
 
 آگهی فراخوان  

  1395 خرید البسه استحقاقی سال 95147مناقصه شماره موضوع : 
XLS- 53217 -TE 

 شرکت ملی نفت ایران در نظر دارد موضوع مناقصه فوق الذکر را با مشخصات و شرایط کلی زیر از طریق مناقصه عمومی یک ˚ مدیریت اکتشاف  
 وزارت نفت باشند.) AVLمرحله اي از  شرکتهاي واجد شرایط خریداري نماید. ( شرکت کنندگان می بایست در لیست 

 1395خرید البسه استحقاقی سال  الف ) شرح کاالي مورد نیاز :

   ماه2ب ) مدت اجراي قرارداد : 
ج ) محل تحویل کاال : 

 تحویل تهران- شهر ري- سه راه خیرآباد- بلوار تأسیسات نفتی- پژوهشگاه سابق- عملیات انبارداري مدیریت اکتشاف 1395خرید البسه استحقاقی سال 
د ) شرایط مناقصه گر :  

 داشتن شخصیت حقوقی  -1
داشتن توانایی ارائه تضمین بانکی شرکت درفرآیند ارجاع کار(به استثناي پست بانک و قابل استعالم از بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران )  به  -2

 ه مورخ 50659/ت 123402ریال و در صورت برنده شدن ،ارائه ضمانتنامه حسن انجام تعهدات طبق تصویب نامه شماره  000/531/255 مبلغ
  هیات محترم  وزیران .22/09/1394

 
ریال می باشد .   5،110،620،000  برآورد مناقصه مبلغ    ه)
 می باشد .  03/96/ 10 تاریخ تقریبی گشایش پاکات مالی      و)

متقاضیانی که داراي شرایط مذکور در بند « د » فوق می باشند و آمادگی اجراي پروژه را دارند، می توانند حداکثر تا پایان وقت اداري روز 
 طبقه دوم امور  -  آمادگی خود را به صورت کتبی به آدرس : تهران - میدان ونک - ابتداي خ سئول -  ساختمان مدیریت اکتشاف16/1/96

 قانون برگزاري مناقصات ( ارزیابی کیفی ) اقدام 12 ماده "ج" وفق بند مدارك ارزیابی کیفیاعالم و نسبت به دریافت  حقوقی و قراردادها
 در قالب یک عدد زونکن مدارك ارزیابی 1/96/ 30 بایستی اطالعات مورد درخواست را طی نامه اي حداکثر تا پایان وقت اداري "نمایند. ضمنا

کیفی برابر با اصل شده و یک حلقه لوح فشرده تهیه و به آدرس فوق االشاره در مقابل رسید تحویل گردد. بدیهی است کارفرما این حق را براي 
خود محفوظ می دارد به مدارکی که پس از انقضاء مهلت مقرر ارائه می گردد ترتیب اثر ندهد.  

  مبنی بر میزان ظرفیتهاي اشغال شده و ظرفیت آزاد و مبالغ آن ep.mop.irارائه فرم خوداظهاري در سایت  -
 

اسناد و مدارك مناقصه بین  شرکتهاي واجد شرایط کـــه به تشخیص مناقصه گزار تعیین صالحیت خواهند شد ، توزیع خواهد گردید .  
 به اطالع خواهد رسید) . بدیهی است ارائه مدارك فوق الذکر هیچگونه "(محل ، زمان و مهلت دریافت اسناد ، تحویل و گشایش پیشنهادات متعاقبا

حقی را جهت متقاضیان براي شرکت در مناقصه ایجاد نخواهد کرد .  
  تماس حاصل نمایند . 021-82703201در صورت نیاز به اطالعات بیشتر متقاضیان می توانند با تلفن 
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