
 
   ارزيابي كيفيستعالم اِ آگهي

کميل ، آزمايش ، اسيدكاری ، دستگاه لوله مغزی سيار ، فرازآوری و شکافزايي جهت خدمات ت"در خصوص  18997 مناقصه شمارهموضوع: 

  "عمليات اليه آزمايي در خشکي 88

مناقصهه عمهومي   برگزاری ي زير از طريق صات و شرايط كلّكر با مشخّالذّفوق موضوع مناقصه در ي نفت ايران در نظر داردشركت ملّ  –ت اكتشاف مديريّ    

   نمايد. استفادهشركت واجد شرايط  ازای رحلهم-دو

يورو و پانزده  چهارده ميليون و دويست و هفتاد)يورو  91/9733333.73 و( سي ميليارد و سيصد و شصت ميليون ريال) ريال83380333333333 برآورد مناقصه

 .باشدمي( سنت

عمليات  88کميل ، آزمايش ، اسيدكاری ، دستگاه لوله مغزی سيار ، فرازآوری و شکافزايي جهت خدمات ت انجام :مورد نياز خدمات الف ( شرح 

 .ماه 80 :ی قرارداداجرا ت زمانمدّ ب ( اليه آزمايي در خشکي

 سراسر كشور :انجام خدمات ج ( محلّ

 :گرناقصهمد ( شرايط 

 ت حقوقي. يّداشتن شخص -1

 و نيروی انساني باتجربه.موضوع مناقصه  داشتن امکانات و تجهيزات مناسب مرتبط با -2

  .موضوع مناقصه داشتن سابقه و تجربه كافي و مرتبط با -3

سهات معتبهر ع هو جامعهه     شده برابر با اصل شده در دفتر اَسناد رسمي از سهوی يکهي از م سّ  های مالي حسابرسيارايه گواهي آخرين صورت -4

 .9810حسابداران رسمي ايران مربوط به سال مالي 

جخص   اشخاص  اراایخم ازخصس ندخبه   خ       يورو 1..،37.ريال و   9،198،333،333مبلغ رجاع كار  بهه ت مين شركت در فرآيند اِداشتن توانايي اراي -5

ه به ارايه اشخاص ايراني در صورت تمايل  صیک ااکز  )ساصن تدلیم( ارار  یمصره . یصا  ررصلم  صیکم  ا اسصس یِاخ تَدعیا یصا  اَرس ، ضمصیتضمصیت

نامهه شهركت   در روز تسليم ضمانت نيما ( ازار ثانويه )رز بسعير اَرخ تَنِبهيورو  1..،37. . نامه بانکي ريالي در مجموع، ضروری است مبلغضمانت

. ه شهود رجاع كهار ارايه  نامه ريالي شركت در فرآيند اِافزوده و در مجموع يك ضمانتريال   9،198،333،333مبلغبهرجاع كار تبديل و در فرآيند اِ

سعير بهيش از ده درصهد   رخ تَدر هر دوره دوازده ماهه كه نِ ،ه شده استكه به ريال ارايرزی نامه ريالي، مبلغ بخش اَه ضمانتدر صورت اراي ضمناً

بانکي  نامه،ه ضمانت. در صورت ارايعالم خواهد شدگر اِت اكتشاف به مناقصهجهت تحويل به مديريّآن  شده و كسریِروزبه ،افزايش داشته باشد

ههای صهادره از   نامهضمانت) ،ستعالم از بانك مركزی جمهوری اسالمي ايران باشدعالمي از سوی كارفرما و  قابل اِنامه بايد مطابق ضوابط اِضمانت

 .دات طبق ضوابط كارفرماه ت مين انجام تعهّو در صورت برنده شدن اراي ،باشد(قبول نميبانك قابلستپُ

  91/37/9818تها تهاري    توانند حهداكرر  مي ،باشند و آمادگي الزم جهت شركت در مناقصه را دارندفوق مي« د» كه دارای شرايط مذكور در بند متقاضياني 

سهت  بَنبُه  -سهوول  يابانابتدای خ -ميدان ونك -به آدرس: تهران يستعالم ارزيابي كيفسناد اِاَ خذت اَفي نماينده جهبا معرّصورت كتبي آمادگي خود را به

قهانون   .9مهاده   "ج"فق بنهد  دارك ارزيابي كيفي وِعالم و نسبت به دريافت مَاِ ،امور حقوقي و قراردادها -مطبقه دوّ  -ت اكتشافساختمان مديريّ  -يکم

در ای موجب نامهه هبالعات مورد درخواست را اطّ ،1/37/9818.تاري   90:33قبل از ساعت تا بايستي  ضمناً قدام نمايند.)ارزيابي كيفي( اِ برگزاری مناقصات

االشاره در مقابل رسهيد تحويهل   همراه مدارك به آدرس فوقبه يك حلقه لوح فشرده تهيه و شده ودارك ارزيابي كيفي برابر با اصلقالب يك عدد زونکن مَ

سات معتبهر ع هو جامعهه    سّ سناد رسمي از سوی يکي از مشده برابر با اصل شده در دفتر اَهای مالي حسابرسيآخرين صورتگواهي ه ، ارايناًضم نمايند.

ركي دادارد به مَه را برای خود محفوظ مي بديهي است كارفرما اين حقّ و چهار سال گذشته الزامي است. 9810حسابداران رسمي ايران مربوط به سال مالي 

 .ترتيب اثر ندهد ،گردده مير ارايكه پس از انق اء مهلت مقرّ

ههای متقاضهي   شركت خواهند شد، توزيع خواهد گرديد. تالحيّگزار تعيين صَمناقصهتشخيص ه بهواجد شرايط ك هایشركت دارك مناقصه بين سناد و مَاَ

 د.خذ نمايني نفت را اَراست شركت ملّت از حِالحيّييد صَأسناد از سوی كارفرما، تند تا قبل از دعوت به مناقصه و توزيع اَهست ح ور در مناقصه موظف

مهالي   هایپيشهنهاد  ههای تي گشهايش پاكه  سيد. تاري  تقريبالع خواهد ربه اطّ  متعاقباً هاسناد، تحويل و گشايش پيشنهادهلت دريافت اَ، زمان و مُمحلّ

 كت در مناقصه ايجاد نخواهد كرد.ي را جهت متقاضيان برای شرگونه حقّكر هيچالذّه مدارك فوقهي است ارايبدي باشد.مي 91/99/9818

 تماس حاصل نمايند. 3.9-8.73 19.. توانند با تلفنالعات بيشتر متقاضيان ميدر صورت نياز به اطّ
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