
ارزیابی کیفیآگهی
خشکی سھ بعدیکیلومتر مربع داده ھای لرزه نگاری۴٠٠٠در خصوص پردازش 97107شمارهالمللی بینمناقصھ : موضوع 

APSDMوAPSTMھایباالرود، پردیس و تندیس با روش

برگـزاري  فوق الذکر را با مشخصات و شرایط کلـی زیـر از طریـق    اقصهشرکت ملی نفت ایران در نظر دارد موضوع من–مدیریت اکتشاف  
.نماید استفادهشرکتهاي  واجد شرایط از اي  مرحلهدو مناقصه عمومی 

)می باشدیورو 4،150،000برآورد مناقصه (
APSTMهاياالرود، پردیس و تندیس با روشکیلومتر مربع داده هاي لرزه نگاري سه بعدي خشکی ب4000پردازش : مورد نیاز خدمات شرح ) الف 

APSDMو
ماه15:ي قرارداداجرامدت زمان....) ب 

مرکز پردازش شرکت پیمانکار : انجام خدماتمحل ) ج 
:مناقصه گرشرایط ) د 
داشتن شخصیت حقوقی -1
نیروي انسانی باتجربهومرتبط با مناقصه داشتن امکانات ، تجهیزات مناسب -2
به کافی و مرتبط با موضوع مناقصهداشتن تجر-3
کارفرمـا ، منـدرج در اسـناد    شـده از سـوي  مطابق ضوابط اعـالم یورو 113،408مبلغ داشتن توانایی ارائه تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار  به -4

مناقصه
کسب تایید صالحیت از حراست شرکت ملی نفت ایران-5

مناقصه  قبل از پایان وقت اداري مـورخ  جهت دریافت اسناد ارزیابی"صورتهاي مالی حسابرسی شده و همچنین نماینده خود را کتباآخرین متقاضیان باید 
طبقـه دوم  امـور حقـوقی و قراردادهـا    -سـاختمان مـدیریت اکتشـاف   -بن بست یکم -ابتداي خ سئول -میدان ونک -تهران : به آدرس 97/06/31

در قالب یـک عـدد زونکـن مـدارك     بموجب نامه اي اطالعات مورد درخواست را ،97/07/21تاریخ 16/-قبل از ساعت تا بایستی "ضمنا.ند نمایمعرفیبا
به آدرس فوق االشاره تحویل نمایند به مدارکی که پس از انقضاء مهلت مقـرر ارائـه مـی گـردد     به همراه مدارك لوح فشرده تهیه وارزیابی کیفی ویک حلقه

داده نمی شودترتیب اثر 
.خواهند شد ، توزیع خواهد گردید مناقصه گزار تعیین صالحیتواجد شرایط کـــه به تشخیص شرکتهاياسناد و مدارك مناقصه بین 

پیشـنهادات  تـاریخ تقریبـی گشـایش پاکـات     . سـید بـه اطـالع خواهـد ر   "محل ، زمان و مهلت دریافت اسناد ، تحویـل و گشـایش پیشـنهادات متعاقبـا    ( 
.تماس بگیرید82703227در صورت نیاز به کسب اطالعات بیشتر با شماره ..)می باشد18/10/97مالی
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مدیریت اکتشاف روابط عمومی


