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Announcement (Pre-qualification Invitation) 

 إعالن )دعوة للتأهل(
 

 
Mabruk Oil Operations (MOO) invites 
interested local and international 
companies (or their representatives) 
specialized in providing Global 
Maintenance and Operation  Services 
Contract (GMOC) to submit to MOO their 
completed Pre-qualification documents, for 
evaluation and preparation of a bidders 
list, as MOO intends shortly to issue a Call 
for Tender for Global Maintenance and 
Operation  Services Contract (GMOC) 
for Al-Jurf Oil Field as described below: 
 
Field location: 

AlJurf Field (C137) is an Offshore field 
located about 160 kilometers to the North- 
West of Tripoli City, Libya, at the 
coordinates: 
Longitude: 12º  03′ 34″ 
Latitude : 33º  51′ 42″ 
 
Scope of  Global Maintenance and 
Operation  Services: 

Contractor will be responsible to provide the 
Manpower and expertize to execute all 
maintenance, production, operation, marine 
activities at Aljurf Field and catering on Site 
installations. Responsibilities will include 
short-term planning, management of logistic 
resources, execution of routine maintenance 
tasks, daily marine operation, daily 
production operation, and supervision of 
external contactors interventions, and 
operate the site within the company HSE 
rules & requirements and generally Company 
standards. 
 
 
 
 
 

 
 
 ركاتــالش جميع النفطيةمبروك للعمليات شركة تدعو  

 خدمات تقديم في والمتخصصةاو ممثلها الوطنية والعالمية 
بتقديم  اإلسراع إلى البحرية، النفط لحقول الصيانة والتشغيل
المذكورة  لألعمالالمسبق  بالتأهيل المتعلقةكافة المستندات 
عداد قتقييمها ركة ــللش أذناه حتى يتسنى الشركات ائمة وا 

 ويـتن مبروك للعمليات النفطيةشركة حيث أن  المعتمدة،
والتشغيل تقديم خدمات الصيانة لغرض اء ـــلعطإصدار دعوة 

 :اآلتي حسب البحريالجرف  بحقل
 
 

 الموقع:
البحر بمنطقة  (137)سي امتياز النفطي جرفال يقع حقل

ة نمدي شمال غربكم  160على بعد  االبيض المتوسط
 :بإحداثياتس طرابل

  º12 03′ 34" خط طول:
  º33 51′ 42"خط عرض:

 
 
 
 

 :العمل وصف

 سيكون المقاول مسؤواًل عن توفير القوى العاملة والخبرة لتنفيذ
جميع أعمال الصيانة واإلنتاج والتشغيل واألنشطة البحرية 

في حقل الجرف. وستشمل المسؤوليات وخدمات اإلعاشة 
دا  رة الموارد اللوجستية، وتنفيذ مهامالتخطيط القصير األجل، وا 

الصيانة الروتينية، والتشغيل البحري اليومي، وتشغيل اإلنتاج 
 الخارجية،لمقاولين ا تدخالتاالعمال  اليومي، واإلشراف على

ومعايير شركة عموما الوتشغيل الموقع ضمن قواعد ومتطلبات 
  لشركةوالسالمة والبيئة  الصحة

 
 
 
 

 
 

Date: 21/05/2020 
Ref: TC20/L023 

 2020/05/21 التاريخ:

 TC 20/ L023الرقم اإلشاري:
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Qualification Requirements: 
 
Interested companies for this tender must 
satisfy the requirements stated on the Pre-
qualification questionnaire and shall 
submit the required information only by 
completing the required details on such 
Pre-qualification questionnaire. 
 
 
IMPORTANT NOTE: 
 
The Pre-qualification Invitation is not an 
invitation to tender. 
 
Only qualified companies that meet the 
Pre-qualifying criteria, which shall be 
determined by MOO at its sole discretion, 
will be included in the bidders list. MOO 
reserves its right to reject any and/or all 
companies at its sole discretion. Such act 
by MOO shall be final and shall not be 
contested or challenged by any 
participants.  
 

Furthermore, this Pre-qualification 
invitation doesn’t imply any commitment or 
obligation, implied or otherwise, for MOO 
to issue a tender enquiry or enter into a 
contract.  
 
All costs of whatsoever nature incurred in the 
preparation and submission of the Pre-
qualification documents, including visits, if 
any, incurred in connection with this 
invitation, shall be borne by participated 
companies. 
 
Participation : 

This announcement will remain posted on 
the NOC & MOO websites until 
15/05/2020. The last date to receive the 
prequalification documents is 11/06/2020. 
Accordingly, all interested companies 
should submit the required Pre-
qualification information (Pre-qualification 
questionnaire) no later than this date. Any 
document submitted after this date will be 
disregarded. 

 
 ل:يمتطلبات التأه

 
المذكور أعاله أن تستوفي كافة  تأهلعلى الشركات الراغبة لل
وتقديم  المسبق ليبنماذج التأه عليها المتطلبات المنصوص

 بالنماذجالمطلوبة كافة البيانات 
 

 مالحظة هامة:
 

 هذه الدعوة للتأهل فقط وليست دعوة للتقدم بعطاء
 
 

لشروط  يةبالمؤهالت المطلوبة والمستوف الشركات المتمتعةفقط 
 واعتبارها سيتم حصرها شركة،ال ستحدد من قبلوالتي  التأهل،
لما ع .للعطاءللتقدم  لدعوتها ةالمعتمد الشركات قائمةضمن 
تحتفظ بالحق المطلق  مبروك للعمليات النفطيةشركة بأن 

تبر قرارها عوي الشركات من بمفردها ودون منازع في رفض أي
 . قابال للطعننهائيا وليس 

  
 

 التــزامشــركة بــأي الط بتــر  أوذه ال تلــزم هــالمســبق ل يــالتأه دعــوة
 بأي تعاقد. االرتباط أواو تعهد إلصدار أي عطاء 

 

 
 

مــن مــا يترتــب علــى إعــداد وتقــديم المســتندات المطلوبــة للتأهــل 
فــي ذلــك أي زيــارات ميدانيــة أو أي تكــاليف أخــرى  ابمــ تكــاليف

 . المتقدمةتحملها الشركات تسذات العالقة 
 

 شاركة:الم
 

ة نيالمؤسسة الوط موقعيعلى ه الدعوة للتأهل ستبقى معلنة هذ
وآخر موعد  15/05/2020 يومإلى غاية والشركة للنفط 
سيتحتم و  ،11/06/2020  يوم هومستندات التأهل  الستالم

في المشاركة تقديم المعلومات  الشركات الراغبةعلى كل 
هذا الموعد ل وذلك قب المسبق ليالتأه ستبيانفي االمطلوبة 

 .استبعادهاوف لن ينظر ألية معلومات ترد بعده وسيتم وس
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The Pre-qualification questionnaire will be 
made available to interested companies 
only by email upon formal request which 
should clearly indicate the name of the 
company, address, phone number, person 
to contact and its title, an email address 
and stating clearly their intention and 
interest to participate. 

The request by interested companies for 
the prequalification questionnaire should 
be sent by fax or email strictly to the 
following address: 

 

Mabruk Oil Operations 

Global Maintenance and operation  
Services 

Ref.  Prequalification of Bidders. 

Attn.: Mr. Elham Abu Gseaa – Acting 
TC Coordinator 

 

email: Elham.Abugseea@mabruk-oil.com 

 
Upon completing the Pre-qualification 
questionnaire and providing all the 
required information, the documents are to 
be to be sent (Electronically) to the above 
mentioned email.  
 
 

 
Tel:  +(218) 21 33 50 401 Ext. 1436  
Fax: +(218) 21 33 50 561 
 
 
NOTE:  
No hard document shall be allowed nor 
received. 

 
للمقاولين الراغبين في  المسبق ليالتأه استبيان سيتم توفير

بات بعد استالم طل اإللكترونيعن طريق البريد المشاركة فقط 
الشركة المتقدمة، وعنوانها البريدي،  اسمرسمية منهم توضح 

ريد ـبالوعنوان  باالتصالالمعنيين رقم الهاتف، وأسماء و 
ة في ــارة والتوضيح بالرغبــضرورة اإلشلكتروني مع اإل

 .الدخول في عملية التأهل
 

 
عن  التأهلتوجه هذه الطلبات من قبل الشركات الراغبة في  

 البريد المصور وكذلك عن طريق البريد اإللكترونيطريق 
 لعنوان التالي:احصرا على 

 
 
 ) النفطيةلعمليات شركه مبروك ل)

 خدمات الصيانة والتشغيل لحقل الجرف

إلى:  باإلشارة   
 التأهيل المبدئي للمشاركين                

 

ـ منسق لجنة  ةأبو قصيعإلهام /السيدةعناية: 
  المكلف العطاءات

 oil.com-rukElham.Abugseea@mabبريد إلكتروني:  

يجب توفير كافة المعلومات المطلوبة و  االستبيان استكمالبعد 
قبل  (نسخة إلكترونية)المستندات المعتمدة  أرسالو  إعداد

  .إليه أعاله النهائي المشارالموعد 
 
  

 
 

 1436داخلي  401 50 33 21 (218)+ :هاتف
 561 50 33 21 (218)+ :فاكس

 
 : مالحظة

 مستندات ورقية.أي  باستالمألن يسمح 
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