آگهي فراخوان شناسایي پیمانکار
موضوع  :مناقصه شماره 89889
خدمات و فشرده سازی نوار های مغناطیسي ژئوفیزیکي

مديريت اكتشاف – شركت ملي نفت ايران در نظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عموومي
يک مرحله ای از میان شركتهای واجد شرايط واگذار نمايد.
الف ) شرح مختصر خدمات مورد نیاز  :انتقال اطالعات حدود  0888عدد از انواع نوارهای مغناطیسي و مدارک ژئوفیزيکي موجود در اتاق
ديتا وانبار نوارهای لرزه نگاری ژئوفیزيکي در محل ری و همچنین برداشتي جاری و در آينده بر روی نوارهای خروجي های سریLto x
( =Xنوع مديا بر حسب نیاز كارفرما) برای مدت دو سال
ب ) مدت اجرای قرارداد  42 :ماه
ج ) شرايط متقاضي:
 -1داشتن شخصیت حقوقي
 -4داشتن امکانات ،تجهیزات مناسب مرتبط با مناقصه با ارائه مدارک و مستندات مالکیت و يوا اجواره تجهیوزات و امکانوات و همچنوین
نیروی انساني با تجربه
 -3شركتهای دارای تجربه كافي يا شركت های دارای حداقل رتبه  4پشتیباني از شورای عالي انفورماتیک و دارای انجام كار مشابه
 -2داشتن صورتهای مالي حسابرسي شده مربوط به سال 1331
 -5داشتن توان مالي
 -6داشتن توانايي ارائه تضمین شركت درفرآيند ارجاع كار (به استثنای پست بانک و قابل استعالم از بانک مركوزی جمهووری اسوالمي
ايران ) به مبلغ  1،318،358،888ريال و در صوورت برنوده شودن ،ارائوه ضومانتنامه انجوام تعهودات طبوق تصوويب ناموه شوماره
/143284ت  58653ه مورخ  1332/83/44هیات محترم وزيران .
 -1تايیديه حراست شركت ملي نفت ايران.
ه) برآورد مناقصه مبلغ  41/213/888/888ريال مي باشد .
و) تاريخ تقريبي گشايش پاكات مالي 1333/81/46مي باشد .
 متقاضیاني كه دارای شرايط مذكور در بند « د » فوق مي باشند و آمادگي اجرای پروژه را دارند ،مي توانند حوداكثر توا پايوان وقوتاداری روز  1330/11/85آمادگي خود را به صورت كتبي به آدرس  :تهران  -میدان ونک  -ابتودای خ سولول  -سواختمان موديريت
اكتشاف  -طبقه دوم امور حقوقي و قراردادها اعالم و نسبت به دريافت مدارک ارزيابي كیفي وفق بند "ج" ماده  14قوانون برگوزاری
مناقصات ( ارزيابي كیفي ) اقدام نمايند .ضمنا" بايستي اطالعات مورد درخواست را طي ناموه ای حوداكثر توا پايوان وقوت اداری روز
1330/11/13در قالب يک عدد زونکن مدارک ارزيابي كیفي برابر با اصل شده و يک حلقه لوح فشرده تهیه و به آدرس فووق اششواره
در مقابل رسید تحويل گردد .بديهي است كارفرما اين حق را برای خود محفوظ مي دارد به مداركي كه پس از انقضوا مهلوت مقورر
ارائه ميگردد ترتیب اثر ندهد.
اسناد و مدارک مناقصه بین شركتهای واجد شرايط كوووه به تشخیص مناقصه گزار تعیین صالحیت خواهند شد  ،توزيع خواهد گرديد .
(محل  ،زمان و مهلت دريافت اسناد  ،تحويل و گشايش پیشنهادات متعاقبا" به اطالع خواهد رسید)  .بديهي است ارائه مودارک فووق الوذكر
هیچگونه حقي را جهت متقاضیان برای شركت در مناقصه ايجاد نخواهد كرد .
در صورت نیاز به اطالعات بیشتر متقاضیان مي توانند با تلفن  841-04183481تماس حاصل نمايند .
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