العطاء.
 

 السياسة المتبعة 1.22

وفقزززززا لسياسزززززة المالزززززا يسزززززتحق جميزززززع 

المناقصززين المتززأهلين معاملززة منصززفة فيمززا 

يخززززف تنفيززززذ مشززززروع المالززززا. ويح ززززر 

عرض الهدايا او استالمهاش او االستضزافةش 

او تسزززديد القزززروضش او مزززا إلزززى نلزززا مزززن 

علزى فرصزة المنن التي تستهد  الحصزول 

 
 

AZZAWIYA OIL REFINING CO. 

AZZAWIYA – LIBYA 

Attn. Chairman Main Tenders Committee. 

Tel:  + 218 – 21 - 3610539 to 42  

Ext. 5331 

Fax: + 218 – 23 - 7643 411 

maintender@arc.com.ly 
 
 
 

2.12.2 Except for those mentioned 
hereabove no contact shall be 
made with any other person or 
persons associated with this 
Project. Such unauthorised 
contact may cause for 
disqualification of the Bid. 

 

2.12.3 No queries of whatever nature 
will be submitted by the Bidder 
two (2) weeks before  due 
date from receiving of the 
Bids. 

 
2.13 BULLETINS 
 

2.13.1 In response to any query 
raised by any Bidder which 
affects the basis of the 
Invitation to Bid, a Bulletin 
shall be issued by the Owner 
to all Bidders. 

 
2.13.2 Except for written Bulletins, 

nothing shall be deemed to 
change or supplement the 
Invitation to Bid. 

 
 
 
 

2.13.3 All Bulletins issued shall form 
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التعاقززززدش او التعاقززززد المبنززززي علززززى اسززززاق 

المحابززززاة. وعززززالوة علززززى نلززززاش تقتضززززي 

السياسزززة التزززي يتبعهزززا المالزززا إنا تبزززين ان 

المناقف او المقاول قد عرضا او منحا ايزة 

عطية او نفحزة مقابزل الحصزول علزى العقزد 

او علززى معاملززة تعاقديززة فيهززا محابززاةش فززان 

التصزززر  الشزززركة التزززي يبزززدر منهزززا هزززذا 

ستحرم من فرصزة المناقصزة مسزتقبال لزدك 

المالززا. كمززا ان المالززا سززيتخذ اإلجززراءات 

التصحيحية بموجب القانون والعقد فزي هزذا 

 الخصوص.
 

 السمسرة بالمعلومات 1.22

يعتبززر المالززا انززه مززن غيززر المقبززول  1.22.2

تمامزززا الحصزززول علزززى او اسزززتخدام 

المعلومززات التززي تتسززم بالحساسززة او 

ق للمناقصزين او بالسرية التي ال يحز

لززززوكالئهم االنززززالع عليهززززاش مثززززل 

التناف  على بيانات العطاء الخاصة 

بالمناقفش وتقييم العروض المقدمة 

مززززن قبززززل المناقصززززينش او ترتيززززب 

العززروض. ويطلززب مززن المناقصززين 

التبلي  على الفور عزن ا  تحايزل او 

إغزززززززززراء لغزززززززززرض: زات إفشزززززززززاء 

المعلومززززززززات السززززززززرية الخاصززززززززة 

فزززي نلزززا محتزززوك بالمناقصزززة زبمزززا 

المناقصةتش زبت التأثير بشزكل غيزر 

مقبزززول ممارسزززة التزززأثير مزززن اجزززل 

الحصول على فرصزة التعاقزد حزول 

هززززذا المشززززروع. كمززززا يطلززززب مززززن 

المناقصززين إبززالم المالززا فززورا عززن 

المعلومززززات السززززرية التززززي تصززززبح 

بما في نلا تقييم محتزوك بحوزتهم ز

تش علمززا بززأن التهززاون فززي العززروض

ورد قزد يترتزب عليزه عزدم التقيد بما 

 ترايح المناقف.

ش يتعهززد عززرضعنززد تقززديم ال 1.22.1

part of the Invitation to Bid.  
 

2.14 POLICY 
 

In accordance with the Owner policy, 
all qualified Bidders are entitled to 
receive fair consideration to secure 
Owner business. The offering or 
receiving of gifts, entertainment, 
payments loans or other favours for 
the purpose of obtaining a contract, 
or favourable treatment under a 
contract, is prohibited. Furthermore, it 
is Owner’s policy that in the event a 
Bidder or the Contractor is found to 
have offered or given a gratuity to 
obtain a contract or favourable 
treatment thereunder, the company 
involved will be refused further bid 
considerations by all Owner’s entities. 
The Owner in this regard will also 
obtain those remedies available under 
law and the Contract. 

 

2.15 INFORMATION BROKERING  
 

2.15.1 The Owner consider's 
completely unacceptable the 
acquisition or use of sensitive or 
confidential information to which 
Bidders or their Agents are not 
entitled, such as competing for 
Bidder’s tender data, evaluations 
of proposals submitted by 
Bidders & ranking of proposals. 
Bidders are required to notify 
immediately of any solicitation 
or approach offering to (a) 
improperly discloses confidential 
bid information (including 
evaluations of bid information), 
(b) improperly influence or 
affect award of any contract 
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 المناقف بما يلي:

يززززتم الن ززززر فززززي األسززززعار  ت ا

كزززال  عزززرضالزززواردة فزززي ال

علززى حززدة دون االستشززارةش 

او االتصززالش او االتفززاتش او 

التفزززاهم مزززع ا  منزززاقف او 

منزززاف  لغزززرض الحزززد مزززن 

 التناف  على تقديم األسعار.

 

بااززرة ال يكشززف المنززاقف م ت ب

او غير مباار عزن األسزعار 

بعلمززه  عززرضالمدونززة فززي ال

مززا لززم يكززن نلززا -ومعرفتززه 

أل  منززاقف  -مطلبززا قانونيززا

آخر او منزاف  آخزرش كمزا ال 

 يجوز لغير  فعل نلا.

ال يجوز للمنزاقف تحزريض  ت ت

غيزززززر  مزززززن األازززززخاص او 

ات على تقديم او عزدم الشرك

بهزد  تضزييق  تقديم عرض

 الخنات على المنافسين.

 

 إرجاع المستندات 1.22
 

إنا قززززززرر المنززززززاقف عززززززدم تقززززززديم  1.22.2

عرضش فانه من الضرور  إرسزال 

فززاك  يفيززد مززن خاللززه انسززحابه مززن 

ت ايزام مزن 11العطاء خالل عشزرة ز

تززززاريم إصززززدار كراسززززة العطززززاءش 

وعليه في هذ  الحالة إرجاع كراسزة 

العطزززاء إلزززى المالزززا خزززالل خمسزززة 

ت يومززززززا مززززززن تززززززاريم 15عشززززززر ز

 استالمها.

associated with this project.  
Bidders are further required to 
notify the Owner immediately if 
they come into possession of 
confidential information 
(including evaluation of bid 
information). Failure to comply 
with the foregoing may result in 
the disqualification of the 
Bidder. 

 

2.15.2 By submission of a Bid, the 
Bidder warrants that : 

 

a) The prices in the Bid have 
arrived at independently, 
without consultation, 
communication, agreement or 
understanding for the purpose 
of restricting competition, as 
to any matter relating to such 
prices, with any other Bidder 
or with any competitor. 

 
 

b) Unless otherwise required 
by law, the prices which 
have been quoted in the 
Bid have not knowingly 
been disclosed by the 
Bidder,, directly or 
indirectly, to any other 
Bidder or competitor nor 
will they be so disclosed. 

 

c) No attempt has been made or 
will be made by the Bidder to 
induce any other person or 
firm to submit or not to submit 
a Bid for the purpose 
restricting competitions. 
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يُززرفض عززرض المنززاقف عنززدما  1.22.1

او عند عدم تراحهش يجزب علزى 

المناقف إرجزاع كراسزة العطزاء 

مززززع ايززززة بيانززززات او معلومززززات 

إلكترونيززة فززور إبالغززه مبااززرة 

 بأن العقد اُرِسي على غير .

 

 

ايززززة خصوصززززيات او اتفاقيززززات  1.22.2

سرية تبرم بين المالا والمناقف 

او بزززززين المنزززززاقف والشزززززخف 

المززززززرخاف التززززززابع للمالززززززا او 

لمززززرخاف مززززن البززززانن ت ززززل ا

خصوصززية وسززرية فيمززا بينهمززا 

حسززززززززب الشززززززززرون المتعلقززززززززة 

 بالخصوص.

 

 

 

 

 

 

 التأميــن 1.22

ضزززززمن ادنزززززى -يزززززوفر المنزززززاقف  1.22.2

التغطيزززززززة التأمينيزززززززة  -المتطلبزززززززات

المنصزززوص عليهزززا فزززي عالشزززرون 

 العامة للتعاقدع.

المشززروعش  تنفيززذ فززي بززدءقبززل ال 1.22.1

يقدم المناقف الفائز اهادة تأمين 

لا بحيت توضح هذ  مفصلة للما

الشزززززززهادة التغطيزززززززة التأمينيزززززززة 

الضروريةش ويجب ان تشير هذ  

الشهادة إلى االتفاقية بما في نلزا 

 
 
 

2.16 RETURN OF DOCUMENTS 
 

2.16.1 In the event Bidder decides 
not to submit a proposal, it is 
required that the Bidder shall 
fax his withdrawal within ten 
(10) calendar days of the 
issue date of the ITB,  and 
shall ensure that all ITB 
documentation be returned to 
the Owner within fifteen (15) 
calendar days of the date of 
receipt of the ITB. 

 
 

2.16.2 In the event Bidder’s proposal 
is rejected or unsuccessful, 
the Bidder shall return all ITB 
documentation and any 
electronic data immediately 
after being notified that  the 
Contract has been awarded to 
others. 

 
2.16.3 Any Confidentiality or Secrecy 

Agreements between the 
Owner and the Bidder and/or 
between the Bidder and the 
Owner’s Licensor or sub-
licensor continue to apply 
accordingly to their terms. 

 
 
 
 
2.17 INSURANCE 
 

2.17.1 The successful Bidder shall, 
as minimum requirements, 
provide on insurance 
coverage specified in General 
Conditions of the Contract.  
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نكر اسم المالا من بزاب التزأمين 

اإلضززززافيش والتنززززازل لززززه عززززن 

 التأمين.

 
 جدول المشروع 1.22

 مقتززر    إعززداد المنززاقفيجززب علززى  1.22.2

الرئيسية لألعمزال  الزمنية بالجداول

اش وهزي التزي يجزب ان المتعاقد عليه

يرتكز على اساسها السعر التقدير  

 الذ  يعرضه المناقف.

الجززززدول الزمنززززي المتفززززق عليززززه مززززع  1.22.1

 .المناقف الفائز سيتم تضمينه للعقد

 

مززن المتطلبززات الضززرورية فززي كراسززة  1.22.2

العطزززاء ان يعزززد المناقصزززون ويقزززدمون 

المطلوبة ش فان لزم يزتم الزمنية الجداول 

اقصززززة غيززززر نلززززاش جززززاز اعتبززززار المن

 مستوفية الشرون.

 

 استثناءات وتغييرات 1.22
 

ال يجززززززوز للمنززززززاقف اختيززززززارش او  1.22.2

استثناءش او التنصل من ا  ارن او 

حكزززم مزززن ازززرون واحكزززام كراسزززة 

العطزززاء وال مزززن بعزززض مسزززتنداتها 

 ونلززا فيمززا يخزززف إعززداد العزززرض

 .األساسي

يعنزززززي قبزززززول  تقزززززديم العزززززرض 1.22.1

المنزززاقف لكافزززة الشزززرون التزززي 

لعطززاء ونلززا تتضززمنها كراسززة ا

 فيما يخف إعداد العروض.

ال يتحمزززززززل المالزززززززا مسزززززززئولية  1.22.2

ش خزززالل  يبزززينالتعزززر  علزززى او 

مرحلزززة مراجعزززة العزززرض ش ا  

 
2.17.2 The successful Bidder shall, 

prior to commencement of 
the Project, submit a fully 
executed Certificate of 
Insurance to the Owner 
indicating the existence of the 
required insurance coverage. 
Such Certificate of Insurance 
shall indicate references of 
the Agreement, name of the 
Owner as additional insures 
and include a waiver of 
subrogation in favour of the 
Owner. 

 
2.18 PROJECT SCHEDULE 
 

2.18.1 The Bidder shall develop and 
submit Proposed Contract 
Master Schedules which will 
form the basis for Bidder’s 
proposed estimated Price. 

 

2.18.2 The Successful Bidder’s 
agreed Contract Master 
Schedule will be incorporated 
into the Contract. 

 

2.18.3 It is mandatory requirement 
of this ITB that all Bidders 
shall prepare and submit the 
proposed Schedules required 
herein. Failure to address this 
item may cause the Bid to be 
considered non-responsive. 

 

2.19 EXCEPTIONS AND DEVIATIONS 
 

2.19.1 No qualification or exception 
to, or departure from any 
requirement, term, condition, 
provision, specification or part 
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حيززززودات عززززن كراسززززة العطززززاء 

 يكون المناقف ضمنها لعرضه. 

تغييزززززرات او حلزززززول بديلزززززة  ا  1.22.2

يرغزززب المنزززاقف فزززي اقتراحهزززا 

حززول اسززتحقاقاته الماليززة والفنيززة 

 علززى حززدة يززتم الن ززر فيهززا كززال

على ان تعد وفق النمزانج المعزدة 

لهذا الغرض والواردة في نيزات 

 الجزء.هذا 

 
 

 
 

 االختالفات والحذوفات 1.12
 

إنا وجد المناقف اية اختالفات فزي كراسزة 

العطاءش او حذوفات منهاش او وجد غموضا 

في فهم القصد منها او في فهم معناهاش فانزه 

 يجززب علززى المنززاقف إخطززار المالززا كتابيززا

بذلا نالبا منه الرد بالخصوص. وقد تأخزذ 

الزززردود ازززكل اإلعالنزززات او اإلخطزززارات 

حيت ترفق مع كراسزة العطزاء التزي ترسزل 

فززززي نات الوقززززن إلززززى كافززززة المناقصززززين 

ينش وعلى المناقف اإلقرار باستالم  المدعو 

كافززززة اإلعالنززززات او اإلخطززززارات وعليززززه 

التأكيزززد علزززى اخزززذ تلزززا اإلعالنزززات بعزززين 

ر فزي خطزاب العزرض. ولكزن يجزب االعتبا

مراعززاة ان المالززا لززي  مجبززرا علززى تقززديم 

توضزززيحات او تفسزززيرات ازززفهية لكراسزززة 

ول المناقف علزى  العطاءش ويجب اال ان يع 

 نلا.
 

 الضرائب 1.12
 

ن  المنززاقف مسززلول عززنش وعليززه ان يضززم 

فززززززي سززززززعر عرضززززززه كافززززززة الضززززززرائب 

المفروضززة كمززا هززو منصززوص عليززه فززي 

قززدع سززواء كززان نلززا عالشززرون العامززة للتعا

ام خارجهزززا. وقزززد تشزززمل هزززذ   ليبيزززاداخزززل 

الضزززرائب المصزززاريف القانونيزززة المترتبزززة 

of any document in the ITB 
shall be made by the Bidder 
in the Base offer.  

 

2.19.2 Bid’s submission indicates 
acceptance by the Bidder of 
any and all conditions 
contained in this ITB for the 
Base offer.  

 

2.19.3 The Owner is not responsible 
for identifying or resolving, 
during proposal review, any 
deviations from the ITB that 
may be contained in Bidder’s 
proposal. 

 
 
 

2.19.4 Any deviation and/or 
alternative solution that the 
Bidder might desire to 
propose on account of their 
economical and technical 
merits, shall be individually 
treated as per the relevant 
forms provided in within this 
Section.  

 
2.20 DISCREPANCIES AND OMISSIONS 
 

Should Bidder find discrepancies in or 
omissions from any of the ITB 
documents, or should their intent or 
meaning appear unclear or 
ambiguous, the Bidder shall notify 
Owner in writing requesting 
resolution. Replies to such notices 
may be made in the form of Bulletins 
to the ITB documents, which will be 
issued simultaneously to all invited 
Bidders. The Bidder shall acknowledge 
receipt of all Bulletins and confirm 
that his Bid takes the Bulletin into 
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علزى العقززد او علززى تنفيزذ اعمززال المشززروع 

من نر  الغيرش وفي كافة األحزوال يكزون 

المناقف مسلوال عن تسديد هذ  الضرائب 

مززن حسززابه الخززاص مززع اعتبارهززا مضززمنة 

 ه.في سعر العرض المقدم من نرف
التسريح الجمركي  1.11

 والرسوم
 

يلتزززم المالززا بالحصززول علززى إعفززاء مززن 

الرسززوم الجمركيززة علززى المززواد والمعززدات 

لغززززرض  ليبيززززاالتززززي يززززتم اسززززتيرادها إلززززى 

التركيب الدائم واالستخدام في عاألعمزالعش 

كزذلا يلتزززم المالززا بالمسزلولية عززن تسززديد 

الرسزززززوم الجمركيزززززة علزززززى هزززززذ  المزززززواد 

جب نلا ا  في حالزة عزدم والمعدات إنا تو

حصزززوله علزززى مثزززل هزززذا اإلعفزززاء. وتقزززع 

المسزززلولية علزززى المنزززاقف فزززي نكزززر اسزززم 

المالا زكمستلمت في كافة مسزتندات الشزحن 

الخاصة بهزذ  المزواد والمعزدات. وعلزى ا  

حالش يدخل نقزل المزواد والمعزدات الالزمزة 

للتركيب الدائم واالسزتخدام فزي عاألعمزالع 

إلززى موقززع العمززل  ليبيززابمززن مينززاء التسززليم 

ضزززمن مسزززلولية المقزززاول وعلزززى حسزززابه 

باعتبزززار نلزززا مضزززمنا فزززي سزززعر خزززدمات 

 التوريد.

 متطلبات التوقيـع 1.12
 

ال يسززمح بتوقيززع العززرض إال لمززو في  1.12.2

المناقف المخولين. فانا كزان المنزاقف 

ملسسةش فانه يجب توقيزع العزرض مزن 

نزززر  مسزززلول مخزززول ينزززوب منزززاب 

صززدت علززى الشززركة ويوقززع باسززمها وي

توقيعه بختمهاش وعندئزذ يتوجزب إرفزات 

العرض بصورة مزن قزرار صزادر عزن 

المنزززاقف يخزززول المسزززلول المزززذكور 

بززالتوقيع نيابززة عنززه مززع اززهادة تكليززف 

consideration in its Proposal letter. 
The Owner shall not be bound by and 
the Bidder shall not rely on any oral 
interpretations or clarifications of the 
ITB documents. 

 
2.21 TAXES 
 

The Bidder is responsible for and shall 
include in its pricing all applicable 
taxes as set forth in the General 
Conditions of the Contract, both in 
Libya and elsewhere. Such taxes may 
include statutory charges made on 
the Contract or on the Project Work 
by third parties, but in any case shall 
be at Bidder’s account, and 
responsibility and shall be deemed to 
have been allowed for in its Prices.  

 

 
2.22 CUSTOMS CLEARANCE AND DUTIES 
 

The Owner shall obtain exemption of 
payment of custom duty on materials 
and equipment imported into Libya 
for permanent installation and 
incorporation into the Works and shall 
be responsible to pay custom duties 
in respect of such materials and 
equipment, if required to do so in 
case the said exemption could not be 
secured. It is the Contractor's 
responsibility to name the Owner as 
the consignee in all shipping 
documents for such materials and 
equipment. However, transportation 
of materials and equipment for 
permanent installation and 
incorporation into the Works from 
port of delivery in Libya to site shall 
be at the Contract's account and 
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 بالخصوص.

 

إنا كزززان المنزززاقف عبزززارة عزززن ازززركة  1.12.1

جماعية زتشاركيةت او اراكةش فانه من 

الضزززرور  إرفزززات توكيزززل باسزززتخدام 

الا وصزادر عزن نمونج مقبول لدك الم

الشزززززركاء عمومزززززا او عزززززن اعضزززززاء 

ززززل  الشززززراكة باعتبززززار الشززززخف الموكَّ

عممزززول لزززءدارةعش حيزززت يخزززول هزززذا 

الشخف بتوقيع العرض المقتر  نيابزة 

عززن المنززاقفش والتصززر  نيابززة عنززهش 

وااللتزام نيابزة عزن المنزاقف فزي كافزة 

المسزززائل المتعلقزززة بزززالعرضش وكزززذلا 

ال سزيما بالدخول كطر  في االتفاقيزةش 

االتفززات علززى ان كززل اززريا او عضززو 

مزززن اعضزززاء الشزززراكة يكزززون مسزززلوال 

بالتضامن والتكافل عن كافزة الواجبزات 

وااللتزامززات التززي يتكفززل بهززا المنززاقف 

بموجزززب العزززرض واالتفاقيزززة إنا تمزززن 

الترسززية عليززه. ويجززب توقيززع العززرض 

من كافة اعضاء الشراكة بحيت يصزبح 

 ملزما لجميع اعضائها.
 

 

اء علزى نلزب المالزاش يجزب بنز 1.12.2

تقززديم مسززتند يثبززن الصززالحية 

بززالتوقيع نيابززة عززن المنززاقفش 

مززززع دليززززل إثبززززات علززززى تقيززززد 

 المناقف بما ورد.

 

ال يقبززل المالزززا سززوك المبزززال   1.12.2

دةش والمعدالت األسعارش  الموح 

والشززززززرونش دون المبززززززال  او 

responsibility and shall be deemed 
included in the Procurement Services 
Price. 

 
2.23 SIGNATURE REQUIREMENTS 
 

2.23.1 Only duly authorized officers of the 

Bidder shall sign the Proposal. If 
the Bidder is a corporation, the 
proposal must be signed in its 
name and on its behalf and under 
seal by a duly authorized officer of 
the corporation and shall be 
accompanied by a certified copy of 
a resolution of the Bidder 
authorizing such execution and a 
certificate of incumbency for such 

officer. 
 

2.23.2 If a partnership or joint venture 
bids, it shall submit with its 
proposal a “Power of Attorney” in 
a form acceptable to the Owner, 
executed by all of the general 
partners or members of the joint 
venture designating and 
appointing one of the general 
partners or members of the joint 
venture as a “Management 
Sponsor”, and authorizing the 
Management Sponsor to sign the 
Proposal on behalf of Bidder, to 
act for and bind Bidder in all 
matters relating to the Proposal 
and to enter into the Agreement, 
and in particular, to agree that 
each partner or member of the 
joint venture shall be jointly and 
severally liable for any and all of 
the duties and obligations 
assumed by the Bidder under the 
Proposal and the  Agreement, if 
awarded. The Proposal shall be 
signed by all Ventures so as to be 
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المعزززززززززززدالت  األسزززززززززززعار او 

الشزززرون التزززي يختلزززف عليهزززا 

التشززاركيةش الشززركاء اصززحاب 

 او اعضاء الشراكة.
 

 األداء حسن ضمان 1.12

يقزدم المنزاص الفززائز بالعطزاء للمالزا خززالل 

ت يومززا مززن تززاريم توقيززع العقززد 31ثالثززين ز

اداء وفزززق نمزززونج رسززززالة  حسزززن ضزززمان

الضززززمان المصززززرفي بحيززززت يغطززززي اداء 

المنززاقف بموجززب العقززد. ويجززب ان يكززون 

 2ضمان األداء المذكور وفق النمونج رقم 

 ني هذ  الوثيقة. –
 

على اتباع  حثبرنامج ال 1.12

 إجراءات السالمة
 

ال يعزززارض المالزززا المنزززاقف الزززذ  يهزززتم 

بتطبيزززق برنزززامج التحزززريض علزززى اتبزززاع 

إجراءات السالمة الذ  يمكزن تلخيصزه فزي 

 عرض المناقصة.

معايير السالمة  1.12

 ومتطلباتها الجوهرية

ترسزززية العقزززد هزززي رهزززن بافزززادة المنزززاقف 

التززابعين للمنززاقف حززول  ومقززاولي البززانن

التزامهم بمعايير السزالمة ومتطلباتهزا التزي 

يراعيها المالا. وقد يلد  عزدم التقيزد بهزذا 

 المطلب إلى رفض عرض المناقف.
 

مات المطلوب المعلو 1.12

 تقديمها ضمن العرض

يجززب اسززتيفاء بيانززات النمززانج اآلتيززة مززن 

جانزززب المنزززاقف نبقزززا للتعليمزززات الزززواردة 

قزززززززديمها ضزززززززمن نيزززززززه بالخصزززززززوص وت

 المناقصةش والبيانات هي:

 
 

 وصف النماذج
 

legally binding on each member of 
the Joint Venture. 

 
2.23.3 When requested by the 

Owner, satisfactory evidence 
of the authority of any 
signatory to sign on behalf of 
the Bidder shall be furnished 
and evidence of the proper 
compliance by the Bidder with 
all. 

 
2.23.4 The Owner will only accept 

unified sums, rates/ prices and 
conditions and will not accept 
sums, rate prices or any 
conditions, which differ 
between individual parties of a 
partnership or a joint venture. 

 
 

2.24 PERFORMANCE GUARANTEE 

The successful Bidder shall provide to 
the Owner within thirty (30) calendar 
days of the date of signing of the 
Contract, a Performance Guarantee in 
the form of a bank letter of guarantee 
covering Bidder’s performance under 
the Contract. The Performance 
Guarantee shall be in accordance with 
the Contract Form II provided herein.  

 

2.25 SAFETY INCENTIVE PROGRAMME 

The Owner would not be adverse to 
the Bidder developing and 
implementing a Safety Incentive 
Programme, which can be outlined in 
the Bid. 
 
 

 

2.26 SAFETY STANDARDS AND 
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 ضمان من الشركة األم 1

 الملهالت 1

 البدء 2

 البدائل 3

حجم العمل الحزالي واإلجمزالي كحزد  4

 اقصى

 اإلمكانيات المادية 5

 الشراكات 6

تن ززززيم المشززززروعش وإدارتززززهش مززززع  7

 اهادات السيرة الذاتية

 التصاميم  األعمال الهندسية 8

 ردبرنامج العمل وحجم الموا 9

 اعمال التوريد 11

 التعاقد من البانن 11

ضززززمان الجززززودة وخطززززة االلتزززززام  12

 بالجودة

 الصحة والسالمة 13

 جدول الفواتير 14

اسزززتمرارية التحسزززن  إدارة الجزززودة  15

 الكاملة

 ا  معلومات اخرك 16

 

 

 

 
 

SUBSTANCE ABUSE REQUIREMENTS 

The award of the Contract is 
contingent upon the Bidder and 
Bidder’s Subcontractors statement of 
complying with the Owner safety 
standards and requirements. Failure 
to comply with this request may result 
in a rejection of Bidder’s proposal. 

 
2.27 INFORMATION TO BE 

SUBMITTED WITH BID 
 

The following Forms are to be filled 
by the Bidder in accordance with the 
Instructions therein and submitted 
with the Bid: 

 
 

FORM DESCRIPTION 
 

0 Parent Company Guarantee 
1 Qualifications 
2 Commencement 
3 Alternatives 
4 Current and Maximum 

Workload 
5 Financial Ability 
6 Joint Ventures 
7 Project Organization, 

Management and CVs 

8 Design/Engineering 

9 Program and Resource Levels 

10 Procurement 

11 Sub Contracting 

12 Quality Assurance and Quality 
Plan 

13 Health and Safety 

14 Invoice Schedule 

15 Continuous Improvement/Total 
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Quality Management 

16 Further Information 
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 ضمان الشركة األم (0نموذج )
 

إذا كان المناقص شرركة تابعرة لشرركة ىخررإن فمنرا مرن الإررور  إرفراس خطرا  رسرم  مرن لردن 
الشركة األم وبالتحديد من سلطتها العليا بحيث يتم توقيع هذا الخطا  من مسرووليها المخرولين برذل  

شرركة التابعرة لهران فمنهرا سرتمنح على ىن يرد ف  الخطا  ما يفيد ىنا فر  حالرة ترسرية العقرد علرى ال
 خطا  إمان وفس النموذج المرفس.

 
 ضمان الشركة األم – 0ملحق النموذج 

 
مسررررريح ن مرررررن قبرررررل شرررررركة  2114قررررردم هرررررذا الإرررررمان بتررررراري  اليررررروم الموافرررررس               

والتر  يشرار إليهرا .................................. ومقرها هو .......................................ن 
" لصالح "شرركة الزاويرة لتكريرر الرنفطن ل.م.ل." التر  تطلرس عليهرا الضامنفيما يل  ىدناه بعبارة "

ن طرررابل ن 6451( مررن بررا  االختصررارن وعنوانهررا هررو  ص. . ARCعبررارة "شررركة الزاويررة"  
 .ليبيا
 
 

 أثبت أن
 

"العقررد"( مررع الشررركة التابعررة مقابررل دخررول الشررركة فرر  العقررد  الررذ  يطلررس عليررا فيمررا يلرر  لفرر  
لرررررررررررررر."الإامن" وهرررررررررررررر  .............................................ن ومقرهررررررررررررررا المسرررررررررررررر ل 
هو...................................... وذل  بشأن .................................... يتعهد "الإامن" 

 " بما يل.  لتكرير النفط بمو با ىمام "شركة الزاوية
 

 يإمن "الإامن" وفاء المقاول بكافة التزاماتا بمو   العقد. -1

إذا قّصر المقاول ف  الوفاء بأ  من التزاماتا بمو   العقدن ىو ىخرّل بالتزاماترا بمو ر  العقردن  -2
فرور اسرتالما إخطرارا كتابيرا بهرذا التقصريرن ىو ايخراللن يقروم برأداء ىو يتخرذ –فمن "الإامن" 

كافرررة التزامرررات المقررراول التعاقديرررةن ىو بمعال رررة ايخرررالل بتلررر  اي رررراءات الالزمرررة لتنفيرررذ 
االلتزامررراتن ويكفرررل مصرررلحة "شرررركة الزاويرررة" ويعوإرررها عرررن كافرررة الخسرررا رن واألإررررارن 

 والتكاليفن والمصاريف ىيا كانت مما يترت  على التقصير ىو ايخالل المذكورين.

 مانن فمنرا ي روز لر. "شرركة الزاويرةإذا ىخفس الإامن ف  ى  التزام من التزاماتا بمو ر  الإر -3
" ىن تخطره بإرورة تنفيذ التزاماتا ىو ت عل الشركة الغير يقروم بتنفيرذ التزاماترا لتكرير النفط

على ىن يعوإها الإامن عن كافة الخسا رن واألإرارن والتكاليفن والمصاريفن الت  يمكرن 
 مخفاقا.ىن تتحملها الشركة نتي ة يخفاس الإامن ىو لما لا عالقة ب

( إنهراء العقردأ ىو 1ال يعفى الإامن من ى  التزام من التزاماتا المترتبة على الإرمان بسرب    
( التخل  3( ى  تغير يطرى على التزاما نتي ة تعهد المقاول بذل  االلتزام بمو   العقدأ ىو  2 

 عن ىية مسألة ىو ىمر يتعلس بالمقاول من  ان  "شركة الزاوية".
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وز االلتزامات الت  يإرمنها "لإرامن بمو ر  هرذا الإرمان وكرذل  المسرووليات ي   ىال تت ا -4
 ح م التزامات ومسووليات المقاول بمو   العقد.

 إثباتا لما تقدمن نفذ الإامن هذا الإمان ف  اليوم والسنة المذكورين صدر هذه الوثيقة. -5

 
 ........................................... بالنيابة عن: 

 
 ...........................................  سم: اال
 

 ...........................................  الصفة: 
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 المؤهالت (5) نموذج
 

يصرح المناقص ىدناه ما إذا حصلت مناقصتا علرى ىيرة ترأهيالت وعليرا ىن يعطر   -1-1
 تفاصيل كل ترشيح من هذه التأهيالت.

 

 كشف المناقص

 تحصل على ىية تأهيالت.* مناقصتنا لم 
* تررم إعررداد هررذه المناقصررة لتكررون قابلررة للتررأهيالت المدر ررة بالكامررل فرر  

 مرفقة. 2-1  (ن علما بأن التفاصيل الكاملة وفقا للفقرة 

 (تحذف إذا لم تكن مطابقة * 

 وصف التأهيالت باختصار:
 

 
 

  ملحس( -1-2
ه التر  ي ر  ىن يرفس المناقص طيرا وصرفا مفصرال عرن الترأهيالت المرذكورة ىعرال

 تتإمن ما يل  
 
 سب  التأهيل. ( ى
التعرررديالت  التحرررويرات( المحرررددة التررر  يقتررررح المنررراقص إدخالهرررا علرررى  (  

 مستندات العقد وتقدير تكاليفها.
 

 



AZZAWIYA OIL REFINING COMPANY INC. 

 

 ية لتكرير النفطشركة الزاو

 

 
 

 
 

 

    
                                                     

 

 

 
page 28 of  61 

   الصفحة

:    تعليمات للمناقصين 2الجزء                 

Section 2 : Instructions to Bidders 

 

 الشروع في تنفيذ األعمال (2نموذج )
 

يقدم المناقص ىدناه وصفا مفصال للحد األدنى من الزمن الالزم للشروع ف  تنفيذ "األعمال"  2-1
 بعد قبول "رسالة النية".

 
 بايمكان الشروع ف  تنفيذ "األعمال" ف  حدود ................................... يوما.

 

 ( من تاري  توقيع العقد.2ي   ىن يحدد تاري  ا تماع بدء التنفيذ خالل ىسبوعين   2-2
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 البدائـــل (3نموذج )
 

 تفصيال مو زا بهذه البدا ل. يصرح المناقص بممكانية عرض ىية بدا لن حيث يقدم 3-1

 

 كشف المناقص

 
 * لم يتم اختيار ىية بدا ل من طرفنا.

 * قمنا باختيار عرض البدا ل المدر ة ف  الخانة   ( كما هو مرفس.
 

 تحذف البيانات إذا لم تكن مطابقة.

)   
 
 
 
 
 
 
 

 
  مرفس( 3-2

 اله والت  تشمل ما يل  يرفس المناقص مع هذه الوثيقة تفاصيل كاملة عن البدا ل المدونة ىع
 
 مبرر  ىو سب ( البدا ل. ( ى
التعررديالت ىو التحررويرات الترر  يقترحهررا المنرراقص يعررداد العقررد المزمررع إبرامررا  (  

 وتكلفة هذه التعديالت ىو التحويرات.
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 حجم العمل الحالي واألقصى (4نموذج )
 

دة لتنفيرذ برنرام  يصرح المناقص ىدناه ح م عملا حاليا وكمرا هرو متوقرع خرالل الفتررة المعر 4-1
 المشروع المقترح.

 

البرنام  
 والمكان

العمل المطلو  
تنفيذه من قبل 
 المناقص

قيمة 
 العمل

ساعات العمل الفردية المتوقعة 
 ال ديرة باالهتمام

تاري  
إن از 
 العمل

األعمال 
 الهندسية

ىعمال 
 اينشاء

األعمال 
 الهندسية

ىعمال 
 اينشاء

 

 
 
 
 

  
 
 

  

 
 
 ص ىدناه ح م العمل التقدير  كحد ىقصى يمكن ىن يتكفل با ف  ى  وقت.يصرح المناق 4-2

 
 
 

 عدد المشروعات قيم المشروع
 ساعات العمل الفردية كحد ىقصى

 ىعمال اينشاء األعمال الهندسية

 
 
 

   

 
 
 .ليبيايصرح المناقص ىدناه ىقصى ح م يتكفل با ف  ى  وقت داخل  4-3

 

 عدد المشروعات قيم المشروع
 ت العمل الفردية كحد ىقصىساعا

 ىعمال اينشاء األعمال الهندسية

 
 
 

   

 
   ي وز تقديم البيانات المذكورة ىعاله على ف  صورة ىشكال بيانية.مالحظة
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 اإلمكانيات المالية (1نموذج )
 

يرفس المناقص بهذه الوثيقة نس  من المعلومات اآلتيرة بخصروص إمكانياترا الماليرة الالزمرة  5-1
 "األعمال". ألداء

 

مرع تقريرره خرالل الرثالث سرنوات األخيررة آخر كشوفات مالية تمت مرا عتها قانونيرا  -ى 
 السنو .

 البيانات المطلوبة وفس ما ورد ف  البند  ى( ىعالهن بخصوص شركتا األم العليا. -  

الشكل التن يم  ال مراع  الرذ  يبرين عالقرة المنراقص بشرركتا األم العليرا والشرركات  -ج 
 التابعة لا.

 
 يرفس المناقص بهذه الوثيقة كشف بالوإع الت ار  لشركتا وقت إعداد المناقصة. 5-2
 

 تقدم الكشوفات المذكورة ىعاله كذل  إلى كافة المقاولين من الباطن. 5-3
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 الشراكات (6) نموذج
 

يصرح المناقص ىدنراه بتفاصريل كاملرة عرن ى  شرراكات يقتررح تشركيلها لغررض تنفيرذ هرذه  6-1
 األعمال.

 

ىسماوهم بالكامل  المقترحونالمشاركون 
 وعناوينهم

 مكان التأسي 

 
 
 
 
 

  

 

ي رر  إرفرراس كشرروفات األنشررطة الت اريررة الترر  تمررت مرا عتهررا خررالل السررنوات الررثالث 
 الماإية.

 

 يطل  من الشراكات التقيد بالمتطلبات اآلتية  6-2
 

مررن قبررل كافررة الشررراكات حتررى تكررون ملزمررة قانونيررا لكررل عإررو مررن  ي رر  توقيررع العرررض
ىعإرراء تلرر  الشررراكات. وي رر  ىن ي هررر اسررم الشررخص الموقررع بحررروف مطبوعررة تحررت 

 التوقيع.
 

. ومرا لرم يكرن العررض برمرة برين الشرركاء مرع ي   إرفاس صرورة مرن اتفاقيرة الشرراكة الم
تتإمن شروط هذه االتفاقية تصريحان فمن التصريح التال  والمعلومات ي   ىن تردون فر  

 لشركاء وترفس مع هذه المناقصة ايفادة اآلتية إفادة توقع من  ان  كافة ا
 

"يكون ىعإاء الشراكة مسوولين بالتإامن والتكافل لتنفيذ "األعمرال" طبقرا لشرروط العقرد. 
وفرر  حالررة انتهرراء عإرروية ىحررد ىعإرراء الشررراكةن ىو تصررفى حصررتان بينمررا تبقررى الشررراكة 

تحتف  بالصالحية الكاملة الستخدام ملتزمة تماما بتنفيذ وإن از التزاماتها بمو   العقدن كما 
كافة مواردها المتوفرة لها من خالل ى  طرف فيهان وتكون مخولة ىيإا بالدخول ف  عقود 

 من الباطن.
 وتت سد مصالح كل عإو من ىعإاء الشراكة ف  الشراكة ذاتها.

 اسم عإو الشراكة الذ  تم تعيينا لغرض التصرف بصفتا "مسووال إداريا" على الشراكةن
والذ  يصبح مخوال وفقا لهذه الصالحية ونيابة عن الشراكة بتحمل المسوولية والدخول ف  
ارتباطات تعاقدية مع الغيرن واستالم التعليمات من الزبا ن والعمل بمو بهان وكذل  بتسديد 

 واستالم المستخلصات.
 

ىن يكرون  عليان فمن هذا التصريح يأخذ صفة الترر يح والتفإريل علرى مرا سرواه ممرا يمكرن
 مدونا ف  اتفاقية الشراكة.
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 خطة التنفيذ، وتنظيم المشروع، واإلدارة وشهادات السيرة الذاتية (7نموذج )

 
يرفس المناقص طيا خطرة التنفيرذن والهيكرل التن يمر  بحيرث ي هرران ايطرار التن يمر  الرذ   7-1

ان بما ف  ذل  المرافس يقترحا المناقص ف  كافة المواقع الر يسية الت  سي ر  تنفيذ العمل به
الخاصة بكبرار مقاوليرا مرن البراطن. وي ر  تمييرز الو را ف ايشررافية الر يسريةن مرع إعطراء 

 وصف و يف  لكل منها.
 

مراحرل تنفيرذ المشرروع بالتسلسرل حترى االنتهراء  -حس  الإررورة–وي سد الهيكل التن يم  
مقراول مسروولياتهمن وخطروط منان كما يشرير بوإروح إلرى الفتررة التر  يترولى فيهرا مشررفو ال
 االتصال بين ايدارة والمهام الخدميةن بايإافة إلى مقر العمل.

 
 
 يعط  المناقص وصفا لكيفية تنسيس العمل وإدارتا بما ف  ذل   7-2
 

تأسرري  موقررع ر يسرر  للمشررروعن والبحررث فرر  كيفيررة العمررل بررالموقعن وىسررلو  االتصررال  -ى 
قرع مرع تقردم سرير العمرل مرن مرحلرة التصرميم بالمواقع األخرإ. وكرذل  كيفيرة تعرديل المو

الهندس  إلى مرحلة ت ري  المعداتن مع التأكيد على العالقراتن واالتصراالتن والرروابط 
اللو ستية  ى  ذات العالقة بتوفير العمالة والموادن إل ( الت  تتباين وتتنوع حس  ت ار  

 المناقص الماإية.
ة المشررروع واي ررراءات الترر  سرريتم تطبيقهررا يقرردم المنرراقص وصررفا للررن م الر يسررية يدار -  

لإررمان تقيرريم الوإررع بالدقررة المطلوبررة وفرر  الموعررد المناسرر ن وتحديررد المسررا ل الحر ررة 
والتطرروير المبكررر لخطررط العمررل للتعامررل مررع المشرراكل الفعليررة والمحتملررةن بايإررافة إلررى 

 الحالية. التفاصيل الخاصة بمكان تطبيس هذه الن م قبل وخالل تنفيذ المشروعات

يقدم المناقص وصرفا لمهاراترا الهندسرية واينشرا يةن وخبرتران والطررس التر  سيسرتخدمها  -ج 
 ينشاء التصاميم الت  تتسم بالفعالية والكفاءةن مع تنفيذ األعمال بالطريقة المثلى.

يقرردم المنرراقص وصررفا للطرررس الترر  سيسررتخدمها فرر  إدارة وتنسرريس وا هررات المشررروع  -د 
 ن بما ف  ذل  متطلبات بدء التشغيل ومتطلبات المرافس التشغيلية.الداخلية والخار ية

 

يعطرر  المنررراقص تفاصررريل عرررن خبرتررا فررر  إدارة المشررراريع التررر  يمكررن تطبيقهرررا علرررى هرررذا  7-3
المشروعن مع التأكيد على العالقات بين فررس العمرل الر يسرية ومهامهرا وبرين تطبيقرات الرن م 

 المقترحة واي راءات.

 يا مرشحا ومرشحا بديال ليكون مديرا للمشروع مع تقرديم سريرتا الذاتيرةن يختار المناقص مبد 7-4
مع ذكر و ا ف مرووسيا المباشرين كافة  ى   الذين يشغلون المستوإ الو يف  األول(. كما 
يختار المناقص مرشحا للمستوإ الثان  من األفراد العاملين ف  المناطس الر يسية بما ف  ذل  

 مع إرورة تقديم سيرتا الذاتية.المهندسين القياديينن 
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 قد يطل  المال  المزيد من الترشيحات والسير الذاتية ىثناء تقييم المناقصة. 7-5

 يقدم المناقص تفسيرا للمبررات الت  دعتا الختيار مرشحيا وفريس العمل الخاص با. 7-6

 ي   ىن تتإمن السيرة الذاتية ما يل   7-7

 
 صة بالشخص المرشح.ملخصا عن المستوإ التعليم  والموهالت الخا -ى 
ملخصا عن خبرة الشخص المرشح وتواريخهرا. مرع توإريح ترواري  اسرتخدام المرشرح  -  

 مع المناقص وخبرتا العملية.

الزبررا ن الحرراليين الررذين يمكررن االتصررال بهررم  علررى األقررل اثنررين مررنهم(ن بمررا فرر  ذلرر   -ج 
 باشرة(.ىسماوهمن وعناوينهمن وىرقام هواتفهم  ىو غير ذل  من وسا ل االتصال الم

 تاري  توا دهم فعليا لهذا المشروع. -د 
 

إذا كرران ى  مرشررح مررن مرشررح  المنرراقص ىحررد ىفررراد وكالررة مررا ىو متعاقررد مسررتقل ىو تررابع  7-8
 الستشار  مستقل فمنا ي   تمييزه بوإوح على هذا األسا .

 ي   تقديم ىية معلومات مشابهة عن مقاول  الباطن المقترحين من  ان  المناقص. 7-9
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 أعمال التصميم، والهندسة واإلنشاء (8نموذج )
 

يقدم المناقص وصفا ي راءاتا فيما يخرص  ىعمرال التصرميمن والهندسرةن واينشراء والتوريردن  8-1
 وتسلسلها حس  تطبيقها على هذا المشروعن بما ف  ذل  

 

تفصرريل المعررايير الداخليررة والمواصررفات حسرر  إمكانيررة تطبيقهرران ثررم تطيررر مواصررفات  -ى 
 رورة.إإافية حس  الإ

 التداخل بين التخصصات الهندسيةن وبين الهندسة والمواد ونشاطات مراقبة المشروع. -  

صررة وغيرهررا مررن المقرراولينن والمرروردينن والمقرراولين مررن  -ج  التررداخل بررين ال هررة المرخي
 الباطنن إل .

 التحكم ف  تداخل الفصا ل المختلفة. -د 

 مليات.التداخل بين الهندسة واينشاء واينشاءن والت ري   والع -ه 

 استخدام النماذج "المادية". -و 

 استخدام برنام  التصميم بدعم الحاسو  "كاد". -ز 

 استخدام من ومات وبرام  الحاسو ن مثل طرس التحليل المقترحة. -ح 
 

 يعط  المناقص تفاصيل عن  8-2
 

 ح م األعمال الهندسية المقترحة للمورد والمقاول من الباطن. -ى 
 مدإ االستعانة باالستشاريين. -  

م ىفررراد الوكرراالتن مررع توإرريح كيفيررة ايعشررراف علررى عرردد هرروالء األفررراد مرردإ اسررتخدا -ج 
 خالل عمر المشروع.

 

( ىعرالهن ي ر  1-8لكل من ومة ىو برنام  حاسوب  تتإمنا المناقصرة كمرا ورد فر  الفقررة   8-3
 ذكر ما يل  

 

 موقع ووصف المرافس  ىو التسهيالت(  بمعنى  محليةن ىو بعيدة(. -ى 
 وصف برام  الحاسو . -  

المكونات المادية للحاسو  الت  سيتم استخدامهان وطريقرة االتصرال برين المالر   وصف -ج 
 واالستشار  والمقاول من الباطن.

 كشفا عن مدإ إمكانية التطوير المطلو  الذ  يمكن تطبيقا على هذا المشروع. -د 
 

قرروا م شرراملة عررن المسررتندات المعرردة للتوزيررع  بمررا فرر  ذلرر   الرسرروماتن التحاليررلن وتقررارير  8-4
الخالصة( والت  يمكن تقديمها ىثناء إعدادا التصاميم والرسومات الهندسية بحيث تغطر  كافرة 

 مراحل تنفيذ المشروع.

ىيررة معلومررات مماثلررة ي رر  تقررديمها لكررل مقرراول مررن البرراطن يشررار  فرر  ىعمررال التصررميم  8-5
 والرسومات الهندسية.

اءن والت رير ن وبردء تشرغيل يقدم المناقص كذل  الطرس التفصيلية الت  سيستخدمها ف  اينشر 8-6
 المشروع طبقا لألحكام سالفة الذكر.

 البرمجــة ومستويات الموارد (9نموذج )
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 يقدم المناقص ىدناه تفصيال عن الزمن الالزم اعتبارا من تاري  قبول رسالة النية  9-1
 

 إصدار التصاميم الهندسية للمال  لغرض مرا عتها. -ى 

 وما.................................. ي
 تسليم الموقع للمقاول يقامة مخازنا الموقتة وورشا ومكاتبان إل . -  

 ................................. ىسبوعا.
 تسليم الموقع للمقاول إذنا لا بالشروع ف  تنفيذ األعمال الدا مة. -ج 

 ................................. ىسبوعا.
لتمكين المقراول مرن االنطرالس فر  فحرص  مراحل توريد المرافس المحددة ومخزون الغيار -د 

 ىداء المعدات ومنحها شهادة االختبار.

 
بنرراء علررى التحليررل الشرربك  الخرراص بالمنرراقصن يرفررس المنرراقص برنام ررا متكررامال يتررألف مررن  9-2

ىشكال بيانية عن "األعمال" المطلو  تنفيرذهان ويعررض كيفيرة إن راز م رال األعمرال المحردد 
دول المتكامل يرتكز على التواري  المحددة المنصروص عليهرا فر  ف  ال زء الرابع. وهذا ال 

ال رررزء الخرررام ن ويرررتم وصرررفا بالتفصررريل بحيرررث يوإرررح ىن المنررراقص  –( 6الملحرررس رقرررم  
يستوع  م ال األعمال. وي   ذكر تواري  إن از المراحرل األساسريةن وىن البرنرام  يغطر  

 فترة العقد بكاملها.

 
 لمثال ال الحصر ما يل  يشمل هذا البرنام  على سبيل ا

 
كافة النشاطات األساسية بما ف  ذل  تواري  البدء واالنتهاء الت  يكون المقراول ومقراولوه  -ى 

 من الباطن مسوولين عنها.
ترواري  ترسرية العقردن وترواري  الشرراء الخاصررة بالمعردات الر يسرية ىو البنرود التر  سرريتم  -  

 تسليمها على فترات متباعدة.

 كل وحدة ىو  زء من العمل.الفترات المحددة ل -ج 

اسررتالم "موقررع العمررل" علررى مراحررلن واسررتالم الموقررع  ز يررا مررن قبررل المالرر ن وتسلسررل  -د 
 مراحل التنفيذ وغيرها من التواري  المحددة.

 التواري  المحددة الستالم المواد والمعدات على مراحل. -ه 

 
 

 
الفعلر  كمرا هرو مخطرط بالكامرلن  يقدم المقاول كذل  منحنيات تقدم سير العمل بحيث ت هر سير العمل

 على ىن يشمل ذل  ما يل  
 

 األعمال الهندسية -ى 
 تسليم المواد والمعدات بالموقع -  

 األعمال اينشا ية -ج 

 ت هيز المعدات واختبار ىدا ها. -د 
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بالنسبة لبرنام  المناقصرينن يرفرس المنراقص ىشركال بيانيرة زمنيرة تبرين عردد األفرراد العراملين  9-3
 لت  ستنفس على األعمال اآلتية وساعات العمل الفردية ا

 

 إدارة المشروعن ومراقبتان وإدارتا -ى 
 المهام الهندسية والتخصصات الهندسية -  

 ىعمال التوريد والخدمات المتعلقة بالتوريد -ج 

 األعمال اينشا ية والتخصصات ايشرافية والمهنية -د 

 ت هيز المعدات واختبار ىدا ها -ه 

 
ص العمالة. كمرا ىنرا مرن الإررور  ىن يشرير المنراقص يطل  من المناقصين توإيح كيفية معال ة نق

بخصرروص كررل عنصررر مررن العناصررر المررذكورة ىعرراله مررن البنررد  ى( إلررى  ج( إلررى نسرربة عرردد العمالررة 
 وساعات العمل الفردية الت  ستنفس على العمالة الوطنية الليبية.

 

وبموقرع تركير   يصف المناقص تن يما الو يف    ىو تن يماتا إن و دت( بمكاتبرا الهندسرية 9-4
 المعدات لغرض التخطيط ومراقبة البرنام ن وكيفية دعما لتن يم المشروع.

 

يقدم المناقص تفاصيل حول من وماتا وإ راءاتا بخصوص كافة  وان  التخطيط وال دولةن  9-5
وىسالي  مراقبة ال داولن وكيفية تطبيقها على "المشروع" مع التشديد بشركل خراص علرى مرا 

 يل  

 
اولن وخطط العمل وتحديثهان بما ف  ذل  التفاصيل مع التركيز علرى مختلرف تطوير ال د -ى 

 مراحل المشروع.
 تحديد تأثيرات كمية التفاوت والتغييرات. -  

 قيا  معدل اينتا ية خالل تنفيذ األعمال الهندسيةن واينشا يةن والت هيزن وبدء التشغيل. -ج 

 لعال ية.تحديد مت هات األداء وسير العملن واتخاذ اي راءات ا -د 

 قيا  سير العمل وإعداد تقرير حولا. -ه 

توقُّررع التررواري  المحررددة فرر  المعرردل  بالنسرربة لمراحررل العمررل وتررواري  إن رراز األعمررال  -و 
 بكاملها.

ي   ىن تغط  المعلومات التر  يرتم تقرديمها كافرة مراحرل المشرروعن وىن تفسرر كيفيرة تعرديل 
العمررل خررالل هررذه المراحررلن وتغطيررة الررن م واي ررراءات مررن ى ررل األخررذ فرر  االعتبررار سررير 

 وا هات المشروع األساسية.
 

يقدم المناقص وصفا باستخدام من ومات الحاسو  والبرام  الت  سيتم استخدامها ف  تخطيط  9-6
و دولة ومراقبة  دولة األعمالن بما ف  ذل  خبرة المناقص ف  هرذا الم رالن ومردإ إمكانيرة 

 دامها ف  هذا المشروع.زيادة تطويرهان إذا كان إروريان الستخ

حيررث يرردر  المنرراقص حا تررا لتطرروير من ومررات ىو إ ررراءات  ديرردة لتلبيررة متطلبررات هررذا  9-7
 المشروعن ينبغ  عرض البرنام  وال دول المقترح لتلبية هذه المتطلبات.
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 التوريــد (50نموذج )
 

 يصرح المناقص ىدناه بما يل   11-1

و تن يماترا إن و ردت( بمكاتبرا الهندسريةن ىو يقدم المناقص وصفا لتن يم مهاما الو يفية  ى 11-2
بموقع التركي  بحيث يوإح الوصف كافة  وانر  ىعمرال التوريردن وإدارة المروادن وكيفيرة 

 دعم تن يم المشروع.

يعط  المناقص تفاصيل ن ما  ىو من وماتا( وإ راءاتا فيمرا يخرص كافرة ىعمرال التوريردن  11-3
عرداد ىوامرر الشرراءن وإدارة األعمرالن ومراقبرة وإدارة المواد ابترداء مرن طلر  المرواد إلرى إ

ال ودةن والنقلن واستالم الموادن ومناولتها وتخزينهان إلر . وكرذل  كيفيرة تطبيرس هرذه الرن م 
 واي راءات على هذا المشروع.

يعرض المناقص وصفا لوسا ل ايدارة مثل من ومات الحاسرو  التر  يسرتخدمها المنراقص  11-4
 يداريةن بما ف  ذل  ف  توريد الموادن ومهاما ا

 

 مراقبة الطلبيات -ى 
 مراقبة ىوامر الشراء -  

 مراقبة المستندات -ج 

 مراقبة قطع الغيار -د 

 تقارير عن وإع المواد -ه 

 التفتيل -و 

 تسريع تسليم المواد -ز 

 نقل المواد -ح 

 متابعة وإع المواد -ط 

 مراقبة بيانات الموّرد -  
 

نروع مرن هرذه وي   ىن يتإمن هذا الوصف  ىو البيان( خبررة المنراقص وت اربرا مرع كرل 
 الوسا ل ايدارية وكذل  إمكانية تطويرها إن ىمكن حتى يتسنى تطبيقها على المشروع.

 

إذا تبين للمناقص ىنا من الإرور  تطوير إ رراءات ىو من ومرات  ديردة لتلبيرة متطلبرات  11-5
 المشروعن فمنا ينبغ  اقتراح برنام  و دول يف  بمن از هذه المهمة.

 

( 3-11( و  2-11تنراول غيرر مرا ذكرر بوإروح فر  الفقررتين  يقدم المقاول وصفا بحيرث ي 11-6
ىعرراله فيمررا يخررص كافررة التررداخالت بررين المهررام المتعلقررة بررالمواد واألنشررطة والمن ومرراتن 

 و ميع المهام واألنشطة والمن ومات المتداخلة.
 

الدر ة األولى من المواد إمن مقترحاترا لإرمان  يحدد المناقص ويدون ىية بنود هامة من 11-7
 ىن هذه البنود ال تهدد  داول المشروع.

 

يصف المناقص ىية احتياطات ىمنية محددةن وكذل  ىية إ راءات خاصة للوقاية من العوامل  11-8
ال ويرررةن وغيرررر ذلررر  مرررن التررردابير الخاصرررة بوقايرررة المرررواد مرررن الخسرررارةن وهررر  التررردابير 

   المناقص تنفيذها على هذا المشروع.واي راءات الت  ينو
 
 



AZZAWIYA OIL REFINING COMPANY INC. 

 

 ية لتكرير النفطشركة الزاو

 

 
 

 
 

 

    
                                                     

 

 

 
page 39 of  61 

   الصفحة

:    تعليمات للمناقصين 2الجزء                 

Section 2 : Instructions to Bidders 

 

 
 التعاقد من الباطن (55نموذج )

 
يصرح المناقص ىدناه بعناصر "األعمال" الت  يقترح ىن يتعاقد عليهرا مرن البراطن. وعنردما  11-1

ال يتم تحديد مقاول واحد من الباطن ىو مورد واحد بعينان فمنا يتم إعداد قا مرة بالمناقصرين 
 المقترحين.

 

 ل المقترحم ال العم
اسم وعنوان المقاول من 

 الباطن المورد
خبرتا السابقة مع 

 المناقص

 
 
 
 
 
 
 

  

 
 يصرح المناقص بنسبة الخدمات الت  يقترحها لغرض التعاقد من الباطن كما يل   11-2

 

 ( بخصوص ليبيا داخل  ( ى

o .األعمال الهندسية وما يرتبط بها من خدمات 
 

 وص ( بخصليبيا ف  كافة المواقع بما ف  ذل   (  

o .األعمال الهندسية وما يرتبط بها من خدمات 
 

( بتقرديم وصرف لرذل  مرع ليبيرايثبت المناقص معرفتا بالتعاقد مرن البراطن محليرا  ى  داخرل  11-3
 إر  بعض األمثلة.

يقدم المناقص وصفا بتن يما الو يف   ىو تن يماتا إن و دت( حسبما هرو مو رود بمكاتبرا  11-4
التعاقد من الباطنن ويبين الكيفية الت  سريدعم بهرا  الهندسية وبموقع تركي  األعمال لغرض

 تن يم المشروع من خالل هذه التن يمات الو يفية.

يعد المناقص تفاصيل عن من وماتا وإ راءاتا الختيار وتعيين المقاولين من الباطنن وعن  11-5
 كيفية تطبيس هذا التعاقد على هذا المشروعن بما ف  ذل  

 

 التخطيط للتعاقد من الباطن. -ى 
 الترشيح النها   وكراسة العطاء. -  

 تقييم المناقصات. -ج 

 ممارسة النشاطات ومراقبتها   والتأكيد على االلتزام. -د 
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يقرردم المنرراقص تفاصرريل عررن من وماتررا وإ راءاتررا بخصرروص المسررا ل ايداريررة المتعلقررة  11-6
 بالتعاقد من الباطن على سبيل المثال 

 

 تغيير  الوقت   والكميات( -ى 
 األداء حس  ال دول الزمن  وااللتزام بال ودةتقييم العمل من حيث  -  

 قيا  سير العمل -ج 

 السالمة والصحة -د 

 إن از العمل واالنتهاء من االلتزمات التعاقدية -ه 
 

حيررث يرردر  المنرراقص حا تررا لتطرروير من ومررات ىو إ ررراءات  ديرردة لتلبيررة متطلبررات هررذا  11-7
 ت. المشروعن ينبغ  عرض البرنام  وال دول المقترح لتلبية هذه المتطلبا

يوإح المناقص بالتفصيل ترتيباتا بخصوص التعاقد من الباطنن وإلى ى  مدإ تعك  هذه  11-8
الترتيبات شروط العقد األساسية. وي وز ىن يطل  المال   زءا من تقييم المناقصة الخاصة 
با لمرا عة مستندات التعاقد من الباطن المقترحن كما ي وز ىن يرغ  المالر  فر  االطرالع 

 المقاول من الباطن ومقدرتا على تنفيذ العمل المعروض. على إمكانيات

يوإح المناقص بالتفصيل الوسا ل الت  سيستخدمها ف  مراقبة عمليات التعاقرد مرن البراطن  11-9
 مستقبليا من خالل مقاوليا من الباطن الر يسيين.

 
 

 ضمان الجودة وخطة العمل لتحقيق الجودة (52نموذج )
 

فيررذ "م ررال العمررل" طبقررا لررن م ال ررودة المعترررف بهررا يبرررهن المنرراقص علررى مقدرتررا تن 12-1
 عالميان ويثبت تأهيلا وخبرتا الحاليين ف  استخدام تل  الن م.

يرفس المناقص نموذ ا مختصرا من خطرة العمرل الموإروعة لتحقيرس ال رودة بمو ر   12-2
 العقدن على ىن تتإمن هذه الخطة على ىقل تقدير ما يل  

 
 وثيقة الجودة

 
ف يوإرح خطرة العمرل الموإروعة لتحقيرس ال رودة التر  يإرعها المنراقصن وه  عبرارة عرن كشر

وىهدافا من تحقيس ال ودة والتزاما بهان على ىن يوقع هذا الكشف من طرف المدير المسوول عن 
 التعاقد.

 
 وصف نظام الجودة

 
o   وه  عبارة عن بيان لن ام ال ودة الذ  يقترحا المناقص لكل مما يل 
o إدارة ال ودة الكلية 
o التصاميم واألعمال الهندسية 
o ىعمال التوريد 
o األعمال اينشا ية 
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o الت هيز وبدء التشغيل 
  

 يتإمن بيان ن ام ال ودة البنود اآلتية 
 

 اإلجراءات
 

لكل نشاط من النشاطات ي   إعداد إ رراءات ىو مصرفوفة نشراطات معينرة وتقرديمها مرع ملخرص 
 لكل إ راء على حدة.

 المناقص إحالة صور من إ راءاتا المعدة بالخصوص.وقبل ترسية العقدن يطل  من 
 

 التنظيم
 

ي ررر  وصرررف التن ررريم والمررروارد التررر  سررريتم اسرررتخدامهان وكرررذل  المسرررووليات والسرررلطات ىو 
الصررالحياتن مررع تحديررد عالقررات العمررل وايشررراف بررين األفررراد الررذين يررديرون العمررلن والررذين 

ى ىهمية المسووليات وعالقات العمل وايدارة مع ين زونان ىو يعّدلون فيان مع إرورة التنبيا عل
األفراد فيما يخص ال ودة من خالل العمالة التعاقدية المكلفة بمهام معينة وتن يمها الو يف  داخل 

 الشركة.
 

 جدوال المراجعة
 

وهو عبارة عن  دول شامل يوإح إ راءات المرا عرة الداخليرة والخار يرة فيمرا يخرص إرمان 
 لفنية بحيث يغط  هذا ال دول كافة المراحل التعاقدية.ال ودة واألمور ا

 
 

يقردم المنراقص معلومرات مفصرلة عرن كيفيرة تنفيرذ إ رراءات إرمان ال رودة بن راح مررن  12-3
 خالل تنفيذ مشاريع سابقةن وعن كيفية تطبيس إ راءاتا على هذا المشروع.

 
 الصحـة والسالمــة (53نموذج )

 
ة الترأمين علرى الصرحة والسرالمة والتن رريم يطلر  مرن المنراقص تقرديم صرورة مرن وثيقر 13-1

المتعلس بها مع خطة السالمة الت  تحتو  على الترتيبات ومن ومات المراقبرة الالزمرة 
لإليفاء بتنفيذ لوا ح السالمة بالمشرروع التر  تتإرمن تفاصريل مرو زة عرن اي رراءات 

 تشمل  ون م المرا عة الخاصة بالمتابعة المعمول بها ف  الوقت الحاإرن والت 

 

 األعمال الهندسية -

 ىعمال التوريد بما ف  ذل  ترشيح المقاولين من الباطن -

 األعمال اينشا ية -

 ت هيز األعمال  وتشغيل المعدات لتحقيس ىهداف خطتا. -
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يتم بعد ذل  التو ا نحو م ال ىعمال المشروعن وما يرتبط بها من قوانين محلية تتعلس 
 بالصحة والسالمة.

 
ينبغرر  ىن يالحرر  المنرراقص ىن المالرر  سرريدير برنام ررا مرحليررا  وفرر  هررذا الخصرروصن

مستقال خاصا بمرا عة الصحة والسالمة ىثناء تنفيذ المشروع مرا يتطلر  إدخرال بعرض 
 البيانات التخصصية بايإافة إلى المستندات من واقع العقد.

  
كافرة  يقدم المناقص إفادة حول مرا إذا كران المردير ىو المشررفون واالختصاصريون علرى 13-2

الذين سيقومون بالتخطيطن ومراقبة األعمالن والتحكم فيها وغير  ذل  مرن -المستويات 
قد تلقوا التدري  الالزم ف  م ال الصحة والسالمة إمن  -األعمال الهندسية واينشا ية

إطررار تخصصررهم ومسررووليتهمن وإال اعتبررروا فرر  حكررم المتمكنررين مررن ىمررور الصررحة 
 والسالمة.

 

ىيررة مسررا ل تتعلررس بالصررحة والسررالمة وتكررون مهمررة بالنسرربة ألعمررال يحرردد المنرراقص  13-3
 التصميمن واينشاءن والت هيزن ىو التشغيل الخاصة باألعمال.

 
 

 ( ىعاله.3-13يوإح المناقص طريقة مراقبة البنود الواردة ف  الفقرة   13-4
 

 

 جدول الفواتيـر (54نموذج )
 

لررى ىن يعررض هررذا ال ردول القيمررة يصررح المنرراقص ىدنراه ب رردول الفرواتير حسرر  توقعرا ع 14-1
 المتوقعة للدفعات المستحقة عن تقدم سير األعمال خالل الفترة التعاقدية المقترحة.

 
 

تقدم  البند
 العمل

العملة بغير الدينار 
الليب ن وسعر 

 صرفها
................ 

دينار 
 ليب 

إ مال  مبلغ 
 الفاتورة

الفترة الت  
تل  ترسية 
 العقد

رقم 
 المستخلص

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
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11 
11 
12 
13 
14 
15 
 
 
 
 

 
 

 

 التحسن المستمر/إدارة الجودة الكلية (15نموذج  
 

يطل  من المناقص تلخيص المبرادرات األخيررة التر  قرام بهرا مرن ى رل تعزيرز "التحسرين  15-1
 المستمر" و "إدارة ال ودة الكلية".

 القادمة؟ ما ه  المبادرات الت  يخطط لها خالل االثن  عشر شهرا 15-2

 كيف يمكن بناء إدارة ال ودة الكلية داخل م ال الخدمات؟ 15-3

 كيف تتكامل إدارة ال ودة الكلية مع الن ام ايدار  الخاص بالمناقص؟ 15-4

إإافة إلى ما وردن ين ر إلى المعايير المر عية على ىنها عامرل مهرم يسراعد فر  تحقيرس  15-5
شرهور مررورا بمرحلرة الشرروع األهداف وف  قيا  مستوإ األداء. على سربيل المثرال  ال

فررر  األعمرررال الهندسرررية ووصررروال إلرررى مرحلرررة بررردء التشرررغيلن وسررراعات العمرررل الفررررد  
المصروفة على األعمال الهندسرية واينشرا ية ىو علرى ى  منهمرا علرى حردة. فرأ  معرايير 

 مر عية يستعملها المناقص؟

 ره المر ع ؟ما هو األداء الذ  حققا المناقص حديثا ىو حاليا باستخدام معيا 15-6

 ما ه  المعايير المر عية واألهداف الت  يقترحها المناقص بخصوص هذا المشروع؟ 15-7
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 معلومات إضافيـة (16نموذج  
 

يرفس المناقص طيا ىية معلومات إإافية كما هو مطلو  ىو كما ُيرإ وثيس الصلة لتسرهيل  16-1
 وتوإيح فهم مناقصتا وإمكانياتا.

 
 

 

 

--------------- 

 

 

 

 

Form 0 PARENT COMPANY GUARANTEE 
 

Where the Bidder is a subsidiary of another company, the Bidder shall attach hereto a 
letter of parent company headed paper from its ultimate holding company, signed by its 
duly authorized officers, stating that, in the event of its subsidiary company being 
awarded a contract, it will provide a Letter of Guarantee in the form as attached. 

 
 
ATTACHMENT TO FORM 0 - PARENT COMPANY GUARANTEE 
 

This GUARANTEE is given this .......... day of................. 2014 by ................. having its registered office at 

................................ (hereinafter called "Guarantor") in favour of Azzawiya Oil Refining Company Inc. called 

"ARC") of P.O. Box 6451, Tripoli, Libya. 

 

 
 
In consideration  of the Company entering into a contract (hereinafter called the "Contract") with 
the Guarantor's subsidiary ......................... having its registered office at ....................................... 
in connection with ........... the Guarantor hereby enters into the following undertakings with ARC : 
 
 
1. The Guarantor guarantees the performance by the Contractor of all Contractor's 

obligations under the Contract. 
 

2. If the Contractor fails to perform any of its obligations under the Contract, or commits any breach 

thereof, the Guarantor shall immediately upon receiving notice in writing of such failure or breach 

itself perform, or take such steps as may be necessary to achieve performance of all Contractor's 

obligations under the Contract, or remedy any breach thereof and shall indemnify and keep 
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indemnified  ARC  against any losses, damages, costs and expenses however arising from said 

failure or breach. 

3. If  the Guarantor fails to perform any obligations under this Guarantee,  ARC  may, after 
giving due notice thereof to Guarantor, itself perform, or have any third party perform any 
such obligations and Guarantor shall indemnify  ARC  against all losses, damages, costs 
and expenses which may be incurred by  ARC  by reason of or in connection with any 
such failure. 

 
 The Guarantor shall not be released from any of its obligations arising under this 

Guarantee by:  (i) termination of the Contract; (ii) any alteration in the obligation 
undertaken by the Contractor under the Contract, or (iii) forbearance or waiver in respect 
of any matter or thing concerning Contractor on the part of ARC. 

 
 
4. The obligations guaranteed by the Guarantor under this Guarantee and liabilities of the 

Guarantor shall not be greater than those of the Contractor under the Contract. 
 
 
5.  Whereof the Guarantor has executed this Guarantee the day and year first above written. 
 
 
For and on behalf of 
 

 

 

 

 

 

Name: 

 

Title: 
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Form 1 QUALIFICATIONS 
 
1.1 The Bidder shall state below whether any qualifications have been made to its Bid and shall give brief details 

of each Qualification. 

 

                                                                                                                   

  a)           BIDDER'S  STATEMENT 

                  * We  make no Qualifications to this Bid. 

      

 

 

                            * This Bid  is made subject to the Qualifications listed in b) full 

details as per paragraph 1.2 are attached. 

            

 

                 ( * Delete where not applicable) 

  b)            BRIEF DETAILS OF QUALIFICATIONS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 (Attachment) 
 

The Bidder shall attach hereto full details of the above listed  Qualifications which shall 
include the following: 

 
a) The reason for the Qualification 
 
b) The specific modifications the Bidder proposes to make to the intended contract 

documents and their cost implications. 
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Form 2 COMMENCEMENT 
 
2.1 The Bidder shall detail below the minimum time required for commencement of the 

Works after acceptance of the signing the Contract . 
 
 The Works can commence in .......................................... Calender  days. 
 
2.2 The date of the Kickoff-Meeting must be fixed within 2 two weeks after signature of the 

Contract. 
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Form 3 ALTERNATIVES 

 
3.1 The Bidder shall state below whether any Alternatives have been offered and shall give 

brief details of such Alternatives. 

 

 a)        BIDDER'S  STATEMENT 

                  *     We have  not elected to offer any Alternatives 

                  *     We have elected to offer the Alternatives as listed in b)  

                          below, full   details as per paragraph 3.2 are attached. 

 

 

                  *      Delete where not applicable 

                                     b)       BRIEF DETAILS OF ALTERNATIVES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 (Attachment) 
 

The Bidder shall attach hereto full details of the above listed Alternatives which shall 
include the  following: 
 
a) The reason for the Alternatives 
 
b) The specific modifications the Bidder proposes to make to the intended contract 

documents and their cost implications. 
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Form 4 CURRENT & MAXIMUM WORKLOAD 
 

4.1 The Bidder shall state below its current and anticipated workload for the period of the  proposed 
project programme.  

 

Project  
& 

Location 
 

Work to be  
Performed  
by Bidder 

Value of 
The Work 

Forecast Outstanding 
  Manhours 

 

Works Completion 
Date 

   Eng.g Constr.n Eng.g Constr.n 

                                 
      
      

   
 
 
 
 
 
 

 
4.2      The Bidder shall state as below the estimated maximum workload which can be  
           undertaken at any one time. 

 

Project Values Number of Projects 
Maximum Manhours 

 Engineering        Construction 

 
 
 
 
 

   

 
4.3 The Bidder shall state below the maximum workload which he will undertake at any one 

time in LIBYA. 
 

Project Values Number of Projects Maximum Man-hours 

 

 

  Engineering        Construction 

 

 

 

 

 

   

N.B.: The above may be presented in graphical formats. 
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Form 5 FINANCIAL ABILITY 
 
5.1 The Bidder shall attach hereto copies of the following information in respect of its  

financial ability to perform the Works. 
 

a) The last 3 sets of the Bidder's audited Statutory Financial Statement  and annual 
Report. 

 
b) Data as required by (a) above in respect of the Bidder's ultimate parent company. 
 
c) A group organogram showing the Bidder's relationship to its ultimate parent 

company and affiliated companies. 
 
5.2 The Bidder shall attach hereto a statement of the company's trading position                                                                                                                                   

at  the time of bidding. 

 
5.3 The above statements shall also be submitted for all the proposed Subcontractors. 

 

Form 6 JOINT VENTURES 
 
6.1 The Bidder shall state below full details of any joint ventures proposed to be formed for 

the purposes of carrying out the Works. 

 

Proposed Participants 
 

 Full names and 
 addresses 

 Place of 
 Incorporation 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Audited Trading Accounts for the past 3 years for each of the proposed participants 
stated above shall be attached hereto. 

 
6.2 Joint Ventures are to comply with the following requirements: 
 
 The Bid shall be signed by all Venturers so as to be legally binding on each member of 

the Joint Ventures.  The name of the signee shall be shown in print underneath each 
signature. 
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 A copy of the Joint Venture Agreement that has been or is intended to be entered into by 
Venturers shall accompany the Bid.  Unless already specifically included in the terms of 
such an Agreement, the following declaration and information shall be given in a 
statement signed by all the Partners which is to accompany the Bid:- 

 
 That the Venturers of the Joint Venture shall be liable jointly and severally for the 

execution of the Works in accordance with the terms of the Contract and that in the event 
that any one of the Venturers ceases to be a member of the Joint Venture or goes into 
liquidations then the surviving Venturer(s) shall have the full obligation to carry out and 
complete the Contract and shall be empowered to use all resources furnished by any 
party in the Joint Venture and shall be entitled to have any Sub-contracts assigned to it. 

 The interests of each of the Venturers in the Joint Venture. 
 The name of the Venturer nominated to act as a “Management Sponsor” of the Joint 

Venture and who in such capacity is authorized to incur liabilities and enter into 
contractual relationships with third parties, to receive and act upon such instructions from 
the Client to make and receive payments - all on behalf of the Joint Venture. 

 That the declaration given hereby takes precedence over anything which may be written 
in the said Joint Venture Agreement. 

 
 
 
Form 7 EXECUTION PLAN, PROJECT ORGANIZATION, MANAGEMENT & CV'S 
 
7.1 The Bidder shall attach hereto his execution plan of the Project, Organization Chart(s) 

showing its proposed Project Organization at all key locations where work will be 
performed including at facilities of any major Subcontractors.  Key positions shall be 
identified and a brief job description included for each. 

 
 As appropriate the Organization Chart(s) shall depict the phased performance of 

project implementation through to completion and clearly indicate the time of 
responsibility to the Contractor’s most senior management and lines of 
communication between line management and service functions as well as the 
location of operation. 

 
7.2 The Bidder shall describe how the work will be co-ordinated and managed including: 
 

a)  Establishment of the central location of the Project, how it will function and how it 
will relate to other locations.  Also how it might be modified as the Project 
progresses from engineering through to plant proving.  Special emphasis should 
be given to relationships, communications and logistical links which differ from 
the Bidder's prior experience. 

 
b)  Bidder shall describe the key Project Management systems and procedures 

which will be applied to ensure accurate and timely assessments of status, 
identification of critical issues and early development of action plans for dealing 
with actual and potential problems as well as details of where such systems have 
been applied prior to and during current projects. 
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c)  The Bidder shall describe its engineering and construction skills, experience and 
methods that will be integrated to provide an efficient and effective design,  
consistent with optimized implementation. 

 
d)  The Bidder shall describe its methods to manage and co-ordinate both internal 

and external Project interfaces, including start up and operational utility 
requirements. 

 
7.3 The Bidder shall give details of its Project Management experience relevant to this 

Project,  with particular emphasis on relationships of key groups/functions and 
applications of proposed systems and procedures. 

 
7.4 The Bidder shall submit a primary and an alternative nominee and curricula vitae for 

its Project Manager and each and every position reporting directly to him (ie., the "first 
level").  The Bidder shall also submit nominees and curricula vitae for the second 
level of personnel in key areas and including lead discipline engineers. 

 
7.5 The Owner may require additional nominations and curricula vitae during evaluation 

of Bid. 
7.6 The Bidder shall explain its rationale for selecting its specific nominees and team. 
 
7.7 Curricula Vitae shall include: 
 

a) A summary of the nominee's education and qualification. 
 
b) A summary of the nominee's work experience /history.  Dates of 

employment by the Bidder and work experience with the Bidder shall 
be clearly identifiable. 

 
c) Recent/current client references (at least two), including names of 

specific contacts, addresses and telephone numbers (or other means 
of direct contact). 

 
d) Realistic date of availability for this project. 

 
7.8 If any of the Bidder's nominees are agency personnel or independent 

contractors/consultants, they shall be clearly identified as such. 
 
7.9 Similar information shall be furnished for the Bidder's proposed subcontractors. 
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Form 8 DESIGN / ENGINEERING & CONSTRUCTION 
 
8.1 The Bidder shall describe its design/engineering, procurement and construction 

procedures, activities and sequences as they would apply to this project, including:- 
 

a) Tailoring of internal standards and specifications, as applicable and 
developing additional specifications as/if required. 

b) Interfacing among engineering disciplines and between engineering and 
materials and project control activities. 

c) Interfacing with other contractors, vendors, subcontractors, etc. 
d) Battery limit interface control. 
e) Interfacing between engineering, construction and commissioning / 

/operations. 
f)  Use of "hard" models. 
g) Use of CAD systems. 
 
h) Use of computer/programs/systems, including proposed analysis methods. 

 
8.2 The Bidder shall provide details of: 
  

a) The extent of vendor and subcontractor engineering proposed. 
b)  The extent of use of consultants. 
c)  The extent of use of agency staff and describing how numbers of such staff 

would be controlled during the life of the Project. 
 
8.3 For each computer program/system included under 8.1 above: 
  

a) Location and description of facilities (ie., in-house or remote). 
b) Description of the software. 
c) Description of hardware to be used and method of communication               

between offices and site (Owner/Consultant/Subcontractor). 
d) A statement regarding the extent of any further development required for 

application to this Project, 
 
8.4 A comprehensive listing of documentary deliverables (including drawings, analyses 

and summary reports) to be produced during design/engineering and covering all 
phases of the Project. 

 
8.5 Similar information shall be provided for each Subcontractor who would participate in 

design/engineering. 
 
8.6 The Bidder shall also provide detailed methodology for construction, commissioning 

and start-up of the Project in accordance with the above provisions. 
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Form 9 PROGRAMMING & RESOURCE  LEVELS 
 
9.1 The Bidder shall detail below the time required from the date of acceptance of the 

signing of the contract : 
 

a)  Commencement of availability to Owner/Consultant of accommodation and 
services within Contractor's Engineering Office. 

............  days 
b)  Commencement of issue of engineering deliverables to Owner for his review. 

............  days 
c)  Release to Contractor of onsite areas to establish their temporary storage and 

lay down, offices etc. 
............  weeks 

d)  Release to Contractor of onsite areas to allow commencement of the 
Contractor's onsite permanent works. 

............  weeks 
e)  Phased supply of defined utilities and feedstock to enable Contractor to 

progress commissioning and plant proving 
............  weeks 

 
9.2 Based on the Bidder's network analysis the Bidder shall attach an overall linked bar 

chart programme for the Works to be performed and showing how the scope defined 
in Section 4 is to be achieved.  This overall programme shall be based on the key 
dates set forth in Annex 6 Section 5 and will be of sufficient detail to demonstrate that 
Bidder fully understands the Scope of the Works.  Dates for achievement of key 
milestones shall be given and the programme shall span the whole duration of the 
Contract. 

 The programme shall include but not be limited to the following: 
a)  All the main activities including start and completion dates, for which the 

Bidder or his Sub-contractors/suppliers are responsible. 
 
b)  Contract award dates and dates of purchase for major items of equipment or 

items of long delivery. 
 
c)  Specific periods for each unit/section of the work 
 
d)  Phased possession of the Site, partial and total possession by the Owner, 

execution sequence and other key dates. 
 
e)  Key dates for the phased delivery of materials and equipment. 
 

 Time related progress curves shall also be submitted showing overall planned 
progress in respect of: 

 (i) Engineering 
 (ii) Material/Equipment delivery to site 
 (iii) Construction 
 (iv) Commissioning/Plant Proving 

9.3 Reflecting the Bidders programme the Bidder shall attach time scaled histograms 
showing the number of personnel and man-hours that will be spent in respect of: 
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(i) Project Management, Control, and Administration 
(ii) Engineering by function and engineering discipline 
(iii) Procurement and Procurement related services 
(iv) Construction by Supervision and trade discipline 
(v) Commissioning/Plant Proving. 

 
The Bidders is requested to show how any manpower shortfall would be made up. 

 For each element (i) through (v) above the Bidder shall indicate by percentage the 
number of personnel and man-hours intended to be expended by the use of Libyan  
Nationals. 

 
9.4 The Bidder shall describe its functional organization (or organizations as applicable) in 

its engineering offices and at installation site for planning and programme control and 
how it will support the Project organization. 

 
9.5 The Bidder shall give details of its systems and procedures for all aspects of planning 

and scheduling, and scheduling control methodology and how it will be applied to this 
Project with particular emphasis on: 

 
a)  Development of schedules, work plans and updates, including extent of detail 

and focus during various phases of the Project. 
b)  Identifying the effects of quantity deviations and variations. 
c)  Measuring productivity during engineering, construction, commissioning and 

start-up. 
d)  Identifying performance and progress trends and instituting corrective actions. 
e)  Measuring and reporting progress. 
f)  Forecasting intermediate key dates/milestones and overall completion dates. 

 
 The information given should cover all phases of the Project, explain how systems 
and procedures are adjusted to take account of progress through these phases, and 
cover all key Project interfaces. 

 
9.6 The Bidder shall give a description of the computer systems and programmes which will be 

used for planning, scheduling and schedule control including the Bidder's experience with 
each and the extent of further development, if any, for application to this Project. 

 
9.7 Where the Bidder recognizes the need for developing new procedures/systems to meet the 

demands of this project a programme and proposed schedule should be provided to 
accomplish such need. 
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Form 10 PROCUREMENT 
 
10.1 The Bidder shall state below: 
 

confirmation to obtain quotations for the supply of equipment and materials in 
accordance with Vendor List at Section 5 Annex 1. 

  
10.2 The Bidder shall describe his functional organization (or organizations as applicable) 

in its engineering offices or at installation site for all aspects of procurement and 
material management and how it will support the Project Organization. 

 
10.3 The Bidder shall give details of its systems and procedures for all aspects of 

procurement and materials management, from requisitioning through order 
placement, administration, quality control, transport, and receipt/handling/ storage 
issues/etc. and how it will be applied to this Project. 

 
10.4 The Bidder shall give a description of management aids such as computerized 

systems used in the Bidder’s procurement material management functions, including: 
 a) Requisition control 

b) Order control 
c) Document control 
d) Spare parts control 
e) Status reporting 
f) Inspection 
g) Expediting 
h) Transportation 
i) Material traceability 
j) Vendor data control. 

 
This description should include the Bidder's experience with each management aid 
and the extent of further development, if any, for application to this Project. 

 
10.5 Where the Bidder recognizes the need for developing new procedures/systems to 

meet the demands of this project a programme and proposed schedule should be 
provided to accomplish such need. 

 
10.6 To the extent not clearly identified under 10.2 and 10.3 above Bidder shall  
                describe all key interfaces between materials functions/activities/systems  
                and all interfacing functions/activities systems. 
 
10.7       The Bidder shall identify and list any long lead material items together with proposals 

for ensuring that such items do not jeopardize the Project schedules. 
 
10.8 The Bidder shall describe any specific security precautions, special weather 

protection procedures, and other material loss prevention measures it intends to 
implement on this Project. 
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Form 11 SUB-CONTRACTING 
 
11.1 The Bidder shall state below the elements of the Works it is proposed to Subcontract.  

Where a single subcontractor or supplier has not been identified, a list of proposed 
bidders for such work shall be given. 

 

 Proposed 
 Work Scope 

 Name and Address of 
 Sub-Contractor/Supplier 

 Previous Experience 
 With Bidder 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

11.2 The Bidder shall state the percentage of the services he proposes to Subcontract : 
 

(i) Within Libya respect of 
            --------------                           % 
(ii) At all locations including Libya in respect of : 

--------------                            %   
 
11.3 The Bidder shall demonstrate their knowledge of Subcontracting domestically in Libya 

by description and specific example. 
 
11.4 The Bidder shall describe his functional organization (or organizations as applicable) 

in its engineering offices and at installation site for Subcontracting and how it will 
support the Project organization. 

 
11.5 The Bidder shall give details of its systems and procedures for formulating and 

placing subcontracts and how these will be applied to this project including: 
 

(a) Subcontract planning. 

(b) Final pre-qualification and Invitation To Bid 

(c) Bid evaluation 

(d) Business practices and monitoring/ assuring compliance. 
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11.6 The Bidder shall give details of its systems and procedures for Subcontract 
management including: 

 
(a) Change (time/quantity) 
(b) Appraisal of work for schedule and quality 
(c) Progress measurement 
(d) Safety and health 
(e) Completion and close out 

 
11.7 Where the Bidder recognizes the need for developing new procedures/systems to 

meet the demands of this Project a programme and proposal schedule should be 
provided to accomplish such need. 

 
11.8 The Bidder shall give details of its Subcontracting arrangements and the extent to 

which these mirror the terms and conditions of the main contract.  Owner may require 
as part of its bid evaluation to review proposal subcontract documents, and the 
capability/capacity of the subcontractor to carry out the work proposed. 

 
11.9 The Bidder shall give details of its means to control further Subcontracting by its 

principle Subcontractors. 
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Form 12 QUALITY ASSURANCE & QUALITY PLAN 
 
12.1 The Bidder shall demonstrate its ability to perform the Scope of Works in accordance 

with an internationally recognized quality system and shall prove current qualification 
and experience in the use of that system. 

 
12.2 The Bidder shall attach an abbreviated form of its proposed Contract Quality Plan 

which shall contain at least the following: 
 

POLICY 
A statement defining the Bidder's quality policy, quality objectives and commitment to 
quality, signed by the director responsible for the Contract. 

 
DESCRIPTION OF THE QUALITY SYSTEM 
A description of the quality system proposed for each of the following 

 
Overall quality management 
Design/Engineering 
Procurement 
Construction 
Commissioning & Start-up. 

 
The Quality System Description shall include: 

 
 Procedures 

For each area of activity, procedure/activity matrices shall be prepared and 
submitted with: 

   
a short synopsis of each procedure. 

 
Before award of a Contract, the successful Bidder will be required to submit 
copies of all proposed procedures. 

 
Organization 
The organization and resources which it is proposed to employ shall be 
described and the responsibilities, authorities and reporting relationships of 
personnel who manage, perform or verify work shall be defined.  Particular 
attention shall be given to the responsibilities and reporting relationships of 
QA personnel within a Contract task force and their corporate organization. 
 
Audit/Review Schedule 
A comprehensive schedule of internal and external, QA and technical audits 
covering all contract phases. 
 

12.3 The Bidder shall provide detail information on how they have successfully 
implemented Quality Assurance Procedures on past projects and how they would 
implement their procedures on this Project. 
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Form 13 HEALTH AND SAFETY 
 
13.1 The Bidder to submit a copy of its Health and Safety Policy and related Organization 

together with its Safety Plan containing the arrangements and monitoring systems for 
fulfilling the Project Safety Regulations which shall include brief details of its 
procedures and follow up audit systems currently in force covering: 

 
Engineering 
Procurement including qualification of subcontractors 
Construction 
Commissioning/operation 
to achieve it Policy targets. 

 
Then shall be specifically directed to the Project Work Scope, and relevant national 
health and safety legislation. 

 
In this respect, the Bidder should note that the Owner will conduct a staged and 
independent Project Health and Safety Review programme during the execution of 
the Project requiring appropriate specialist input and documentation from the 
Contract. 

 
13.2 The Bidder shall advise whether the manager, supervisors and specialists at all levels 

who will plan, monitor, control and otherwise engineer or construct the Works have 
received formal Health and Safety training in their areas of responsibility or may be 
otherwise deemed competent. 

 
13.3 The Bidder shall identify any Health and Safety issues which may be critical to the 

design, construction, commissioning, or operation of the works. 
 
13.4 The Bidder shall advise the method of effectively monitoring 13.3 above. 
 
 
Form 14 INVOICE SCHEDULE 
 
14.1 The Bidder shall state below its anticipated invoice schedule which shall show the 

expected value of the progress payments throughout the duration of the proposed 
Contract. 

 
  

Item Progress 
(%) 

Currency other 
than LD at ....... 
exchange  rate  

Libyan 
Dinars 
(LD) 

Invoice 
Amount 
(Gross) 

Period 
after 
Contract 
Award 

Milestone 
Number 

      1 
      2 
      3 
      4 
      5 
      6 



AZZAWIYA OIL REFINING COMPANY INC. 

 

 ية لتكرير النفطشركة الزاو
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      9 
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Form 15 CONTINUOUS IMPROVEMENT/TOTAL QUALITY MANAGEMENT 
 
15.1 The Bidder is requested to outline what recent initiatives it has taken to promote 

"continuous improvement" and "total quality management". 
 
15.2 What initiatives are planned in the next twelve months? 
 
15.3 How would total quality management be built into the scope of services? 
 
15.4 How is total quality management integrated within the Bidder's management system? 
 
15.5 As  an adjunct to the above bench marks are seen as an important aid in determining 

goals and measuring levels of performance, eg., months during from start of 
engineering to "start up", manhours expended in engineering and/or construction.  
What specific bench marks does the Bidder use? 

 
15.6 What recent/current performance has the Bidder achieved against its bench mark? 
 
15.7 What bench marks and what targets does the Bidder propose for this Project? 
 
 
 
Form 16 FURTHER INFORMATION 
 
16.1 The Bidder shall attach hereto such further information as may be requested or is 

considered relevant to enable clear understanding of the Bid and Bidder's capabilities. 


