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 شركة الواحة للنفط
 

WAHA OIL COMPANY 

 

 st1 August:  Date, 2022 ميالدي 2022 اغسطس 01  :التاريخ 

  مسبقتأهيل عن  إعــــــالن
 "بناء ورشة قسم االنشاءات وقسم الصيانة بحقل السماح لعطاء "إستكمال

ANNOUNCEMENT FOR PREQUALIFICATION 
FOR THE TENDER 

“COMPLETION OF THE CONSTRUCTION OF  NEW BUILDING TO HOUSE  

CONSTRUCTION/ FABRICATION WORKSHOP AND A/C MAINTENANCE WORKSHOP AT SAMAH OIL-FIELD”  

 

ت لشيركا سيب م أهييلإجيراء تعن رغبتها في  شركة الواحة للنفط  تعلن
مبييان  بهياكييل نشيياط تصييميم وتنفييي  متخصصيية ومييرخا لهييا بم اوليية 

وخبرة  ولديها مقدرة وكفاءة قر وورش ... وما ف  حكمها() هنامعدنية 
لغييير    مبيييان  بهياكيييل معدنيييية سييتكمالإفييي  مجيييال وتجييارن ناجحييية 
بحقل  انةقسم االنشاءات والصية ورشإلستكمال بناء االستعانة بخدماتها 

ييمبنييي  وهيي  عبيييارة عيين ، السييماح ساسيييات أن ميي)ج ئييييا(  فيي ون   ممص 
 )شسياندويت( عا لية  الواحمن اليها عهيكل معدن  وجدران خرسانية و

 ، طيياب  مييي انين علي  المبنيي يحتييو  . الخرسيان  لطييوناميين  اسيفلهاو
تن مكاو،  طن( 5قدرة )وآخرى ب طن(  10رافعة علوية قدرة )بم ود و

 ةإجماليمسقوف بمساحة   ،وحجرات تخ ين ادوات وموادودورات مياه 
الرضيية عيد والبططيات اتيم تنفيي  القواعلما بانه قيد  متر مربع. 1,358

ة الخراسييانية ومع ييم الهيكييل المعييدن  وبعيي  ميين مييواد البنيياء متييوفر
 .بالموقع

 

 

  :محتويات العمل )بإختصار( 

تأهييل تا  مرحلية الالت  تج ةقاولالشركة المالمختصين من يتوجن عل  
ح  ييييارة ميدانيييية للمبنييي  المعنييي  بحقيييل السيييماتن ييييم المسيييب  بنجييياح 

 ييروف لغيير  التعييرف عليي   وملحقاتهييالعطيياء مصييحوبين بكراسيية ا

 .لغر  اعداد عر  تنافس وتجميع ما يل م من بيانات  الموقع

ل ك م الهيالمبن  حاليا منج  ج ئيا وأن القواعد والبططات االرضية ومع
 .المعدن  مستكمل. سقف المي انين

 يمماتصيال حيث تتول  الشركة المقاولة الفائ ة بالعطياء: بإعيداد وتقيديم 
ت ومعدا دوتوريد مواالهندسية الط مة والرسومات االنشائية والنهائية، 

عمييال المشييروإل إلسييتكمال العمييال االنشييائية والتشييطيبات النهائييية وأ
قا مبن  وفالرصف والعمال الكهربائية والميكانيكية وشبكة االتصاالت لل

في   )كميا سييرد لمجال العميل والمواصيفات الفنيية والرسيومات المبدئيية
 .كراسة العطاء وملحقاتها(

 
بنجييياح فرصييية  المسيييب تأهييييل التمييينل الشيييركات التييي  تجتيييا  مرحلييية 

العمييال عليي  أسييام تسييليم  المشيياركة فيي  المناقصيية عليي  عطيياء تليي 
 فيي  هيي ا الشييركات المحلييية والعالمييية المتخصصيية نييدعوعليييه مفتيياح. 

 مية ية الطبشيرالموارد المالية والو الخبرة والكفاءة المجال والت  لديها
 اهيي ل المسيب التأهييل التقيدم لغير  وترغين في   المشيروإل اهي  كمليةلت

ضيور أو الح ) رابيط تشياعب  ( المرفي  ميلء االسيتبيانب أن تقيوم العميل
  نياه(.شخصيا إلستطم نسخة من اإلستبيان من مقير الشيركة )الميدكور أد

 ضمن ملف متكامل.مرفقا بالمستندات المطلوبة وتسليمه 

 
Waha Oil Company intends to conduct a pre-qualification of 
specialized companies licensed to design & construct 
buildings with steel structures (e.g. hangers, workshops, 
etc.), who has the ability, efficiency, previous successful 
experiences in the field of construction of buildings with 
steel structures for the purpose of utilizing its services to 
complete the construction of a workshop for Construction 
and Maintenance Department in Samah oil-Field, which is a 
building designed and executed (partially) of concrete 
foundations, a metal structure, and walls made of insulating 
panels (sandwich) and concrete blocks. The building 
contains a mezzanine floor, and is equipped with two 
overhead (10 tons) & (5 tons) cranes, with offices, toilets, and 
storage rooms for tools and materials, with a total covered 
area of 1,358 square meters. Note that the concrete bases 
and slabs have been implemented, most of the metal 
structure and some of the building materials are available on 
site (please see the attached pictures). 

  

 

Scope of Work (in Brief): 

 
The company who successfully passes the pre-qualification 
stage, must organize a site visit to the concerned building in 
Samah oil-field, accompanied by the tender package and its 
attachments, for the purpose of identifying the site 
conditions and collecting the necessary data for the purpose 
of preparing a competitive offer.  
 
Currently, the building is partially completed, foundations, 
Ground floor and steel structure are complete.  
 
The successful bidder of the tendering phase for this project 
will be responsible to prepare the required design documents 
and drawings and supply all materials for the completion of 
the remaining works for Samah Workshop, which shall 
include external pavements, walkways, electrical, mechanical 
and communication networks for Samah workshop (details 
will be shown in the Bid Document and appendices).  
 

   

  
Companies who pass the pre-qualification stage successfully 
will be granted the opportunity to participate in the tendering 
process of such project on a turnkey basis. Therefore, local 
and international Specialized Companies who possess the 
expertise, competence, financial and skilled manpower 
necessary for the execution of this project, and interested to 
submit their credentials for the pre-qualification purpose for 
this work, are requested to fill out the attached questionnaire 
(hyper link) or attend in person to receive a hard copy of the 
questionnaire at the address mentioned below, in order to 
submit complete file including the below requirements for 
Prequalification Purpose.  
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 سبقالمستندات المطلوب تقديمها لغرض التأهيل الم
 له ا  سب طلن إبداء الرغبة ف  المشاركة ف  التأهيل الم

ن كما ينبغ  عل  مقدم  الطلبات تقديم ه ا اإلعط  المشروإل.
موقع ومختوم ومع بيان الموافقة عل  جميع ما ورد به ا 

 االعطن.

 ت ستبيان المرف  وتقديمه مرفقا به كافة المستنداة االئتعب
 المطلوبة ومنها : 

 الن ام الساس  للشركة. -

 عقد/ قرار تأسيم الشركة    -

 مستخرج حديث سار  المفعول من السجل التجار  الليب  -

رية وك ل  شهادة اثبات قيد بالغرفة التجارة والصناعة  سا

 .المفعول

 نسخة من رخصة الم اولة. -

 ف  الوطن الصل  للشركة. التسجيل  -

الخبيييرة السيييابقة معييي  ة بقائمييية المشييياريع المشيييابهة لهييي ا  -

 المشروإل والت  تم تنفي ها داخل وخارج دولة ليبيا.

  تقرييير محاسييين قييانون  عييين الوضييع الميييال  للشييركة للسييينوات
 .السنواتله ه الخيرة مع المي انيات الخاصة  خمسةال

 ركة الواحة للنفط، لغرشهادة السداد الضريب  موجهة ال  ش           
 التأهيل المبدئ .         

 

 :هامة مالحظات
 

 ( يجن تقديم نسخة ورقية وأخرى الكترونيةPDF)   عن الوثائ
المالية،  المطلوبة بشكل منفصل وفقا للتخصا )القانونية،

 الفنية، السطمة(.
   تامة، سريةب الواحة ستعاملمن قبل المستلمة جميع الوثائ 

 .غير قابلة للترجيعو
 وختم الشركة والتوقيع عل  واسم العطاء ضرورة بيان تاريخ 

لتقدم اكافة المستندات الصادرة عن الشركة المقاولة الراغبة ف  
 .للتأهيل المبدئ 

 رقم  إل  مكتن أمين سر لجنة العطاءات بالطاب  تسلم المستندات
 - ليلهرج ابوببشركة الواحة للنفط الكائن المقر الرئيس  لب( 32)

 طرابلم. 
  يناالثن هرا من يوم  12:00أخر موعد لتقديم الطلبات الساعة   

 ميطدية. 2022 أغسطم 29المواف   
  ًألهمية والصفة االستعجالية للعمل المطلون يتع ر لن را

ع عامل مالموعد المحدد. كما يتع ر الت الموافقة عل  طلبات تمديد
 كورة.أ  ملف غير مستوف  للشروط الم 

   التحر  عن والتحق  من دقة  للنفط بح  شركة الواحةتحتف
 المعلومات والمستندات المستلمة من الشركات المتقدمة.

 
 لمشار م المستندات والوثائ  المطلوبة وايعل  كافة الشركات تقد

ها ف  اليها ف  ه ا االعطن بما ف   ل  الشركات الت  تم تأهيل
 لنفط.الساب  من قبل شركة الواحة ل

  ال  إستفسارات يرج  مراجعة مكتن أمين سر لجنة العطاءات
 والتفاو  المباشر بشركة الواحة للنفط. 

 
 

    7266633 21 00218           هاتف 
 3608502 21 00218           فاكم 

 stc@wahaoil.lyبريد إلكترون : 
 

DOCUMENTS REQUIRED FOR PREQUALIFICATION: 

 
 

 Written application expressing contractor’s interest to 
participate in the initial qualification for this project shall 
be submitted attaching WOC’s announcement signed and 
stamped together with a statement declares your 
acceptance to all provisions of this announcement. 

 Fill out the attached questionnaire and submit it 
attaching with all the required documents, including: 
- Statute of the company. 
- Establishment Contract / Decision of the company. 
- Updated abstract form Libyan Commercial Chamber. 
- Copy of Business License. 
- Registration in the country of origin. 
- Previous work experience supported with 

information on number & list of similar projects 
executed inside and outside Libya. 

 Report of Chartered Accountant on the financial status of 
the company for the last five years including finance 
statement, Balance Sheet for these years. 

 Certificate of Tax payment status.    
 
 
 
 

IMPORTANT NOTES: 

 
 

 To provide a hard copy and electronic copy (PDF) of 
the required documents in separate files according 
to the specialization (legal, financial, technical, 
safety). 

 All documents received by WOC will be treated 
confidentially and shall be retained. 

 Project title, name & signature of authorized person 
& contractor stamp are to be clearly shown on all 
documents issued by the company wishing to 
participate in this prequalification. 

 All documents are to be submitted to the office of 
Secretary, Tenders Committee at WOC Main office, 
floor No. (32), Burj Abulayla Tower, Tripoli. 

 The deadline to submit your application is 12:00 
NOON on Monday August 29, 2022. 

 Due to the importance and urgency for the required 
works, WOC cannot accommodate any request for 
extending the deadline. Also it will not be possible to 
deal with any file that does not fulfill the conditions 
mentioned in this announcement. 

 Waha Oil Company reserves the right to verify / 
investigate the accuracy / Legitimacy of the 
information and documents received from the 
interested companies. 

 All interested companies are required to submit 
complete credentials as requested in this 
announcement including companies that have been 
previously prequalified by Waha Oil Company. 

 For any enquiry, please contact Secretary, Tenders 
Committee. 

 

              Phone      00218 21 7266633  

          Fax          00218 21 3608502 

E-mail: stc@wahaoil.ly  
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