
شناسایی پیمانکارفراخوانآگهی 
"FFSDBفرآوري و تغذیه اطالعات نسخه جدید سامانه اطالعات باالدستی "97119مناقصه شماره :موضوع 

بـه  ايمرحلـه یـک مناقصـه عمـومی  مشخصات و شـرایط کلـی زیـر از طریـق     را با موضوع مناقصه فوق الذکرشرکت ملی نفت ایراندر نظر دارد مدیریت اکتشاف 
. واجد شرایط واگذار نمایدهاي شرکت

: شرح مختصر عملیات مورد نیاز) الف
در مدیریت اکتشاف هاي مورد نیاز ها، خطوط و نقشهورود اطالعات مستندات، گزارشوسازيبهینهبایگانی،،کنترل کیفیتفرآوري، سازي،سازي، رقومیآماده

FFSDBاطالعات باالدستیسامانهنسخه جدید 

)ماه12(شمسیماهدوازده : مدت اجرا) ب
)انبار ري و ساختمان مرکزي مدیریت اکتشاف(تهران : محل ارائه خدمات)ج
: شرایط متقاضی)د 
داشتن شخصیت حقوقی -1
هاي اطالعاتیتغذیه و فرآوري اطالعات در بانکدر زمینهبه کافی و مرتبط تجرداشتن -2
سسات حسابرسی ؤتوسط یکی از م1395شده مربوط به سال یهاي مالی حسابرسصورتارائه آخرین -3
در گروه خدمات پشتیبانی3مطالعات نفت و گاز یا گواهی شورا عالی انفورماتیک با رتبه گروه در 3حداقل پایه داشتن-4
داشتن مجوز حراست شرکت ملی نفت ایران-5
در صورت ارائه ضمانت نامه بانکی، ضمانت نامه باید قابـل اسـتعالم از بانـک    (ریال 1،399،500،000به مبلغتضمین شرکت در فرایند ارجاع کارئه اار)ه

انجـام تعهـدات   تضـمین و در صورت برنده شدن ارائه )باشدصادره از پست بانک قابل قبول نمیهاي ي اسالمی ایران باشد، ضمانت نامهمرکزي جمهور
. سناد و مدارك مناقصهطبق ضوابط کارفرما، مندرج در ا

) ریالبیست و هفت میلیارد و نهصد و نود میلیون(ریال000/000/990/27:برآورد کارفرما)و
تـا پایـان وقـت اداري    تواننـد حـداکثر   آمـادگی اجـراي پـروژه را دارنـد، مـی     باشـند و  فـوق مـی  » د « شرایط مذکور در بند متقاضیانی که داراي 

سـاختمان  -خیابان خـدامی –ابتداي خ سئول -میدان شیخ بهائی-میدان ونک-تهران: صورت کتبی به آدرس آمادگی خود را به 17/07/1397
قـانون برگـزاري   12مـاده  "ج"وفـق بنـد   مدارك ارزیابی کیفـی اعالم و نسبت به دریافت طبقه دوم امور حقوقی و قراردادها-مدیریت اکتشاف

در قالب یک عـدد زونکـن   01/08/1397اطالعات مورد درخواست حداکثر تا پایان وقت اداريبایستی ضمناً .اقدام نمایند) ی ارزیابی کیف(مناقصات 
. دتحویـل گـرد  ،االشاره در مقابل رسیدبه همراه مدارك ذیل به آدرس فوق تهیه و،ویک حلقه لوح فشردهمدارك ارزیابی کیفی برابر با اصل شده

.گردد ترتیب اثر ندهدپس از انقضاء مهلت مقرر ارائه میدارد به مدارکی که ین حق را براي خود محفوظ میرما ابدیهی است کارف
محل، زمان و (د گردید هتوزیع خواخواهند شد،مدارك مناقصه بین پیمانکاران واجد شرایط که به تشخیص کارفرما از بین متقاضیان انتخاب

بدیهی است ارائه مدارك فوق الذکر هیچگونه حقی را جهت متقاضیان .)به اطالع خواهد رسیدمتعاقباًمهلتدریافت اسناد، تحویل و گشایش پیشنهادات 
. براي شرکت در مناقصه ایجاد نخواهد کرد

.تماس حاصل نمایند021-82703201توانند با تلفناز به اطالعات بیشتر متقاضیان میدر صورت نی
*گردداصالح می17/07/1397اول به مورخ ضمناً سررسید اعالم آمادگی مندرج در آگهی نوبت *
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روابط عمومی مدیریت اکتشاف


