OMBI LA KUONESHA NIA KWA AJILI YA UTOAJI WA HUDUMA
ZA UOKOZI NA MATIBABU, TANZANIA
KUMBUKUMBU NO: 10007711
Bomba la Mafuta Ghafi la Afrika Mashariki (EACOP), kampuni ya mafuta na gesi, inaalika mashirika yenye
uzoefu na yanayoheshimika kuonesha nia ya kutoa huduma za uokozi na matibabu kwa EACOP.
Mradi wa EACOP unahusisha ujenzi na uendeshaji wa bomba litakalofukiwa chini ya ardhi litakalovuka mipaka
ya nchi mbili na litakalosafirisha mafuta kutoka eneo la Ziwa Albert nchini Uganda mpaka Pwani ya Mashariki
ya Tanzania kwa ajili ya kusafirisha mafuta hayo kwenda katika masoko ya Kimataifa. Bomba hili litaanzia
Kabaale katika wilaya ya Hoima nchini Uganda, mpaka Chongoleani, Mkoani Tanga nchini Tanzania. Urefu
wa Bomba ni kilomita 1,443, kati ya hizo, kilomita 296 ziko Uganda na 1,147 ziko Tanzania.
MAELEZO MAFUPI YA HUDUMA:
Mawanda ya kazi/utaratibu wa program ya kutoa huduma ya uokozi na matibabu
1. Kutathimini miundombinu ya afya kwenye mkuza wa bomba la mafuta na na njia za usafirishaji
mtoa huduma atatakiwa kufanya ukaguzi halali na wa uhakika kwa kila sehemu (site) ambao
utatathimini juu ya uwezo wa miundo mbinu.
2. Kufanya tathmini ya ndege iliyopo ya uokoaji itakayotumika wakati wa uokozi. Kupitia na
kutathmini watoa huduma za kusafirisha na muda wa uokozi wa ndani ya nchi na nje ya nchi,
ikihusisha na tathmini ya mpango na manajiment ya barabara za ndani, na uwezo wa uokozi
kwa njia ya anga kwenye bomba la mafuta.
3. Uundaji wa suluhisho mahususi la Usaidizi wa Kimatibabu ambalo litamwezesha Mtoa Huduma
kuunga mkono uratibu wa Huduma za Uokoaji wa Matibabu kulingana na utaratibu wa kawaida
wa kufanya kazi, ikijumuisha uundaji wa mpango wa Mradi wa uokoaji wa matibabu
(MEDEVAC).
4. Mawanda ya hiari-Utekelezaji na usimamizi wa vituo vya matibabu kwenye maeneo yote ya
kazi za mradi:
• Utoaji wa usimamizi wa Mnyororo wa Ugavi wa Matibabu
• Usimamizi wa Vifaa vya Matibabu vya Mkandarasi kwenye Maeneo husika
• Wafanyakazi na kuendesha klininiki za wakandarasi
• Utoaji wa huduma za usimamizi wa ubora wa matibabu
• Utoaji wa huduma za afya kazini
• Huduma za Kinga na afya ya umma
• Utoaji na ushauri, ukaguzi na uwezo wa utaalam
• Huduma za afya ya jamii
• Utoaji wa matibabu kwa njia ya teknolojia ya mawasiliano.
VIGEZO MUHIMU:
Makampuni inayotaka kuonyesha nia yanatakiwa kuwa na vielelezo vifuatavyo:
• Leseni ya Biashara.
• Uthibitisho wa kusajiliwa na mamlaka ya mapato Tanzania (TRA) na cheti kinachoonyesha
uthibitisho ulipaji wa kodi kwa mwaka wa hivi karibuni.
• Uthibitisho wa kusajiliwa katika kanzi data ya EWURA (LSSP) au uthibitisho wa maombi ya
kusajiliwa wakati wa kuwasilisha nia yake ni muhimu sana.
• Kuzingatia Kanuni za maudhui ya Ndani za mwaka 2017 pamoja na tafsiri ya Kampuni ya
Ndani
• Uzoefu wa wa utoaji wa huduma ya uokozi na matibabu kwenye miradi inayofanana na mradi
wa EACOP katika ukubwa, mawanda na kijiografia.
• Umahiri na uwezo katika kutoa Huduma za Uokoaji wa Matibabu kama ilivyoainishwa hapo
juu kwa kiwango kikubwa, kwa kuzingatia viwango vya kitaifa na kimataifa, na kwa uzoefu
wa angalau miaka 10/utendaji wa huduma kama hizo.
• Wafanyakazi waliohitimu na wenye uzoefu katika kutoka huduma za Uokoaji/uokozi na
matibabu kwa miradi ya mafuta na gesi ambayo inatii mahitaji ya IFC.
• Uwezo wa kifedha wa kutoa huduma zinazohitajika ikiwa ni pamoja na kuwasilisha hesabu
za fedha za muda wa miaka mitatu iliyopita.
• Uthibitisho wa sera ya ndani ya Ubora, Afya, Usalama mahala pa kazi na Mazingira (QHSE),
taratibu na mchakato kulingana na viwango vya ndani ya viwanda vya kazi husika.
• Uthibitisho wa kupambana na rushwa na sera za ufuatiliaji
• Uthibitisho wa leseni unaofaa kutoka kwa mamalka husika ndani ya nchi kwa ajili ya huduma

Makampuni yenye nia ya kuleta maombi na ambayo yana uwezo na rasilimali za kutoa huduma
zilizoorodheshwa hapo juu zinapaswa kueleza nia yao kwa kuambatanisha nyaraka zilizotajwa hapo juu
kupitia barua pepe kwa procurement.tz@eacop.com saa au kabla ya saa 10 jioni za Afrika Mashariki (EAT)
tarehe 27th May 2022. Ukubwa wa barua pepe usizidi 20Mb. Taarifa zote ziwasilishwe kwa lugha ya
Kingereza

Muhimu: Mradi wa EACOP utapitia na kuchambua nyaraka zilizotumwa na taasisi zitakazoonyesha nia ili
kutengeneza orodha ya taasisi za awali zenye vigezo vinavyotakiwa. Makampuni ya awali yenye vigezo ndiyo
yatakayopokea mrejesho. Taasisi zitakazokidhi vigezo zitapokea na kusaini Makubaliano ya Utunzaji wa
Taarifa (NDA) pamoja na mwaliko wa kuwasilisha zabuni katika kuendeleza mchakato wa zabuni.

