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ا مشخصوا  و شورایك کلوی  یور ا   ریو       شرکت ملی نفت ایران در نظر دارد موضوع مناقصه فوو  اذورکر را  و    –مدیریت اکتشاف  

   .نماید خریداریشرکتهای  واجد شرایك  ا   مرحله ای یک مناقصه عمومی

 شیمیایی)کاستیک سودا،پتاش،سودا اش،اسید سیتریک و آهک( خرید پنج ماده :مورد نیا   کاالیاذف ( شرح 

 ماه 3 : ی قراردادب ( مد  اجرا

 تحویل کاال :ج ( محل 

 کیلومتری جاده فیرو  آ اد، وروردی شهر کوار، مجتمع عملیا  انبارداری مدیریت اکتشاف 24شیرا ، کوار :  تحویل .9     

 :  مناقصه گرد ( شرایك       

 دارای سا قه و تجر ه کاری مرتبك  اشند . شرکتها   -9

 داشتن شخصیت حقوقی    -4 

پژوهشوااه شورکت    نمونه های مواد مرکور  ه منظوور تسوت   فی،شرکت کنندگان در مناقصه  ایستی همراه تحویل اسناد کی - 9 

، تحویل مدیریت اکتشاف نمایند که نمونه ارساذی  ه پژوهشااه فنینفت را  راساس فرموالسیون و شرایك تست مندرج در جدول 

اقصوه، تیییود    ایست شاخص محموذه توذید شده  اشد و مالک قرار گرفتن شرکت کنندگان جهت ار یوا ی در من  می شرکت نفت

 نتایج تست پژوهشااه می  اشد. )تمام هزینه های تست  ر عهده فروشنده  اشد(.

) ه استثنای پست  انک و قا ل استعالم ا   انوک مرکوزی جمهووری     داشتن توانایی ارائه تضمین شرکت درفرآیند ارجاع کار  -2 

،ارائه ضمانتنامه انجام تعهدا   ب  تصووی  ناموه شوماره    ریال و در صور   رنده شدن  913،504،777 اسالمی ایران (   ه مبلغ

 هیا  محترم  و یران . 44/71/9912ه مورخ  47341/  949274

 ریال می  اشد .  777/477/190/0 ه(  رآورد مناقصه مبلغ      
 می  اشد .  97/74/10 یو( تاریخ تقریبی گشایش پاکا  ماذ      

فو  می  اشند و آمادگی اجرای پروژه را دارند، می توانند حداکثر تا پایوان  « د » متقاضیانی که دارای شرایك مرکور در  ند  -

سواختمان    -ا تدای خ سووول   -میدان ونک  -آمادگی خود را  ه صور  کتبی  ه آدرس : تهران 73/72/10 وقت اداری رو 

مواده   "ج"وفو   نود    مدارک ار یا ی کیفیاعالم و نسبت  ه دریافت  قی و قراردادها بقه دوم امور حقو  - مدیریت اکتشاف

 ایستی ا العا  مورد درخواست را  ی ناموه ای حوداکثر    قانون  رگزاری مناقصا  ) ار یا ی کیفی ( اقدام نمایند. ضمناً 94

ار یا ی کیفی  را ور  وا اصول شوده و یوک حلقوه ذووح         در قاذ  یک عدد  ونكن مدارک 47/72/10  تا پایان وقت اداری رو 

فشرده تهیه و  ه آدرس فو  االشاره در مقا ل رسید تحویل گردد.  دیهی است کارفرما این ح  را  رای خوود محفووم موی    

 دارد  ه مدارکی که پس ا  انقضاء مهلت مقرر ارائه می گردد ترتی  اثر ندهد. 
واجد شرایك کوووه  ه تشخیص مناقصه گزار تعیین صالحیت خواهنود شود ، تو یوع خواهود      اسناد و مدارک مناقصه  ین  شرکتهای 

 گردید .  
  ه ا الع خواهد رسید( .  دیهی است ارائه مودارک فوو     )محل ،  مان و مهلت دریافت اسناد ، تحویل و گشایش پیشنهادا  متعاقباً 

 ایجاد نخواهد کرد .  اذرکر هیچاونه حقی را جهت متقاضیان  رای شرکت در مناقصه
 تماس حاصل نمایند .  749-54079479در صور  نیا   ه ا العا   یشتر متقاضیان می توانند  ا تلفن  
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