
 

 
  شناسايي پيمانكار فراخوانآگهي 

 "خدمات جانبي فني اکتشافي، رقومي سازی و آرشيو اسناد مديريت اکتشاف" 83179مناقصه شماره  موضوع :

 

)روش مرحله  ي    يك طريق مناقصه عموميمشخصات و شرايط کلي زير از را با  موضوع مناقصه فوق الذکردر نظر دارد  شرکت ملي نفت ايرانمديريت اکتشاف   

 واجد شرايط واگذار نمايد. های شرکتبه  فشرده(

 يلف( شرح مختصر عمليات مورد نياز: 

 مديريت اکتشاف های مورد نياز ها، خطوط و نقشهمستندات، گزارش ، بهينه سازی، آرشيو، اسكن، تغذيه اطالعاتسازیرقومي

 ماه( 21) شمسي ماهدوازده ب( مدت يجري:  

  ، ری، کوارتهرانمحل يريئ  خدمات: ( ج

 شرييط متقاضي:  د (

 داشتن شخصيت حقوقي  -2

 مرتبط با مناقصهمناسب تجهيزات و داشتن امكانات -1

 به کافي و مرتبط تجرداشتن  -3

 سسات حسابرسي ؤتوسط يكي از م 2316شده مربوط به سال  يارائه آخرين صورت های مالي حسابرس -4

 شرکت ملي نفت ايرانداشتن مجوز حراست  -5

 در گروه خدمات پشتيباني  3يا گواهي شورای عالي انفورماتيک با رتبه و در گروه مطالعات نفت و گاز  3داشتن حداقل پايه  -6

استتعال  از بانتک   )در صورت ارائه ضمانت نامه بانكي، ضمانت نامه بايد قابل ريال  2،311،511،111 به مبلغ تضمين شرکت در فرايند ارجاع کارئه اار ه(

 انجا  تعهتدات   تضمينو در صورت برنده شدن ارائه  مرکزی جمهوری اسالمي ايران باشد، ضمانت نامه های صادره از پست بانک قابل قبول نمي باشد(

 طبق ضوابط کارفرما، مندرج در اسناد و مدارك مناقصه. 

 ( ريال ميليارد و نهصد و نود ميليونبيست و هفت ) ريال 73،889،999،999   برآورد كارفرما: (و     

تتا پايتان وقتت اداری    فوق متي باشتند و آمتادگي اجترای پترو ه را دارنتد، متي تواننتد حتداک ر          « د » متقاضياني که دارای شرايط مذکور در بند 

ساختمان   - خيابان خدامي – ابتدای خ سئول -ميدان شيخ بهائي -ميدان ونک -آمادگي خود را به صورت کتبي به آدرس : تهران  21/21/2311

قتانون برگتزاری    21متاده   "ج"وفتق بنتد    مدارك ارزيابي کيفتي اعال  و نسبت به دريافت  طبقه دو  امور حقوقي و قراردادها  - مديريت اکتشاف

يتک عتدد زونكتن يتک     در قالتب   تكميل شده مدارك ارزيابي کيفيسپس در موعد مقرر  اقدا  نمايند.و اسناد مناقصه )ارزيابي کيفي (   مناقصات

نمونه قرارداد، اسناد، ضتمائ  آن   حاوی( پاکت ب)ضمانتنامه شرکت در فرايند ارجاع کارپاکت الف )اسناد مناقصه شامل به همراه  حلقه لوح فشرده

تهران، خيابان حافظ، ساختمان مرکزی به آدرس (اوراق و پيشنهاد مالي ( پاکت ج).و شرايط مناقصه که تمامي صفحات آن مهر و امضاء شده باشد

د. تحويتل گترد   ،در مقابتل رستيد   تحويل فرماينتد  11/21/2311تا پايان وقت اداری روز شنبه جديد وزارت نفت، طبقه دو ، کميسيون مناقصات 

 .داده نخواهد شدت مقرر ارائه مي گردد ترتيب اثر بديهي است به مدارکي که پس از انقضاء مهل

 

   تماس حاصل نمايند. 112- 01113112 در صورت نياز به اطالعات بيشتر متقاضيان مي توانند با تلفن
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