
 

 
 فراخوان   آگهي

 Salt Clayتن  066 خرید  43179 مناقصه شمارهموضوع :    

                          XLS- 9740249 -TE 

 يشركت ملي نفت ایران در نظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرایط كلي زیر از طریق مناقصه عمووم  –مدیریت اكتشاف  

   .نماید خریداریواجد شرایط  تولید كننده و تامین كننده داخليشركتهای میان  از  مرحله ای یک

 Salt Clayتن  066خرید  :مورد نیاز  كاالیالف ( شرح 

 Salt Clayتن  066مقدار   -1

 ماه شش : ی قراردادب ( مدت اجرا 

 تحویل كاال :ج ( محل 

 تری جاده فیروز آباد، وروردی شهر كوار، مجتمع عملیات انبارداری مدیریت اكتشافكیلوم 94. تحویل كوار : شیراز، 1     

 :  مناقصه گرد ( شرایط        

 دارای سابقه و تجربه كاری مرتبط باشند . شركتها   -1

 داشتن شخصیت حقوقي    -2

قابل استعالم از بانوک مركو ی جمهووری اسوالمي     )به استثنای پست بانک و  داشتن توانایي ارائه تضمین شركت درفرآیند ارجاع كار  -9 

/ت 127962ریال و در صورت برنده شدن ،ارائه ضمانتنامه انجوام تعهودات طبوق تصوویم ناموه شوماره         016،666،666 ایران (  به مبلغ

 هیات محترم  وزیران . 22/64/1749ه مورخ  46044

 ریال مي باشد .   666/666/266/10 ه( برآورد مناقصه مبلغ   

 مي باشد . 21/12/1743و( تاریخ تقریبي گشایش پاكات مالي      

فوق مي باشند و آمادگي اجرای پروژه را دارند، مي توانند حوداكثر توا پایوان وقوت     « د » متقاضیاني كه دارای شرایط مذكور در بند  -

سواختمان    -ابتودای خ سولول    -میدان ونک  -آمادگي خود را به صورت كتبي به آدرس : تهران  24/16/1743سه شنبه اداری روز

قوانون   12مواده   "ج"وفق بند  مدارك ارزیابي كیفياعالم و نسبت به دریافت  قي و قراردادهاطبقه دوم امور حقو  - مدیریت اكتشاف

بایستي اطالعات مورد درخواست را طوي ناموه ای حوداكثر توا پایوان وقوت        "برگ اری مناقصات ) ارزیابي كیفي ( اقدام نمایند. ضمنا

ارزیابي كیفي برابر با اصل شده و یک حلقه لوح فشرده تهیه و بوه   در قالم یک عدد زونكن مدارك64/11/1743سه شنبهاداری روز 

آدرس فوق االشاره در مقابل رسید تحویل گردد. بدیهي است كارفرما این حق را برای خود محفوظ مي دارد به موداركي كوه پوز از    

 انقضاء مهلت مقرر ارائه مي گردد ترتیم اثر ندهد.  

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

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

 ایجاد نخواهد كرد .  هیچگونه حقي را جهت متقاضیان برای شركت در مناقصه

 تماس حاصل نمایند .  621-02367261در صورت نیاز به اطالعات بیشتر متقاضیان مي توانند با تلفن  
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