MAOMBI YA TAARIFA YA KUONYESHA NIA KUTOA HUDUMA YA BIMA KWA AJILI YA MRADI
WA BOMBA LA MAFUTA GHAFI LA AFRIKA MASHARIKI (EACOP)
KUMBUKUMBU NA: 0010006856
Kampuni ya mafuta na gesi ya TOTAL East Africa
Midstream B.V., Tanzania, inaalika makampuni ya bima
yenye uzoefu na sifa kutuma nia ya kuwa moja ya watoa
huduma za Bima katika Mradi wa Bomba la Mafuta Ghafi
la Afrika Mashariki (EACOP).
Uendelezaji wa Mradi wa EACOP unahusisha shughuli za
uhandisi, ujenzi, uendeshaji na usimamizi wa bomba la
kusafirisha mafuta ghafi lililofukiwa ardhini na lililofunikwa
ili kutunza joto linalokatisha nchi za Uganda na Tanzania
na lenye mfumo wa umeme wa kulipasha joto,
miundombinu ya juu ya ardhi na eneo la kuhifadhia mafuta
lililo katika eneo la Chongoleani, karibu na bandari ya
Tanga nchini Tanzania. Mradi wa EACOP ni Mradi
unaowezeshwa kifedha na inategemewa wakopeshaji
wanaweza kuhitaji kufahamu juu ya mpango wa bima na
udhamini bima.
MAELEZO MAFUPI YA HUDUMA:
Mradi wa EACOP unahitaji mpango wa bima na udhamini
bima wenye kujitosheleza katika kipindi chote cha Mradi
Pamoja na sera za bima zinazojumuisha majanga yote
yanayoweza kutokea kwa upande wa Tanzania ambayo
itatolewa na mtoa huduma za Bima wa Kitanzania au
Shirikisho la Watoa Huduma za Bima wa Kitanzania
(ambapo watoa huduma za Bima wa Uganda watatoa
sera zinazojumuisha majanga yote yanayoweza kutokea
nchini Uganda). Mawanda ya kazi yanayotarajiwa ni:
• Utoaji wa sera kwa muda unaotakiwa, kushughulikia
masuala yote yahusuyo usimamizi na kodi,
• Nia na kuonyesha uwezo wa kufanya kazi na
makampuni makubwa ya madalali wa bima na
dhamana ya bima kwa miradi mikubwa na yenye
mchangamano,
• Makubaliano ya kufanya kazi na watoa huduma wa
Uganda ili kurahisisha usimamizi katika nchi zote mbili
pale inapohitajika,
• Kufuata katika nyanja zote matakwa ya wakopeshaji
wa Mradi,
• Viwango bora vya huduma za sera za bima ikijumuisha
mchakato wa madai wakati wote wa Mradi, kwa

kuhakikisha usawa kamili na mpango madhubuti wa
dhamana ya bima, na
• Kuhakikisha usawa kamili wa kisera zinazotolewa kwa
ajili ya kuwekea bima mali za Mradi zilizo Tanzania
kwa kushirikiana kwa ukaribu sana na watoa huduma
wa bima au udalali wa bima wa Uganda.
VIGEZO MUHIMU:
Makampuni au shirikisho la makampuni linalo onyesha nia
linaalikwa kutuma maombi pamoja na nyaraka zifuatazo:
• Uthibitisho wa usajili wa kampuni au shirika kwa ajili
ya kutoa huduma tajwa katika nchi husika.
• Uzoefu wa kutoa huduma za bima katika miradi
mikubwa ya viwanda na kwenye miradi yoyote ya
mafuta na gesi.
• Uzoefu wa kufanya kazi katika mazingira ya kimataifa
na kuwa na mtoa huduma wa dhamana ya bima wa
kimataifa.
• Kuthibitisha uwezo wa kushirikiana na watoa huduma
wabima wa Uganda ili kurahisisha utendaji.
• Uwezo wa kufanya kazi kwa ukaribu na dalali wa
dhamana ya bima anayehusika na maswala ya
udhamini wa bima.
• Uzoefu wa kusimamia sera na kufanyia kazi swala
lolote la miongozo, ikiwemo kodi, kimsingi lakini sio tu
kwenye utoaji wa sera ndani ya muda, kujibu maswali
yote ya wanufaika katika kipindi chote cha Mradi,
kusimamia madai na usimamizi wa sera.
• Uthibitisho wa uwepo wa rasilimali zinazofaa –
watendaji wenye sifa na uzoefu (wenye ujuzi wa
majanga makubwa na ya kipekee yanayoweza
kutokea pamoja na udhamini wa bima) na timu
Madhubuti kwa EACOP kwa maswala yote
yanayohusiana na mpango kama huu wa bima na
udhamini wa bima. Bainisha kiongozi wa timu
(tafadhali wasilisha mchoro wa timu na uongozi Pamoja
na wasifu wao, na).
• Uwezo wa kifedha wa kutekeleza
huduma zinazohitajika.

Makampuni yenye nia, ambayo yana uwezo na rasilimali za kutoa huduma zilizotajwa hapo juu yanatakiwa kutuma
taarifa ya kuonyesha nia iliyoandaliwa kwa lugha ya kiingereza pamoja na nyaraka tajwa kupitia barua pepe:
EACOP.EOI-BROKERS@total.com (ukubwa usiozidi MB20) hadi kufikia saa 11:00 jioni Majira ya Afrika Mashariki,
tarehe 08 Julai 2021
Muhimu: Kwa ajili ya kutengeneza orodha ya makampuni ya Awali yenye vigezo, Mradi wa EACOP utapitia na
kuchambua nyaraka zilizotumwa na makampuni yenye nia. Mwaliko kwa Makampuni kutuma maombi ya
zabuni utatumwa kwa Makampuni ya Awali yenye vigezo baada ya makampuni hayo kusaini Makubaliano ya
Utunzaji wa Taarifa (NDA).

