
 

 
  شناسايي پيمانكار فراخوانآگهي 

 "رقومي سازی، تغذيه و بروزرساني اطالعات مديريت اکتشاف " 42189مناقصه شماره  موضوع :
 

بوه   مرحلك  ي    يك   عموومي مشخصات و شرايط کلي زير از طريق مناقصه را با  موضوع مناقصه فوق الذکردر نظر دارد  شرکت ملي نفت ايرانمديريت اکتشاف   

 واجد شرايط واگذار نمايد. های شرکت

 يلف( شرح مختصر عمليات مورد نياز: 

 مديريت اکتشاف های مورد نياز ها، خطوط و نقشهمستندات، گزارش ،، بهينه سازی، آرشيو، اسكن، تغذيه اطالعاتسازیرقومي

 ماه( 18) شمسي ماهدوازده ب( مدت يجري:  

  ، ری، کوارتهرانمحل يريئ  خدمات: ( ج

 شرييط متقاضي:  د (
 داشتن شخصيت حقوقي  -1

 به کافي و مرتبط تجرداشتن  -8

 سسات حسابرسي ؤتوسط يكي از م 49شده مربوط به سال  يارائه آخرين صورت های مالي حسابرس -3

 داشتن مجوز حراست شرکت ملي نفت ايران -9

 پيمانكاران صادر شده توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعيگواهينامه تاييد صالحيت ايمني داشتن  -5

  در رسته ارائه خدمات انفورماتيكي صالحيت دار از شورای عالي انفورماتيک  8رتبه حداقل های زميني يا کاوشدر گروه  3 حداقل رتبهداشتن  -6

طبوق ضووابط کارفرموا، منودر  در      انجام تعهدات  تضمينو در صورت برنده شدن ارائه  000،001،409،3 به مبلغ يند ارجاع کارآتضمين شرکت در فرئه اار ه(

 اسناد و مدارك مناقصه. 

  (ريالسي و هشت ميليارد و هشتاد و شش ميليون ) ريال ،،،0،،،680،830   برآورد كارفرما: (و     

پايوان وقوت اداری   توا  فوق موي باشوند و آموادگي اجورای پورو ه را دارنود، موي تواننود حوداک ر          « د » متقاضياني که دارای شرايط مذکور در بند 

ساختمان  - خيابان خدامي –ابتدای خ سئول  -ميدان شيخ بهائي -ميدان ونک -آمادگي خود را به صورت کتبي به آدرس : تهران  13/11/1342

به صورت حضوری يا دريافوت فايول مربوطوه از لينوک مناقصوات       کيفي ارزيابي استعالم اعالم و نسبت به دريافت  همكفطبقه  -مديريت اکتشاف

زيابي کيفي تكميل شده به هموراه  اصل استعالم اربايستي  ضمناً نمايند.( اقدام WWW.NIOCEXP.IRسايت مديريت اکتشاف به نشاني)

تحويول   ،االشاره در مقابول رسويد  به آدرس فوق  ،در قالب يک حلقه لوح فشرده89/11/1342اطالعات مورد درخواست حداک ر تا پايان وقت اداری

 .گردد ترتيب اثر ندهدد. بديهي است کارفرما اين حق را برای خود محفوظ مي دارد به مدارکي که پس از انقضاء مهلت مقرر ارائه مي گرد

محل، زمان و د گرديد )هتوزيع خوا خواهند شد، مدارك مناقصه بين پيمانكاران واجد شرايط که به تشخيص کارفرما از بين متقاضيان انتخاب     

هيچگونه حقي را جهت بديهي است ارائه مدارك فوق الذکر  .(به اطالع خواهد رسيد "متعاقبادريافت اسناد، تحويل و گشايش پيشنهادات  مهلت

 متقاضيان برای شرکت در مناقصه ايجاد نخواهد کرد. 

   تماس حاصل نمايند. 081- 28908089 در صورت نياز به اطالعات بيشتر متقاضيان مي توانند با تلفن

 

WWW.NIOCEXP.IR 

WWW.IETS.MPORG.IR 
 روابط عمومی مدیریت اکتشاف

http://www.niocexp.ir/
http://www.niocexp.ir/

