
 
 فراخوان   آگهي

 ست نازل 748و   TCIعدد مته 08  جهت خرید  12979مناقصه شمارهموضوع : 

(XPP- 9701448-TE  ) 
 دوشركت ملي نفت ایران در نظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرایط كليي زیير از يریين مناقصيه عميومي       –مدیریت اكتشاف  

  .نماید خریداریواجد شرایط  و تامین كننده داخلي شركتهای  از  مرحله ای

 (  XPP- 9701448-TE)ست نازل  748و   TCIعدد مته 08 :مورد نیاز  كاالیالف ( شرح  
 ماه  97 : ی قراردادب ( مدت اجرا 

 گمركات ایرانتحویل كاال : ج ( محل 
 :  مناقصه گرد ( شرایط 

 داشتن شخصیت حقوقي  -9

 توان مالي -7

 داشتن تجربه كافي و سابقه مرتبط با موضوع مناقصه  -3

)به استثنای پست بانک و قابل استعالم از بانک مركزی جمهيوری اسيالمي ایيران (      داشتن توانایي ارائه تضمین شركت درفرآیند ارجاع كار -4

ه ميور    08601/ت 973487و در صورت برنده شدن ،ارائه ضيمانتنامه انجيام تعهيدات يبين تصيویه ناميه شيماره         یورو21347به مبلغ

 آمادگي هیات محترم  وزیران  77/81/9314

 مي باشد .  يورو 154452 برآورد مناقصه مبلغ ه(      
 مي باشد .  70/83/9310تاریخ تقریبي گشایش پاكات مالي  و(      

سياعت  تا پایان وقيت اداری  فوق مي باشند و آمادگي اجرای پروژه را دارند، مي توانند حداكثر « د » متقاضیاني كه دارای شرایط مذكور در بند 

  -خیابيان خيدامي   -ابتيدای   سيلول   -میيدان ونيک    -آمادگي خود را به صيورت كتبيي بيه آدر  : تهيران      89/97/12  چهارشنبهروز96:88

قيانون   97مياده   "ج"وفن بند  مدارك ارزیابي كیفياعالم و نسبت به دریافت  يبقه دوم امور حقوقي و قراردادها  - ساختمان مدیریت اكتشاف

 حيداكثر تيا پایيان وقيت اداری    را ييي ناميه ای   ايالعيات ميورد درخواسيت    بایسيتي   ضيمنا   برگزاری مناقصات ) ارزیابي كیفي ( اقدام نماینيد. 

بيه   یک حلقيه ليوح فشيرده تهیيه و     رك ارزیابي كیفي برابر با اصل شده ودر قاله یک عدد زونكن مدا 97/12/ 90 روز چهارشنبه 96:88ساعت

د. بدیهي است كارفرما این حن را برای خود محفوظ مي دارد به مداركي كه پس از انقضاء مهلت االشاره در مقابل رسید تحویل گردآدر  فوق 

 مقرر ارائه مي گردد ترتیه اثر ندهد.  
 ی واجد شرایط كيييه به تشخیص مناقصه گزار تعیین صالحیت خواهند شد ، توزیع خواهد گردید . اسناد و مدارك مناقصه بین  شركتها

. بدیهي است ارائه مدارك فوق اليذكر هیگوونيه    به ايالع خواهد رسید( "گشایش پیشنهادات متعاقبا)محل ، زمان و مهلت دریافت اسناد ، تحویل و 
 ایجاد نخواهد كرد . حقي را جهت متقاضیان برای شركت در مناقصه 

 تما  حاصل نمایند .  879-07283789در صورت نیاز به ايالعات بیشتر متقاضیان مي توانند با تلفن 
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