
 
 فراخوان   آگهي

تجهیزات سیستم ذخیره سازی، پشتیبانگیری، سرمایش مرکز داده و زیر  نصب و راه اندازیخرید،   34169  مناقصه شمارهموضوع : 

 ساختی شبکه و امنیت

XPD- 3460269 -TE 

 دوه فوق الذکر را با مشخصات و شرایط کليی زیير از يریين مناقصيه يميومی      شرکت ملی نفت ایران در نظر دارد موضوع مناقص –مدیریت اکتشاف  

  .نماید خریداریشرکتهای  واجد شرایط  از  مرحله ای

 تجهیزات سیستم ذخیره سازی، پشتیبانگیری، سرمایش مرکز داده و زیر ساختی شبکه و امنیت یخرید و راه انداز :مورد نیاز  کاالیالف ( شرح 

 ماه  19ماه و گارانتی و پشتیبانی:  نه : راردادی قب ( مدت اجرا

ساختمان مرکزی مدیریت اکتشاف واقع در ضلع شمال شرقی میدان شیخ بهيایی، ابتيدای خیابيان سي ول، خیابيان      تحویل کاال : ج ( محل 

 خدامی، مدیریت اکتشاف  
 :  مناقصه گرد ( شرایط 

 داشتن شخصیت حقوقی  -1

 توان مالی -6

 بقه مرتبط با موضوع مناقصه داشتن تجربه کافی و سا -9

 در یکی از زمینه های خدمات پشتیبانی، شبکه داده ها، مشاوره و نظارت  9حداقلگواهی شورای يالی انفورماتیک با رتبه  -6

 وزارت نفيت را  HSE هيای متناسب با پیمان والزام ريایيت دسيتور اللميل    HSE ارائه مدارکی دال بردارا بودن خط مشی و نظام مدیریت -2

 داشته باشد

 32صورت های مالی حسابرسی شده سال  ارائه -4

تضامین صادره از صيندوق هيای پهوهشيی فنياوری  یير       )به استثنای پست بانک وفرآیند ارجاع کاربانکی شرکت در تضمینداشتن توانایی ارائه  -7

در صورت تمایل به ارائه ضمانتنامه  دالر، 199/112 وریال  200/026/642 قابل استلالم از بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران (  به مبلغ دولتی

دالر به نرخ تسلیر ارز  199/112(، ضروری است مبلغ   1936آیین نامه تضمین ملامالت دولتی مصوب  3بانکی ریالی در مجموع ) يبن تبصره 

ریيال افيزوده و در    200/026/642و به مبليغ   بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران در روز تسلیم ضمانتنامه شرکت در فرآیند ارجاع کار تبدیل 

فرآیند ارجاع کار ارائه شود. ضمناً در صورت ارائه ضمانتنامه ریالی، مبلغ بخش ارزی که به ریال ارائه شده  مجموع یک ضمانتانمه ریالی شرکت در

است در هر دوره دوازده ماهه که نرخ تسلیر بیش از ده درصد افزایش داشته باشد به روز شده و کسری آن جهت تحویل به مدیریت اکتشاف بيه  

رت ارائه ضمانتنامه های بانکی ضمانتنامه باید مطابن ضوابط ايالمی از سوی کارفرما و قابل استلالم از بانيک  در صو. مناقصه گر ايالم خواهد شد

ه  20423/ت 169606مرکزی جمهور ی اسالمی ایران باشد. در صورت برنده شدن ،ارائه ضمانتنامه انجام تلهيدات يبين تصيویب ناميه شيماره      

 . هیات محترم  وزیران 66/03/1936مورخ 

 آمادگی شروع بکار پس از انلقاد قرارداد -9

 می باشد . دالر  993/376/9و ریال  000/020/901/3 برآورد مناقصه مبلغ ه(     
 می باشد .  14/02/37 تاریخ تقریبی گشایش پاکات مالی و(      

تيا پایيان وقيت اداری روز     ا دارند، می تواننيد حيداکثر   فوق می باشند و آمادگی اجرای پروژه ر« د » متقاضیانی که دارای شرایط مذکور در بند 

  - ساختمان مدیریت اکتشياف   -خیابان خدامی -ابتدای خ س ول -میدان ونک  -آمادگی خود را به صورت کتبی به آدرس : تهران  04/06/37

قيانون برگيزاری مناقصيات ) ارزیيابی      16مياده   "ج"وفن بند  مدارك ارزیابی کیفیايالم و نسبت به دریافت  يبقه دوم امور حقوقی و قراردادها

در قالب یيک ييدد زونکين     06/37/ 60حداکثر تا پایان وقت اداری را يی نامه ای اياليات مورد درخواست بایستی  ضمناً کیفی ( اقدام نمایند.

د. بدیهی است کارفرميا  بل رسید تحویل گرداالشاره در مقابه آدرس فوق  یک حلقه لوح فشرده تهیه و مدارك ارزیابی کیفی برابر با اصل شده و

 این حن را برای خود محفوظ می دارد به مدارکی که پس از انقضاء مهلت مقرر ارائه می گردد ترتیب اثر ندهد.  
 اسناد و مدارك مناقصه بین  شرکتهای واجد شرایط کيييه به تشخیص مناقصه گزار تلیین صالحیت خواهند شد ، توزیع خواهد گردید . 

. بدیهی است ارائه ميدارك فيوق اليذکر هینگونيه      به ايالع خواهد رسید( گشایش پیشنهادات متلاقباً)محل ، زمان و مهلت دریافت اسناد ، تحویل و 
 حقی را جهت متقاضیان برای شرکت در مناقصه ایجاد نخواهد کرد . 

 تماس حاصل نمایند .  061-96709601در صورت نیاز به اياليات بیشتر متقاضیان می توانند با تلفن 
WWW.SHANA.IR 

WWW.NIOCEXP.IR 

 مديريت اكتشاف روابط عمومي

 

 


