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97126شماره بین المللی مناقصه 

بادان اده هاي لرزه نگاري سه بعدي دشت آکیلومتر مربع د6000یکپارچهپردازش"
") APSDMAnisotropic PSDM(و ) APSTMAnisotropic PSTM(با روشهاي 

برگـزاري  از طریـق  ارفوق الذکر با مشخصات و شرایط کلـی زیـر   نظر دارد موضوع مناقصهشرکت ملی نفت ایران در –مدیریت اکتشاف  
.واگذار نمایدواجد شرایطشرکتبهاي  مرحلهدو عمومی بین المللی مناقصه 

)می باشدیورو 4920000مناقصه قیمت برآورد (
Anisotropic PSTMبا روشهاي دشت آبادان ه هاي لرزه نگاري سه بعدي کیلومتر مربع داد0006پردازش : مورد نیازخدمات شرح ) الف 

)APSTM( و)APSDMAnisotropic PSDM (
ماه15:ي قرارداداجرامدت زمان)ب 
مرکز پردازش شرکت پیمانکار : انجام خدماتمحل ) ج 
:مناقصه گرشرایط ) د 
داشتن شخصیت حقوقی -1
نیروي انسانی باتجربهومرتبط با مناقصه ب ، تجهیزات مناسداشتن امکانات-2
داشتن تجربه کافی و مرتبط با موضوع مناقصه-3
، منـدرج در اسـناد   کارفرمـا مطابق ضوابط اعالم شده از سويیورو129،264مبلغ داشتن توانایی ارائه تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار  به -4

مناقصه
سال پس از تایید آن توسط کارفرما انجام می شود متقاضی باید توان مالی براي اجـراي  2جام کار، با توجه به اینکه پرداخت  هر صورتحساب ان-5

.پروژه را داشته و مدارکی دال بر توانائی مالی جهت انجام کار را ارائه نماید
کسب تایید صالحیت از حراست شرکت ملی نفت ایران-6

مناقصه  قبـل از پایـان وقـت    جهت دریافت اسناد ارزیابی، )1396سال (همراه با آخرین صورتهاي مالی حسابرسی شده"متقاضیان باید نماینده خود را کتبا
امور حقوقی و ،طبقه دومشرکت ملی نفت ایران، ساختمان مدیریت اکتشاف،سئولیابانابتداي خمیدان ونک،، تهرانبه آدرس19/10/1397اداري مورخ 

در قالـب یـک عـدد زونکـن     بموجب نامـه اي  اطالعات مورد درخواست را ،03/11/97تاریخ 16/-قبل از ساعت تا بایستی "ضمنا.دنماینمعرفیقراردادها
انقضاء مهلت مقرر ارائه مـی  به آدرس فوق االشاره تحویل نمایند به مدارکی که پس ازبه همراه مدارك یک حلقه لوح فشرده تهیه ومدارك ارزیابی کیفی و

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

20/01/98هادات مـالی تاریخ تقریبی گشایش پاکات پیشن. سیدبه اطالع خواهد ر"، تحویل و گشایش پیشنهادات متعاقبامحل، زمان و مهلت دریافت اسناد
.تماس بگیرید82703227در صورت نیاز به کسب اطالعات بیشتر با شماره .می باشد
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مدیریت اکتشاف روابط عمومی


