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مدیریت اکتشاف – شرکت ملی نفت ایران در نظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكکر را اذا مشاصذا ر شذرایي کلذی زیذر از رریذ
مناقصه عمومی در مرحله ای از شرکتهای راجد شرایي خریداری نماید.
الف ) شرح کاالی مورد نیاز  :خرید  97/777کیسه  92کیلوگرمی نشاسته سبز
ب ) مد اجرای قرارداد  2 :ماه
ج ) محل تحویل کاال :
 .1تحویل کوار  :شیراز 52 ،کیلومتری جاده فیررز آااد ،رررردی شهر کوار ،مجتمع عملیا انبارداری مدیریت اکتشاف
د ) شرایي مناقصه گر :
 -1شرکتهای تامین کننده ر تولید کننده
 -9دارای سااقه ر تجراه کاری مرتبي ااشند .
 -3داشتن شاصیت حقوقی
 -5داشتن توانایی ارائه تضمین شرکت درفرآیند ارجاع کار(اه استثنای پست اانک ر تضذامین صذادره از صذندرقهای پورششذی ر
فنارری غیر درلتی ر قاال استعالم از اانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران ) اه مبلغ  1/112/777/777ریال ر در صذور ارنذده
شدن ،ارائه ضمانتنامه انجام تعهدا رب تصویب نامه شماره  27622 /193579ه مورخ  1325/72/99شیا محترم رزیران.
ه) ارآررد مناقصه مبلغ  99/377/777/777ریال می ااشد .
ر) تاریخ تقریبی گشایش پاکا مالی1320/76/13می ااشد .
 متقاضیانی که دارای شرایي مكکور در اند « د » فوق می ااشند ر آمادگی اجرای پررژه را دارند ،می توانند حداکثر تا پایذانرقت اداری ررز  1320/70/71آمادگی خود را اه صور کتبی اه آدرس  :تهران  -میدان رنک  -ااتدای خ سئول  -خیااذان
خدامی ساختمان مدیریت اکتشاف  -ربقه درم امور حقوقی ر قراردادشا اعالم ر نسبت اه دریافذت مذدار ارزیذاای کیفذی
رف اند "ج" ماده  19قانون ارگزاری مناقصا ( ارزیاای کیفی ) اقدام نمایند .ضمناً اایستی ارالعذا مذورد درخواسذت را
ری نامه ای حداکثر تا پایان رقت اداری ررز 1320/70/12در قالب یک عدد زرنكن مدار ارزیاای کیفی اراار اا اصل شذده
ر یک حلقه لوح فشرده تهیه ر اه آدرس فوق االشاره در مقاال رسید تحویل گردد .ادیهی است کارفرمذا ایذن حذ را اذرای
خود محفوظ می دارد اه مدارکی که پس از انقضاء مهلت مقرر ارائه می گردد ترتیب اثر ندشد.
اسناد ر مدار مناقصه این شرکتهای راجد شرایي کذذذه اه تشایص مناقصه گزار تعیین صالحیت خواشنذد شذد  ،توزیذع خواشذد
گردید .
(محل  ،زمان ر مهلت دریافت اسناد  ،تحویل ر گشایش پیشنهادا متعاقبا" اه ارالع خواشد رسید)  .ادیهی است ارائه مدار فذوق
الكکر شیچگونه حقی را جهت متقاضیان ارای شرکت در مناقصه ایجاد ناواشد کرد .
در صور نیاز اه ارالعا ایشتر متقاضیان می توانند اا تلفن  791-09073971تماس حاصل نمایند .
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