
 

 
 

   ارزیابی کیفی آگهی
 به آگهی فراخوان شناسایی پیمانکار  مربوط 96120مناقصه شماره موضوع : 

 همراه خدمات جانبی هب Jack Upتامین یک دستگاه دکل دریایی 
  
برگـزاري  و شرایط کلـی زیـر از طریـق    فوق الذکر را با مشخصات  شرکت ملی نفت ایران در نظر دارد موضوع مناقصه –مدیریت اکتشاف  

   نماید . استفادهشرکتهاي  واجد شرایط  از اي   مرحله دو مناقصه عمومی 
جهت حفاري سه حلقه چاه دریایی اکتشـافی در   بهمراه خدمات جانبی Jack Upتامین یک دستگاه دکل دریایی مورد نیاز:  خدمات الف ) شرح 

 خلیج فارس

 
 ماه 24: ي قراردادرااج برآورد مدت زمانب ) 

 خلیج فارس : انجام خدماتج ) محل 
ریـال  142،316،500،000و  یـورو)  یورو (هفتاد و نه میلیون و سیصد و سی و هفت هـزار و ششصـد و دوازده   79،337،612: برآورد مناقصه مبلغ  د )

 ریال)صدو چهل و دو میلیارد و سیصد و شانزده میلیون و پانصد هزار (
 :قصه گرمناشرایط ه ) 

 داشتن شخصیت حقوقی  -1
 در زمینه موضوع مناقصه تجربه باتوانمند نیروي انسانی  و هاي مناسب و دستگاه ، تجهیزاتداشتن امکانات -2
 داشتن تجربه کافی و مرتبط با موضوع مناقصه -3
(یا در مجمـوع ضـمانت نامـه    ریال 4166330000و مبلغ و  وروی 931،012 به مبلغتضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار  داشتن توانایی ارائه  -4

در صورت ارائه ضـمانتنامه بـانکی ضـمانتنامه    طبق مندرجات اسناد مناقصه، بانکی ریالی به نرخ تسعیر بانک مرکزي در روز تسلیم ضمانت نامه) 
پسـت بانـک   صـادره از  مانتنامه هاي ض قابل استعالم از بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران باشد. مطابق ضوابط اعالمی از سوي کارفرما و باید 

 .مندرج در اسناد و مدارك مناقصه، طبق ضوابط کارفرما تعهداتانجام  تضمینصورت برنده شدن ارائه  و در باشد) قابل قبول نمی
تـا تـاریخ   حـداکثر   تواننـد  فوق می باشند و آمادگی الزم جهت شرکت در مناقصه را دارند می» ه«داراي شرایط مذکور در بند  متقاضیانی که -5

، ضـلع شـمال شـرقی    : تهرانبه آدرس  یت اخذ اسناد استعالم ارزیابی کیفبا معرفی نماینده جهرا به صورت کتبی  آمادگی خود 1396/10/13
امـور حقـوقی و     ،طبقـه دوم   ،ش�رکت مل�ی نف�ت ای�ران سـاختمان مـدیریت اکتشـاف   ، خیابان خدامی، ابتداي خ سئولمیدان شیخ بهایی،  

قـانون   12مـاده   "ج"نسبت به دریافت مدارك ارزیابی کیفـی وفـق بنـد     1395هاي مالی حسابرسی شده سال  با ارائه صورتو  اعالم اردادهاقر
ر قالـب  داي  ه موجـب نامـه  باطالعات مورد درخواست را  27/10/1396تا تاریخ بایستی  ضمناً ) اقدام نمایند.(ارزیابی کیفی  برگزاري مناقصات

به آدرس فـوق االشـاره در مقابـل رسـید     به همراه مدارك  یک حلقه لوح فشرده تهیه و یک عدد زونکن مدارك ارزیابی کیفی برابر با اصل شده و
 تحویل نمایند. بدیهی است کارفرما این حق را براي خود محفوظ می دارد به مدارکی که پس از انقضاء مهلت مقرر ارائـه مـی گـردد ترتیـب اثـر     

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

 .کت در مناقصه ایجاد نخواهد کردجهت متقاضیان براي شر
 باشد. می 09/05/1397تاریخ تقریبی گشایش پیشنهادات مالی  -6

 .ل نمایندتماس حاص 021-8270 3202 در صورت نیاز به اطالعات بیشتر متقاضیان می توانند با تلفن
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