
 

 
 فراخوان   آگهي

 خرید تجمیعی مواد کنترل هرزروی گل حفاری  33199 مناقصه شمارهموضوع :    

( (Mica(F&M),Cellophane Flakes, Limestone Chips (F&M&C), EQS 
                          XLS- 97402250 -TE 

 ظر دارد موضوع مناقصه فوق الذکر را با مشخصات و شرایط کلی زیر از طریق مناقصه عموومی شرکت ملی نفت ایران در ن –مدیریت اکتشاف  

   .نماید خریداریواجد شرایط   تامین کننده و تولید کننده داخلی شرکتهایمیان از  مرحله ای یک

 خرید تجمیعی مواد کنترل هرزروی گل حفاری :مورد نیاز  کاالیالف ( شرح 

( (Mica(F&M),Cellophane Flakes, Limestone Chips (F&M&C), EQS 

   Mica (Fine)کیلوگرمی  52کیسه  000/10 مقدار -1

   Mica (Medium)کیلوگرمی  52کیسه  000/10 مقدار -5

   Cellophane Flakesکیلوگرمی  10کیسه  000/10  مقدار -9

 Limestone Chips (Fine)تن  500مقدار  -4

 Limestone Chips (Medium)تن  500مقدار  -2

 Limestone Chips (Coarse)تن  500مقدار  -6

 Quick Seal (EQS)کیلوگرمی  52کیسه  000/10مقدار  -3

 ماه شش : ی قراردادب ( مدت اجرا

 تحویل کاال :ج ( محل 

 یت اکتشافکیلومتری جاده فیروز آباد، وروردی شهر کوار، مجتمع عملیات انبارداری مدیر 42. تحویل کوار : شیراز، 1     

 :  مناقصه گرد ( شرایط        

 دارای سابقه و تجربه کاری مرتبط باشند . شرکتها   -1

 داشتن شخصیت حقوقی    -5

)به استثنای پست بانک و قابل استعالم از بانوک مرکو ی جمهووری اسوالمی      داشتن توانایی ارائه تضمین شرکت درفرآیند ارجاع کار  -4 

/ت 159405ریال و در صورت برنده شدن ،ارائه ضمانتنامه انجوام تعهودات طبوق تصوویم ناموه شوماره         355،200،000 ایران (  به مبلغ

 هیات محترم  وزیران . 55/03/1934ه مورخ  20623

 ریال می باشد .  000/000/420/11 ه( برآورد مناقصه مبلغ   

 می باشد . 51/15/1933و( تاریخ تقریبی گشایش پاکات مالی      

فوق می باشند و آمادگی اجرای پروژه را دارند، می توانند حوداکثر توا پایوان وقوت     « د » متقاضیانی که دارای شرایط مذکور در بند  -

سواختمان    -ابتودای خ سولول    -میدان ونوک   -آمادگی خود را به صورت کتبی به آدرس : تهران 52/10/1933سه شنبه اداری روز

قوانون   15مواده   "ج"وفق بند  مدارك ارزیابی کیفیاعالم و نسبت به دریافت  قی و قراردادهاطبقه دوم امور حقو  - مدیریت اکتشاف

بایستی اطالعات مورد درخواست را طوی ناموه ای حوداکثر توا پایوان وقوت        "برگ اری مناقصات ) ارزیابی کیفی ( اقدام نمایند. ضمنا

ارزیابی کیفی برابر با اصل شده و یک حلقه لوح فشورده تهیوه و    در قالم یک عدد زونكن مدارك  03/11/1933سه شنبه  اداری روز

به آدرس فوق االشاره در مقابل رسید تحویل گردد. بدیهی است کارفرما این حق را برای خود محفوظ می دارد به مدارکی کوه پو    

 از انقضاء مهلت مقرر ارائه می گردد ترتیم اثر ندهد. 

 واجد شرایط کوووه به تشخیص مناقصه گ ار تعیین صالحیت خواهند شد ، توزیع خواهد گردید .  اسناد و مدارك مناقصه بین  شرکتهای 

الوذکر   به اطالع خواهد رسید( . بدیهی است ارائه مودارك فووق    ")محل ، زمان و مهلت دریافت اسناد ، تحویل و گشایش پیشنهادات متعاقبا 

 ایجاد نخواهد کرد .  هیچگونه حقی را جهت متقاضیان برای شرکت در مناقصه

 تماس حاصل نمایند .  051-15309501در صورت نیاز به اطالعات بیشتر متقاضیان می توانند با تلفن  
WWW.SHANA.IR   

WWW.NIOCEXP.IR   
 مديريت اكتشاف  روابط عمومي 
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