
 
   ارزيابي كيفياستعالم  آگهي

  نگاري سه بعدي اروندهاي لرزهكيلومتر مربع داده  1070برداشت و پردازش در خصوص  97118مناقصه شماره موضوع : 

 دو مناقصه عمومي برگزاري ير از طريق فوق الذكر با مشخصات و شرايط كلي ز موضوع مناقصهدر شركت ملي نفت ايران در نظر دارد  –مديريت اكتشاف   
   نمايد . استفادهشركت  واجد شرايط  از اي   مرحله

 باشد) مي يورو  11068029و ريال  860549705590برآورد مناقصه (
 انخوزست در استان نگاري سه بعدي اروندهاي لرزهكيلومتر مربع داده  1070برداشت و پردازش : مورد نياز  خدمات الف ) شرح 

 ماه 28: ي قرارداداجرا مدت زمان ب ) 
 خوزستاناستان  : انجام خدماتج ) محل 

 :مناقصه گرد ) شرايط 
 داشتن شخصيت حقوقي.  -1
 كليه موارد مندرج در بند الف توسط پيمانكار اصلي و يا همكاران.  داشتن امكانات و تجهيزات مناسب مرتبط با -2

د مندرج در بند الف (توسط پيمانكار اصلي و يا همكاران)با ارايه  مدارك و مستندات مثبته و مؤيـد  مالكيت تجهيزات اصلي مورد نياز كليه موار -3
 گر خواهد داشت.مالكيت، امتياز بيشتري در ارزيابي كيفي براي مناقصه

 كليه موارد مندرج در بند الف توسط پيمانكار اصلي و يا همكاران. داشتن سابقه و تجربه كافي و مرتبط با -4

گر) و پـس از تأييـد آن توسـط    سال (بنا بر پيشنهاد مناقصه 3سال يا حداكثر  2حساب انجام كار، حداقل توجه به اينكه پرداخت هر صورتبا  -5
ن شود، متقاضي بايد توان مالي براي اجراي پروژه را داشته و مداركي دال بر توانايي مالي جهت انجام كار را ارايه نمايد. همچنيكارفرما انجام مي

 شود.گذاري سه سال، امتياز باالتري در ارزيابي فني تخصيص داده ميگران مبني بر دوره تأخير با پرداخت سرمايهبه پيشنهاد مناقصه
در صورت تمايل به ارائه ضمانتنامه  . يورو  244،129ريال و  15،105،497،056مبلغ فرآيند ارجاع كار  به داشتن توانايي ارائه تضمين شركت در  -6

به نرخ تسعير ارز بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران در روز تسليم ضمانتننامه شـركت   يورو  244،129انكي ريالي در مجموع ، ضروري است مبلغب
 "ناافزوده و در مجموع يك ضمانتنامه ريالي شركت در فرآيند ارجاع كار ارائه شودضمريال  15،105،497،056مبلغ در فرآيند ارجاع كار تبديل و به 

ايش داشته در صورت ارائه ضمانتنامه ريالي ، مبلغ بخش ارزي كه به ريال ارائه شده است در هر دوره دوازده ماهه كه نرخ تسعير بيش از ده درصد افز
(در صورت ارائه ضمانتنامه بـانكي ضـمانتنامه بايـد     باشد به روز شده و كسري آن جهت تحويل به مديريت اكتشاف به مناقصه گر اعالم خواهد شد

قبـول   مطابق ضوابط اعالمي از سوي كارفرما و  قابل استعالم از بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران باشد.ضمانتنامه هاي صادره از پست بانك قابـل 
 درج در اسناد و مدارك مناقصه .نميباشد )  و در صورت برنده شدن ارائه تضمين انجام تعهدات طبق ضوابط كارفرما ، من

تـا تـاريخ   فوق مي باشند و آمادگي الزم جهت شركت در مناقصه را دارند مي توانند حـداكثر  » د « متقاضياني كه داراي شرايط مذكور در بند  -7
ابتـداي خ   -ميـدان ونـك    -ران به آدرس : ته يت اخذ اسناد استعالم ارزيابي كيفبا معرفي نماينده جهآمادگي خود را به صورت كتبي   26/09/97

با ارائه آخرين صورتهاي مالي حسابرسي شـده  اعالم و  طبقه دوم  امور حقوقي و قراردادها  -  ساختمان مديريت اكتشاف  -بن بست يكم  -سئول 
تـا  بايسـتي   ") اقدام نمايند.ضمنا( ارزيابي كيفي   قانون برگزاري مناقصات 12ماده  "ج"نسبت به دريافت مدارك ارزيابي كيفي وفق بند ) 96(سال 

در قالب يك عدد زونكن مدارك ارزيابي كيفي برابر با اصـل شـده   بموجب نامه اي ،اطالعات مورد درخواست را   10/10/97.تاريخ  16/-قبل از ساعت 
ست كارفرما اين حق را براي خود محفوظ به آدرس فوق االشاره در مقابل رسيد تحويل نمايند. بديهي ابه همراه مدارك ويك حلقه لوح فشرده تهيه و

 .مي دارد به مداركي كه پس از انقضاء مهلت مقرر ارائه مي گردد ترتيب اثر ندهد

  .خواهند شد ، توزيع خواهد گرديد  مناقصه گزار تعيين صالحيتواجد شرايط كـــه به تشخيص  شركتهاي اسناد و مدارك مناقصه بين  
سيد. تاريخ تقريبي گشـايش پاكـات پيشـنهادات مـالي     به اطالع خواهد ر  "اسناد ، تحويل و گشايش پيشنهادات متعاقبا( محل ، زمان و مهلت دريافت 

 كت در مناقصه ايجاد نخواهد كرد .بديهي است ارائه مدارك فوق الذكر هيچگونه حقي را جهت متقاضيان براي شر  مي باشد.)20/01/1398
 تماس حاصل نمايند . 021-8270 3227اضيان مي توانند با تلفندر صورت نياز به اطالعات بيشتر متق
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 مديريت اكتشاف  روابط عمومي

 


