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عملیات الیه آزمایی دریا15خدمات تکمیل و آزمایش چاه جهت 
صه عمومیشرکت ملی نفت ایران در نظر دارد موضوع مناقصه فوق الذکر را با مشخصات و شرایط کلی زیر از طریق مناق–مدیریت اکتشاف 

.نمایدواجد شرایط واگذار شرکتهاي میان از مرحله ايدو
"عملیات الیه آزمایی در دریا15خدمات تکمیل و آزمایش چاه جهت انجام":مختصر خدمات مورد نیازشرح ) الف 

ماه36:ي قراردادمدت اجرا) ب 
تمامی نواحی عملیاتی دریایی سراسر کشور: محل انجام خدمات) ج
:شرایط متقاضی)د
داشتن تجربه کافی و مرتبط با موضوع مناقصه-1
1397داشتن صورتهاي مالی حسابرسی شده مربوط به سال -2
گواهینامه تایید صالحیت ایمنی پیمانکاران صادر شده توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی-3

يجامجاز هستند بهیرانییورو اشخاص ا531،57و الیر156،823،621،4مبلغ ارجاع کار  به ندیشرکت در فرآنیداشتن توانایی ارایه تضم
به یرانیدر صورت تمایل اشخاص ا. ندیارایه نما) میزمان تسل(يبانک مرکزریبر اساس نرخ تَسعیبانکیالینامه رضمانت،ينامه اَرزضمانت

نامه در روز تسلیم ضمانت) ماین( هینرخ تَسعیر اَرز بازار ثانوبهیورو531،57نامه بانکی ریالی در مجموع، ضروري است مبلغ  ضمانتیهارا
نامه ریالی شرکت در فرآیند ارجاع کار افزوده و در مجموع یک ضمانتالیر156،823،621،4مبلغ شرکت در فرآیند ارجاع کار تبدیل و به

که به ریال ارایه شده است، در هر دوره دوازده ماهه که نرخ تَسعیر بیش نامه ریالی، مبلغ بخش اَرزي ضمناً در صورت ارایه ضمانت. شودایهار
در صورت ارایه . گر اعالم خواهد شدشده و کسريِ آن جهت تحویل به مدیریت اکتشاف به مناقصهروزاز ده درصد افزایش داشته باشد، به

باشد، رانیایاسالميجمهوريفرما و  قابل استعالم از بانک مرکزمطابق ضوابط اعالمی از سوي کاردینامه باضمانتیبانکنامه،انتضم
، و در صورت برنده شدن ارایه تضمین انجام تعهدات طبق ضوابط )باشدیقبول نمقابلهیبانک و بانک سرماصادره از پستيهانامهضمانت(

.اکارفرم
صدوسی و دو میلیارد و ششصد و نود و یک میلیون و یکصد و پنجاه و هفت هزار و هفتصد و (ریال 783،157،691،132برآورد مناقصه ) ه

.باشدمی) سنتشصت و هشتیورو و دویست و بیست و پنج هزار و دویست و نود دومیلیون دو(یورو 68/292،225،2و) هشتاد و سه ریال
. می باشد 14/05/1399تاریخ تقریبی گشایش پاکات مالی) و

اکثر تا پایان وقت اداري روز فوق می باشند و آمادگی اجراي پروژه را دارند، می توانند حد» د«متقاضیانی که داراي شرایط مذکور در بند - 
طبقه 		-	ساختمان مدیریت اکتشاف- ابتداي خ سئول - میدان ونک - تهران : آمادگی خود را به صورت کتبی به آدرس 23/02/1399

ینک مناقصات سایت مدیریت حضوري یا دریافت فایل مربوط از لبه صورتارزیابی کیفیاستعالمسبت به دریافت اعالم و ن		همکف
پایان وقت تا را به موجب نامه اي اطالعات مورد درخواست بایستی "ضمنا. اقدام نمایندWWW.NIOCEXP.IRاکتشاف به نشانی 

بدیهی است کارفرما . تهیه و به آدرس فوق االشاره در مقابل رسید تحویل گرددحلقه لوح فشرده سهدرقالب 06/03/1399اداري روز
. این حق را براي خود محفوظ می دارد به مدارکی که پس از انقضاء مهلت مقرر ارائه می گردد ترتیب اثر ندهد

. ، توزیع خواهد گردید متقاضیان انتخاب خواهد شدکارفرما از بینتشخیص واجد شرایط کـــه بهمدارك مناقصه بین پیمانکاران 
الذکر بدیهی است ارائه مدارك فوق ) . به اطالع خواهد رسید"محل ، زمان و مهلت دریافت اسناد ، تحویل و گشایش پیشنهادات متعاقبا(

. د هیچگونه حقی را جهت متقاضیان براي شرکت در مناقصه ایجاد نخواهد کر
. تماس حاصل نمایند 021- 82703201در صورت نیاز به اطالعات بیشتر متقاضیان می توانند با تلفن 

WWW.SHANA.IR
WWW.NIOCEXP.IR

مدیریت اکتشاف روابط عمومی


