
 

 
 فراخوان   آگهي

  تن نمک حفاری 0888خرید  31779 مناقصه شمارهموضوع :    
                          XLS- 9700237 -TE 

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

   .نماید خریداریشركتهای  واجد شرایط  از  مرحله ای یک

   تن نمک حفاری 0888خرید  :مورد نياز  كاالیالف ( شرح 

 یکسال : ی قراردادب ( مدت اجرا

 تحویل كاال :ج ( محل 

 دیریت اكتشافكيلومتری جاده فيروز آباد، وروردی شهر كوار، مجتمع عمليات انبارداری م 54. تحویل كوار : شيراز، 7     

 :  مناقصه گرد ( شرایط        

 دارای سابقه و تجربه كاری مرتبط باشند . شركتها   -7

 داشتن شخصيت حقوقي    -2

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

/ت 729582ریال و در صورت برنده شدن ،ارائه ضمانتنامه انجوام تعهودات طبوق تصوویم ناموه شوماره        088،888،888  ایران (  به مبلغ

 هيات محترم  وزیران . 22/83/7935ه مورخ  48043

 ریال مي باشد .  888/888/888/72 ه( برآورد مناقصه مبلغ   

 مي باشد .  25/82/7930و( تاریخ تقریبي گشایش پاكات مالي       

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

سواختمان    -ابتدای خ سووول   -ميدان ونک  -آمادگي خود را به صورت كتبي به آدرس : تهران  25/77/7931روز چهارشنبه  اداری

قوانون   72مواده   "ج"وفق بند  مدارك ارزیابي كيفياعالم و نسبت به دریافت  راردادهاطبقه دوم امور حقوقي و ق  - مدیریت اكتشاف

 بایستي اطالعات مورد درخواست را طي نامه ای حداكثر تا پایان وقوت اداری  زیابي كيفي ( اقدام نمایند. ضمناًبرگ اری مناقصات ) ار

اصل شده و یوک حلقوه لووح فشورده تهيوه و بوه       در قالم یک عدد زونکن مدارك ارزیابي كيفي برابر با 80/72/7931روز چهارشنبه 

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

 انقضاء مهلت مقرر ارائه مي گردد ترتيم اثر ندهد.  

 خيص مناقصه گ ار تعيين صالحيت خواهند شد ، توزیع خواهد گردید . اسناد و مدارك مناقصه بين  شركتهای واجد شرایط كوووه به تش 

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

 هيچگونه حقي را جهت متقاضيان برای شركت در مناقصه ایجاد نخواهد كرد . 

 تماس حاصل نمایند .  827-02189287ر صورت نياز به اطالعات بيشتر متقاضيان مي توانند با تلفن د 
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 مديريت اكتشاف  روابط عمومي  
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