Анкета для надання інформації щодо компанії для оцінки потенційної можливості виконання робіт з
капітального ремонту свердловин
Questionnaire for Workover Rig Contractor
Критерії / Description

##

1
2
3
4

Анкетні дані / General Info:
Назва компанії /
Contractor Company Name
Контактні дані (адреса, телефон, e-mail)
/ Address, Phone, e-mail address
ПІБ директора / керівника /
Contractor Representative Name
Дата заповнення /
Date
Опитувальник / Technical Information / Equipment availability:

Право власності на пропоновані верстати КРС (власник, договір лізингу, власник
5 материнська компанія або компанія засновник) (так/ні) / The contractor is an owner for
offered WO Rigs (or via parrent company) (yes / no)

6

Розмір власного флоту, не менше 5-и верстатів (так / ні) /
Qty. of operating WO Rigs are not less then qty. 5 (five) (yes / no)

7

Наявність в парку верстатів КРС не старших 2008 року (так/ні) /
Year of manufacturing for the rigs is 2008 or newer (yes / no)

Гарантія початку робіт протягом 90 днів з дати підписання договору (так/ні/свій
8 варіант) / Time to commence operations is less then 90 days from contract signign in (yes /
no / other terms)

9

Залучення верстатів, які не задіяні в проектах ПАТ «Укргазвидобування» (так/ні) / The
WO Rigs are not currently operating for PJSC "UkrGasVydobuvanny" (yes / no)

Персонал бригади КРС (інженерно-технічні робітники), працевлаштований в компанії
10 на момент надання пропозиції, (так/ні) / Confirm current availability of personnel for WO
Rigs (at least rig managers and tool pushers) (yes / no)
Можливість забезпечити 100% комплектність у відповідності з необхідним технічним
11 оснащенням (табель оснащення додається) (так/ні) / Current availability of support
equipment as per workscope and rig minimum equipment list (yes / no)
Досвід роботи не менше 7 років (виконання договорів з аналогічних робіт) (років) /
12 Confirm experience for min. 7 years for similar projects (provide your expirience if less then
7 years)
Наявність верстатів вантажопідйомністю 180 тон, 125 тон (не задіяних на території
13 України на момент надання пропозицій) (вказати кількість) / Current availabiliy of 125 180MT WO Rigs (idle rigs outside of Urkraine) (provide qty.)
Наявність верстатів вантажопідйомністю 60/80 тон (не задіяних на момент надання
14 пропозицій) (вказати кількість) / Current availabiliy of 60/80MT WO Rigs (idle rigs)
(provide qty.)
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Відповіді / Responce

