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PCIHBV TENDER ADVERTISEMENT 

IS NOW AVAILABLE ONLINE 
 

-our-us/be-https://www.petronas.com/join
tender-partner/pcihbv 

GARRAF OIL FIELD DEVELOPMENT PROJECT IN THI QAR 
 مشروع تطویر حقل الغَراف بذي قار 

TENDER ANNOUNCEMENT 
 إعالن مناقصة /عطاء 

  
PETRONAS Carigali Iraq Holding B.V. (PCIHBV) is engaged in the exploration, development and production operations for the Garraf Oil Field pursuant to a Development 
and Production Service Contract (DPSC) with Thi Qar Oil Company of the Republic of Iraq. PCIHBV, as the Operator of the Garraf Oil Field, hereby invites prospective 
bidders with relevant experience and resources to participate in the following tender : 

  وھي  ذي قار نفط  شركة مع  المبرم  النفطي  الغَراف  حقل وإنتاج  تطویر خدمة  عقد بموجب وذلك النفطي الغَراف   لحقل واإلنتاج والتطویر  االستكشاف  بعملیات تقوم) بتروناس( القابضة العراق   كاریجالي بتروناس شركة
:التالیة المناقصة   في للمشاركة والقدرة  الخبرة   ذوي من  الراغبین  المتعھدین تدعوا  النفطي،  الغَراف لحقل  الُمَشِغل   ھي وباعتبارھا  بتروناس شركة. العراقیة  الحكومة  تملكھا عامة  شركة  

 رقم المناقصة   / Tender No. & Titleرقم المناقصة
PCIHBV/2023/TS/3009 

PROVISION OF ENGINEERING, PROCUREMENT, CONSTRUCTION AND COMMISSIONING 
(EPCC) OF GIFT EVAPORATION POND 2 FOR PETRONAS CARIGALI IRAQ HOLDING B.V. 

PCIHBV/2023/TS/3009 
بركة تبخیر لشركة بتروناس   2  منطقة الحقل ل  داخل لمنطقة توفیر الھندسة والمشتریات والبناء والتكلیف 

 كاریغالي العراق القابضة  
Tender Brief: العمل  نطاق ملخص : 

Brief Scope of Works:  
The Bidder’s Scope of Work shall include, but not necessarily limited to, the following: 
 HDPE liner Minimum 2 mm thickness for 165m x 200m area (2 layers), including 

the slopes of the surrounding soil berm as per the design. 
 Geonet liner for 165m x 200m area. 
 New soil berm, to rehabilitate the existing. 
 Valve and concrete chamber with associated accessories. 
 Interconnecting HDPE pipe between Cell no 2 and Cell no 3 complete with 

associated accessories. 
 Backfilling and compaction work with type B subbase for the required areas. 
 Grading, compaction with fine soil for internal area of Cell no 2. 
 RC block wall, brick wall and reinforced concrete wall and foundation for Spill way. 
 Underground leak detection piping. 
 Pipe connection between cell 2 and cell 3 
 Infrastructure works including roads, internal fencing, and gates, etc. 

 

ل مخلص نطاق االعما  
 یشمل نطاق عمل مقدم العطاء ، على سبیل المثال ال الحصر ، ما یلي: 

 

م (طبقتان) ، بما في ذلك منحدرات    200م ×    165مم لمساحة    2سمك ال یقل عن    HDPEبطانة   •
 الساتر الترابي المحیط حسب التصمیم.

 م. 200م ×   165لمساحة   Geonetبطانة  •
 سور تربة جدید إلعادة تأھیل الموجود. •
 الصمام والحجرة الخرسانیة مع الملحقات المرتبطة بھا. •
 كاملة مع الملحقات المرتبطة بھا. 3رقم  البركة و  2رقم   بركةبین  HDPEربط أنابیب  •
 للمناطق المطلوبة. Bعمل الردم والضغط مع القاعدة الفرعیة من النوع  •
 .2رقم  بركة التدریج والضغط بالتربة الناعمة للمنطقة الداخلیة لل •
 .االنسكاب، وجدار من الطوب وجدار خرساني مقوى وأساس لطریقة   RC جدار بلوك •

 مواسیر كشف التسرب تحت األرض.
 3 البركة وا  2 بركة توصیل األنابیب بین  •
 أعمال البنیة التحتیة بما في ذلك الطرق واألسوار الداخلیة والبوابات وما إلى ذلك. •

Tender Requirement Mandatory / Minimum Qualifications   متطلبات المناقصة 
• Bidder shall have a minimum of one (1) completed HDPE Liner Project or similar 

project. 
• Bidder shall provide competent project manager, Civil/Structural Engineer, Surveying 

Engineer, and HSE officer with at least 3 years’ experience  
• Bidder shall have complete Health, Safety, Environment documents to supervise and 

execute the construction project. 
• Bidder able to propose Project Schedule to achieve Provisional Acceptance within Six 

(6) Month from contract Effective date. 
• Bidder to provide evidence of registration or application for company registration 

with Iraqi Ministry of Trade (MOT). 

 .مكتمل أو مشروع مشابھ HDPE Liner) مشروع 1یجب أن یكون لدى مقدم العطاء ما ال یقل عن (  •
یجب على مقدم العطاء توفیر مدیر مشروع مختص ، ومھندس مدني / إنشائي ، ومھندس مسح ، وموظف   •

 سنوات 3الصحة والسالمة والبیئة بخبرة ال تقل عن  
حة والسالمة والبیئة الكاملة لإلشراف على مشروع البناء  یجب أن یكون لدى مقدم العطاء مستندات الص •

 وتنفیذه. 
) أشھر 6مقدم العطاء قادر على اقتراح الجدول الزمني للمشروع لتحقیق القبول المؤقت في غضون ستة ( •

 من تاریخ سریان العقد. 
 . . العراقیة مقدم العطاء لتقدیم دلیل على التسجیل أو طلب تسجیل الشركة لدى وزارة التجارة  •

INSTRUCTION TO TENDER العطاءات   لتقدیم تعلیمات 

1. The Tender is scheduled as follows: 
i. Tender Announcement Date: 23 & 24 January 2023 
ii. Tender Fee Deadline: 10 February 2023 

iii. Bid Closing Date: 15 February 2023, 1600, hours (Iraq Time, GMT+3)  
2. Strategy 

i. Tender Strategy: Competitive Bidding tender. 
ii. Submission: Separate Envelope for Technical Proposal and Commercial 

Proposal . 
iii. Evaluation: This tender is open competitive bidding with 2 tier evaluation, 

i.e. Firstly Bidders’ technical proposal will be evaluated. Commercial 
proposal evaluation will be only for technically acceptable bidder which is 
aligned with instructions for the Implementation of Government Contracts 
(Law No.2 of 2014, Third Chapter: Contracting Method, Public Tender 
through the Technical Qualification). 

3. Interested Bidders shall pay the Tender Fee not later than the above Tender Fee 
Dateline. The Fee for one set of RFQ Documents is United States Dollars One 
Hundred (USD100.00).  The Payment is non-refundable. For Payment Method and 
Details, kindly submit your interest to participate to 
tender_iraq05@petronas.com.my 

4. RFQ/ITB document shall be issued via email or CD by PCIHBV after receipt of a 
scanned copy of Tender Fee.  

5. The Bidders shall bear all costs arising from or incidental to the preparation, 
clarification, finalization and delivery of their Bid Proposals. 

6. The successful bidder will bear the advertisement fee of this tender as mentioned 
in ITB. 

 
 إن التوقیتات المنظمة لجدول أعمال العطاء/المناقصة تكون كما یلي:  .1

i. 2023  كانون الثاني  24و   23:  تاریخ اإلعالن عن العطاء/المناقصة 
ii. 2023 شباط   10: تاریخ انتھاء العطاء 
iii. 3, +  العراق  بتوقیت( 1600  الساعة   2023 شباط  15األسعار:   عرض  إغالق  تاریخ  

 ) العالمي   جرینیتش توقیت  من  ساعات 
 استراتیجیة  .2

i.  تنافسیة  مناقصة : المناقصة إستراتیجیة 
ii. وودیعة العطاء االصلي والتجاري  التقني للمقترح منفصل  مغلف : تقدیم . 
iii. العروض  فتح سیتم انھ  اي   بمرحلتین، ةمفتوح  ة تنافسی مناقصھ  ھي  المناقصھ  ھذه  :  التقییم  

فقط   فنیا  تأھیلھم  تم الذین  للمزایدین  ة التجاری  العروض  ثم ومن  اوال للمزایدین   ةالفنی
  الفصل  ،  2014  لعام 2 رقم  القانون(  الحكومیة  العقود  تنفیذ  تعلیمات  مع یتماشى  والذي 
 ). الفني المؤھل خالل  من  العامة  المناقصة  ،  التعاقد  طریقة: الثالث

 
على مقدمي العطاءات المھتمین دفع رسوم المناقصة في موعد أقصاه ما ورد أعاله.    یجب .3

  100(  دوالر أمریكي    مئة ھي  و   طلب عرض االسعار مجموعة واحدة من وثائق  لرسوم  تدفع ال
الدفع والتفاصیل، یرجى   قابل لالسترداد. للحصول على طریقة  الدفع غیر  دوالر أمریكي). 

 tender_iraq05@petronas.com.myفي تقدیم اھتمامك للمشاركة 
تصدر وثیقة طلب الحصول على الوثائق بعد تلقي نسخة من رسوم المناقصة عن طریق البرید  یجب ان  .4

 اإللكتروني أو القرص المضغوط من بتروناس  
  

سیتحمل المتعھد كل المصروفات الناتجة عن تقدیمھ للعطاء بما فیھا مصروفات إعداد العطاء وملئھ   .5
 والتوضیحات المتعلقة بھ وتسلیمھ. 

 
 . المناقصة /العطاء  إعالن رسوم  علیھ  العطاء  سیرسو الذي  المقاول/  المتعھد سیتحمل .6

 
لشركة بتروناس الحق في منح العطاء أو االمتناع عن منحھ وذلك وفقاً لتقدیراتھا الخاصة كما لھا الحق   .7

 في إلغاء العطاء/المناقصة دون إنذار أو إبداء أسباب. 
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7. PCIHBV reserves the right to award or not to award this tender at its sole discretion; 
as well as the right to cancel the tender without prior notice. 

8. All communications and accompanying material shall be in English.  
9. If you have further enquiries regarding this Tender Announcement, please email 

tender_iraq05@petronas.com.my   

 
 كون مكتوبةً باللغة اإلنجلیزیة.  كل المكاتبات والمستندات المرفقة یجب أن ت .8

 
كل المتعھدین ذوي الرغبة والذین لھم استفسارات بخصوص ھذا االعالن علیھم إرسالھا للبرید اإللكتروني   .9

tender_iraq05@petronas.com.my 
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