
 

 
 

   ارزیابی کیفی آگهی
 به آگهی فراخوان شناسایی پیمانکار  مربوط 95150ره مناقصه شماموضوع : 

 سرچاه ساز دیاسال نیو ارائه خدمات تکنس یکروسکوپیمقاطع نازك م هیته
  
برگـزاري  ا مشخصات و شرایط کلـی زیـر از طریـق    فوق الذکر را ب شرکت ملی نفت ایران در نظر دارد موضوع مناقصه –مدیریت اکتشاف  

   نماید . استفادهشرکتهاي  واجد شرایط  ازاي   مرحله دو مناقصه عمومی 
 سرچاه ساز دیاسال نیو ارائه خدمات تکنس یکروسکوپیمقاطع نازك م هیته: مورد نیاز خدمات الف ) شرح 
 ماه 24: ي قرارداداجرا برآورد مدت زمانب ) 

 سراسر کشور :نجام خدماتاج ) محل 
 ریال ( پانزده میلیارد و هفتصد و پنجاه و سه هزار و ششصد هزار ریال) 15،753،600،000: برآورد مناقصه مبلغ  د )
 : مناقصه گرشرایط ه ) 

 داشتن شخصیت حقوقی  -1
 جی در زمینه موضوع مناقصهداخلی و خار تجربه باتوانمند نیروي انسانی  و هاي مناسب و دستگاه ، تجهیزاتداشتن امکانات -2
 داشتن تجربه کافی و مرتبط با موضوع مناقصه -3
در صورت ارائه ضـمانتنامه  طبق مندرجات اسناد مناقصه، ( ریال 787،680،000به مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار  داشتن توانایی ارائه  -4

صـادره  ضمانتنامه هاي  استعالم از بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران باشد. قابل مطابق ضوابط اعالمی از سوي کارفرما و بانکی ضمانتنامه باید 
 .مندرج در اسناد و مدارك مناقصه، طبق ضوابط کارفرما تعهداتانجام  تضمینصورت برنده شدن ارائه  و در باشد) پست بانک قابل قبول نمیاز 

آمادگی  24/04/1396تا تاریخ کت در مناقصه را دارند می توانند حداکثر می باشند و آمادگی الزم جهت شر راي شرایط مذکورمتقاضیانی که دا -5
ضلع شمال شرقی میـدان   ،به آدرس : تهران یت اخذ اسناد استعالم ارزیابی کیفجه ،در آنبا معرفی نماینده  همراهخود را به صورت کتبی 

هـاي   رتبا ارائـه صـو  اعالم و  امور حقوقی و قراردادها  ،طبقه دوم ،ساختمان مدیریت اکتشاف خیابان خدامی،، یابان سئولابتداي خ ،شیخ بهایی
) اقـدام  ارزیابی کیفـی (  قانون برگزاري مناقصات 12ماده  "ج"نسبت به دریافت مدارك ارزیابی کیفی وفق بند  1395مالی حسابرسی شده سال 

در قالب یک عدد زونکن مدارك ارزیابی کیفی برابر بـا  اي  ه موجب نامهباطالعات مورد درخواست را  ،07/05/1396تا تاریخ بایستی  ضمناً نمایند.
به آدرس فوق االشاره در مقابل رسید تحویل نمایند. بدیهی است کارفرما ایـن حـق را   به همراه مدارك  یک حلقه لوح فشرده تهیه و اصل شده و

 .ه پس از انقضاء مهلت مقرر ارائه می گردد ترتیب اثر ندهدبراي خود محفوظ می دارد به مدارکی ک
 .، توزیع خواهد گردیدخواهند شد مناقصه گزار تعیین صالحیتواجد شرایط کـــه به تشخیص  شرکتهاي اسناد و مدارك مناقصه بین  

که البته تاریخ تقریبی گشـایش پاکـات پیشـنهادات مـالی      رسیدبه اطالع خواهد   تحویل و گشایش پیشنهادات متعاقباً، (محل، زمان و مهلت دریافت اسناد
 کت در مناقصه ایجاد نخواهد کرد .بدیهی است ارائه مدارك فوق الذکر هیچگونه حقی را جهت متقاضیان براي شر  )باشد. می 08/07/1396

 د .تماس حاصل نماین 021-8270 3202در صورت نیاز به اطالعات بیشتر متقاضیان می توانند با تلفن

WWW.SHANA.IR 

WWW.NIOCEXP.IR 

 مدیریت اکتشاف  روابط عمومی
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