
 
 فراخوان   آگهي

 Work Stationدستگاه 10 خرید  50179  مناقصه شمارهموضوع : 

XPD- 9720567 -TE 
 یق  شركت ملي نفت ایران در نظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرایط كلي زیر از طریق  مناقصقه ومقومي     –مدیریت اكتشاف  

  .نماید خریداریای  واجد شرایط شركته از  مرحله ای

 Work Stationدستگاه 10خرید  :مورد نياز  كاالیالف ( شرح  

 ماه  11و گارانتي: جهت تحویل كاال ماه  3 : ی قراردادب ( مدت اجرا 

ول  خيابقان  ساختمان مركزی مدیریت اكتشاف واقع در ضلع شمال شرقي ميدان شيخ بهقایي  ابتقدای خيابقان سق     تحویل كاال : ج ( محل 

 خدامي  مدیریت اكتشاف  
 :  مناقصه گرد ( شرایط 

 داشتن شخصيت حقوقي  -1

 توان مالي -2

 داشتن تجربه كافي و سابقه مرتبط با موضوع مناقصه  -3

 در یکي از زمينه های خدمات پشتيباني  شبکه داده ها  مشاوره و نظارت  3 حداقلگواهي شورای والي انفورماتي  با رتبه  -4

)به استثنای پست بان  و قابل استعالم از بان  مركزی جمهقوری اسقالمي ایقران (      ارائه تضمين شركت درفرآیند ارجاع كار داشتن توانایي -9

ه مورخ  97695/ت 123472ریال و در صورت برنده شدن  ارائه ضمانتنامه انجام تعهدات طب  تصویب نامه شماره  777 777 947به مبلغ 

 آمادگي ن هيات محترم  وزیرا 22/75/1354

 ریال مي باشد .  777/777/177/17 برآورد مناقصه مبلغ ه(      
 مي باشد .  73/72/1351تاریخ تقریبي گشایش پاكات مالي  و(      

تقا پایقان وققت اداری روز     فوق مي باشند و آمادگي اجرای پروژه را دارند  مي تواننقد حقداكثر   « د » متقاضياني كه دارای شرایط مذكور در بند 

  - ساختمان مدیریت اكتشقاف   -خيابان خدامي -ابتدای خ س ول -ميدان ون   -آمادگي خود را به صورت كتبي به آدرس : تهران  19/11/50

قصقات ) ارزیقابي   ققانون برگقزاری منا   12مقاده   "ج"وف  بند  مدارك ارزیابي كيفياوالم و نسبت به دریافت  طبقه دوم امور حقوقي و قراردادها

در قالب یق  وقدد زونکقن     11/50/ 25حداكثر تا پایان وقت اداری را طي نامه ای اطالوات مورد درخواست بایستي  ضمناً كيفي ( اقدام نمایند.

است كارفرمقا  د. بدیهي االشاره در مقابل رسيد تحویل گردبه آدرس فوق  ی  حلقه لوح فشرده تهيه و مدارك ارزیابي كيفي برابر با اصل شده و

 این ح  را برای خود محفوظ مي دارد به مداركي كه پس از انقضاء مهلت مقرر ارائه مي گردد ترتيب اثر ندهد.  
 اسناد و مدارك مناقصه بين  شركتهای واجد شرایط كقققه به تشخيص مناقصه گزار تعيين صالحيت خواهند شد   توزیع خواهد گردید . 

. بدیهي است ارائه مدارك فوق القذكر هيگگونقه    به اطالع خواهد رسيد( "گشایش پيشنهادات متعاقبااسناد   تحویل و )محل   زمان و مهلت دریافت 
 حقي را جهت متقاضيان برای شركت در مناقصه ایجاد نخواهد كرد . 

 تماس حاصل نمایند .  721-12073271در صورت نياز به اطالوات بيشتر متقاضيان مي توانند با تلفن 
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