
 
   ارزيابي كيفي آگهي

 گرانيسنجي و مغناطيس سنجي كپه داغ شرقي  11999 مناقصه شمارهموضوع : 
  

برگياار   فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كليي زيير از طريي      شركت ملي نفت ايران در نظر دارد موضوع مناقصه –مديريت اكتشاف   

   نمايد . استفادهشركتها   واجد شرايط  از  ا   مرحله دو مناقصه عمومي 

 مي باشد( ریال000/000/000/00)برآورد مناقصه 

ايستگاه گراني و مغناطيس سنجي در محدوده   91111گراني سنجي و مغناطيس سنجي كپه داغ شرقي به تعداد : مورد نياز  خدمات الف ( شرح 

 كيلومتر مربع 91111ا  به وسعت 
 ماه 21:  ي قرارداداجرا نمدت زما ....ب (  

 ، تيرگان ، کالت نادر ، سرخس استان خراسان رضوي در محدوده شهرستانهاي درگز انجام خدماتج ( محل 

 : مناقصه گرد ( شرایط 

 داشتن شخصيت حقوقي  -2

 نيروي انساني باتجربه ومرتبط با مناقصه داشتن امكانات ، تجهيزات مناسب  -1

 ( گروه برداشت گرانيسنجي و مغناطيس سنجي8)توانایي راه اندازي حداقل هشت  -3

 داشتن تجربه کافي و مرتبط با موضوع مناقصه -4

)در صورت ارائه ضمانتنامه باانكي ضامانتنامه بایاد مقااب       ریال000/000/000/1مبلغداشتن توانایي ارائه تضمين شرکت در فرآیند ارجاع کار  به  -0

ز بانک مرکزي جمهوري اسالمي ایران باشد.ضمانتنامه هاي صادره از پست بانک قابل قبول نميباشد (  ضوابط اعالمي از سوي کارفرما و  قابل استعالم ا

 و در صورت برنده شدن ارائه تضمين انجام تعهدات طب  ضوابط کارفرما ، مندرج در اسناد و مدارك مناقصه .

تاا تااری    زم جهت شرکت در مناقصه را دارند ماي توانناد حاداک ر    فوق مي باشند و آمادگي ال« د » متقاضياني که داراي شرایط مذکور در بند  -6

ابتاداي     -ميادان وناک    -باه آدر  : تهاران    يت اخذ اسناد استعالم ارزیابي کيفبا معرفي نماینده جهآمادگي خود را به صورت کتبي   13/04/97

برابر با ارائه آخرین صورتهاي مالي حسابرسي شده اعالم و  طبقه دوم  امور حقوقي و قراردادها  -  ساختمان مدیریت اکتشاف  -بن بست یكم  -سئول 

بایساتي   ") ارزیابي کيفي ( اقدام نمایند.ضمنا  قانون برگزاري مناقصات 21ماده  "ج"نسبت به دریافت مدارك ارزیابي کيفي وف  بند ( 90)سال اصل 

در قالب یک عدد زونكن مدارك ارزیابي کيفي برابر با اصل شده بموجب نامه اي اطالعات مورد درخواست را  ، 06/00/97 تاری   26/-قبل از ساعت تا 

به آدر  فوق االشاره در مقابل رسيد تحویل نمایند. بدیهي است کارفرما این ح  را براي خود محفاو   به همراه مدارك ویک حلقه لوح فشرده تهيه و

 .انقضاء مهلت مقرر ارائه مي گردد ترتيب اثر ندهدمي دارد به مدارکي که پس از 

 خواهند شد ، توزیع خواهد گردید . مناقصه گزار تعيين صالحيتواجد شرایط کاااه به تشخيص  شرکتهاي اسناد و مدارك مناقصه بين  

اری  تقریباي گشاایپ پاکاات پيشانهادات     سايد. تا  باه اطاالع خواهاد ر     ") محل ، زمان و مهلت دریافت اسناد ، تحویال و گشاایپ پيشانهادات متعاقباا    

 کت در مناقصه ایجاد نخواهد کرد .بدیهي است ارائه مدارك فوق الذکر هيچگونه حقي را جهت متقاضيان براي شر  مي باشد.(  17/06/97مالي

 تما  حاصل نمایند . 012-8170 3117در صورت نياز به اطالعات بيشتر متقاضيان مي توانند با تلفن

WWW.SHANA.IR 

WWW.NIOCEXP.IR 

WWW.IETS.MPORG.IR 

 مديريت اكتشاف  روابط عمومي

 

 

http://www.shana.ir/
http://www.niocexp.ir/

