
 

 
  شناسایي پيمانكار فراخوانتجدید آگهي 

 "رقومي سازی، تغذیه و بروزرساني اطالعات مدیریت اکتشاف " 42189مناقصه شماره  موضوع :
 

ه ب مرحله اي  يك عموميمشاصصات و شرای  کيي زیر از طری  مناقصه  را با  موضاوع مناقصاه فوا اكذکر  در نظر دارد  شارکت ميي نتت ایران مدیریت اکتشااف    

 واجد شرای  واگذار نماید. های شرکت

 الف( شرح مختصر عمليات مورد نياز: 

 مدیریت اکتشاف های مورد نياز ها، خطوط و نقشهمستندات، گزارش ،، بهينه سازی، آرشيو، اسكن، تغذیه اطالعاتسازیرقومي

 ماه( 18) شمسي ماهدوازده ب( مدت اجرا:  

  ، ری، کوارتهرانمحل ارائه خدمات: ( ج

 شرايط متقاضي:  د (
 داشتن شصصيت حقوقي  -1

 به کافي و مرتب  تجرداشتن  -8

 سسات حسابرسي ؤتوس  یكي از م 49شده مربوط به سال  يارائه آخرین صورت های ماكي حسابرس -3

 داشتن مجوز حراست شرکت ميي نتت ایران -9

 پيمانكاران صادر شده توس  وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعيگواهينامه تایيد صالحيت ایمني داشتن  -5

  در رسته ارائه خدمات انتورماتيكي صالحيت دار از شورای عاكي انتورماتيک  8رتبه حداقل های زميني یا کاوشدر گروه  3 حداقل رتبهداشتن  -6

طب  ضواب  کارفرما، مندرج در  انجام تعهدات  تضمينو در صاورت برنده شادن ارائه    000،001،409،3 به مبيغ یند ارجاع کارآتضامين شارکت در فر  ئه اار ه(

 اسناد و مدارك مناقصه. 

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

پایان وقت اداری تا فوا مي باشاااند و آمادگي اجرای پروره را دارند، مي توانند حداک ر « د » متقااضااايااني کاه دارای شااارای  ماذکور در بند     

ساختمان  - خيابان خدامي –ابتدای خ سئول  -ميدان شيخ بهائي -ميدان ونک -آمادگي خود را به صاورت کتبي به آدر  : تهران   31/01/1344

به صاورت حضاوری یا دریافت فایل مربوطه از كينک مناقصات    کيتي ارزیابي اساتعالم  اعالم و نسابت به دریافت   همكفطبقه  -مدیریت اکتشااف 

تا  ای را به موجب نامهاطالعات مورد درخواست  بایستي  ضمناً نمایند.( اقدام WWW.NIOCEXP.IRساایت مدیریت اکتشاف به نشاني) 

د. بدیهي است کارفرما این ح  را تحویل گرد ،االشاره در مقابل رسيدبه آدر  فوا  ،حيقه كوح فشرده ساه در قاكب 19/08/1344پایان وقت اداری

 .گردد ترتيب اثر ندهدبرای خود محتوظ مي دارد به مدارکي که پس از انقضاء مهيت مقرر ارائه مي 

 يتمحل، زمان و مهد گردید )هتوزیع خوا خواهند شد، مدارك مناقصه بين پيمانكاران واجد شرای  که به تشصيص کارفرما از بين متقاضيان انتصاب     

 هيچگونه حقي را جهت متقاضيان برایبدیهي است ارائه مدارك فوا اكذکر  .(به اطالع خواهد رسيد "متعاقبادریافت اسناد، تحویل و گشایش پيشنهادات 

 شرکت در مناقصه ایجاد نصواهد کرد. 

   تما  حاصل نمایند. 081- 28908089 در صورت نياز به اطالعات بيشتر متقاضيان مي توانند با تيتن

 

WWW.NIOCEXP.IR 

WWW.IETS.MPORG.IR 
 روابط عمومی مدیریت اکتشاف

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

