
 

 
 

  مناقصه عموميآگهي 

 2-یغرب یمنصور یمحل چاه اکتشاف یو آماده ساز یاحداث جاده دسترسخصوص  در92166 مناقصهموضوع : 

 
) طبق شرايط و مشخصات اسنناد    مشخصات و شرايط كلي زيررا با  موضوع مناقصه فوق الذكردر نظر دارد  شركت ملي نفت ايران –مديريت اكتشاف        

 واجد شرايط واگذار نمايد .  شركتهاي به  مرحله اي  يكاز طريق مناقصه عمومي  مناقصه ( 

 الف ( شرح مختصر عمليات مورد نياز : 

د متنر و كمنب بنه اب نا     249×09همچنین احداث محوطه چناه و سنلر بنه اب ناد      متر 7به عرض متر و2211احداث راه دسترسي به طول 

 متر و احداث سايت پمب سايت و ساير كارهاي جانبي. 299×09

 ب ( مدت اجرا : 
 ماه( پنج)0مدت اجرا 

  :اجرایمحل   (ج

 اهوازشهرستان   خوزستاناستان 

 ريال مي باشد. 414/777/014/41  ه( مبلغ برآورد کارفرما

 می باشد . 22/69/ 12و( تاریخ تقریبی گشایش پاکات مالی  

 ( شرایط متقاضی :  د
 داشتن شخصیت حقوقي  -2

 مرتبط با موضوع مناقصه مناسب داشتن امكانات ، تجهیزات  -1

 داشتن تجربه كافي و مرتبط با موضوع مناقصه  -4

 ( راه و ترابري پنج) 0ارائه پايه و رشته پیمانكار حداقل رتبه  -4

 2400ارائه گواهي صورتهاي مالي حسابرسي شده مربوط به سال  -0

 اهي صالحیت ايمني پیمانكاران/نامه تائید صالحیت ايمني موقتارائه گو -1

)در صورت ارائه ضمانت نامه بانكي، ضمانت نامه بايند قابنل اسنت الز از    رينال  711/144/141/2  مبلغ  به تضمین شركت درفرآيندارجاع كارئه اار -7

در صورت برننده شندن ،ارائنه    و قابل قبول نمي باشد(بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران باشد، ضمانت نامه هاي صادره از پست بانك 

 .هیات محترز  وزيران 11/90/2404ه مورخ  09100/ت 214491انجاز ت هدات طبق تصويب نامه شماره ضمانتنامه 

آمادگي خنود را بنه     94/29/01تا تاريخ اجراي پروژه را دارند ، مي توانند فوق مي باشند و آمادگي «  د» متقاضیاني كه داراي شرايط مذكور در بند 

طبقنه دوز امنور حقنوقي و      - ساختمان مديريت اكتشاف  - خ خدامي –ابتداي خ سئول  -میدان ونك  -صورت كتبي به آدرس : تهران 

زينابي كیفني ( اقنداز نماينند.     قانون برگزاري مناقصات ) ار 21ماده  "ج"وفق بند  مدارك ارزيابي كیفياعالز و نسبت به دريافت  قراردادها

در قالب يك عدد زونكن مدارك ارزيابي كیفي برابر با اصنل  27/29/01بايستي اطالعات مورد درخواست حداكثر تا پايان وقت اداري  ضمناً 

ارفرما اين حنق  حلقه لوح فشرده تهیه و به همراه مدارك ذيل به آدرس فوق االشاره در مقابل رسید تحويل گردد. بديهي است ك دوشده و 

 را براي خود محفوظ مي دارد به مداركي كه پس از انقضاء مهلت مقرر ارائه مي گردد ترتیب اثر ندهد.  

مهلنت   مدارك مناقصه بین پیمانكاران واجد شرايط كه به تشخیص كارفرما از بین متقاضیان انتخاب خواهند شد ، توزين  خواهند گرديند .محنل ، زمنان و      

به اطالع خواهد رسید . بديهي است ارائه مدارك فوق الذكر هیچگونه حقي را جهنت متقاضنیان بنراي    ويل و گشايش پیشنهادات مت اقباً حدريافت اسناد و ت

 شركت در مناقصه ايجاد نخواهد كرد . 

 

 تماس حاصل نمايند .  71791117در صورت نیاز به اطالعات بیشتر متقاضیان مي توانند با تلفن

WWW.SHANA.IR  

WWW.NIOCEXP.IR 

WWW.IETS.MPORG.IR 

 مدیریت اکتشاف روایط عمومی

http://www.shana.ir/
http://www.iets.mporg.ir/
http://www.iets.mporg.ir/

