آگهي فراخوان
موضوع  :مناقصه شماره  32179جهت خرید  111قلم متعلقات لوله جداری CASING JEWELLERY
( ) XPP- 3241772-TE
مدیریت اكتشاف – شركت ملي نفت ایران در نظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرایط كليي يیير اي يریين مناقصيه عميومي دو
مرحله ای اي شركتهای تامین كننده و سايندگان داخلي واجد شرایط خریداری نماید.
الف ) شرح كاالی مورد نیاي  111 :قلم متعلقات لوليه جيداری  ) XPP- 3241772-TE ( CASING JEWELLERYكيه در ويورت
تولید مشابه داخل ،خرید خارج اي كشور ممنوع مي باشد..
ب ) مدت اجرای قرارداد  17 :ماه
ج ) محل تحویل كاال  :انبار مدیرت اكتشاف ( شهرستان ری)
د ) شرایط مناقصه گر :
 -1داشتن شخصیت حقوقي
 -7توان مالي
 -9داشتن تجربه كافي و سابقه مرتبط با موضوع مناقصه
 -7داشتن توانایي ارائه تضمین شركت درفرآیند ارجاع كار (به استثنای پست بانک و قابل استعالم اي بانک مركزی جمهيوری اسيالمي ایيران )
به مبلغ  000،077،777ریال و در وورت برنده شدن ،ارائه ضمانتنامه انجام تعهدات يبن تصویب نامه شماره /179747ت  04603ه مورخ
 1937/43/77هیات محترم ويیران.
هي) برآورد مناقصه مبلغ  00،،00،777،777ریال مي باشد .
و) تاریخ تقریبي گشایش پاكات مالي 1931/47/77مي باشد .
متقاضیاني كه دارای شرایط مذكور در بند « د » فوق مي باشند و آمادگي اجرای پروژه را دارند ،مي تواننيد حيداكثر تيا پایيان وقيت اداری روي

 32/14/10آمادگي خود را به وورت كتبي به آدرس  :تهران  -میدان ونک  -ابتدای خ سئول -خیابان خدامي -ساختمان مدیریت اكتشياف -
يبقه دوم امور حقوقي و قراردادها اعالم و نسبت به دریافت مدارك اريیابي كیفي وفن بند "ج" مياده  17قيانون برگيزاری مناقصيات ( اريیيابي
كیفي ) اقدام نمایند .ضمناً بایستي ايالعات مورد درخواست را يي نامه ای حداكثر تا پایان وقت اداری  32/14 /73در قالب یيک عيدد يون ين
مدارك اريیابي كیفي برابر با اول شده و یک حلقه لوح فشرده تهیه و به آدرس فوق االشاره در مقابل رسید تحویل گردد .بدیهي است كارفرميا
این حن را برای خود مح فوظ مي دارد به مداركي كه پس اي انقضاء مهلت مقرر ارائه مي گردد ترتیب اثر ندهد.
اسناد و مدارك مناقصه بین شركتهای واجد شرایط كيييه به تشخیص مناقصه گزار تعیین والحیت خواهند شد  ،تويیع خواهد گردید .
(محل  ،يمان و مهلت دریافت اسناد  ،تحویل و گشایش پیشنهادات متعاقبا" به ايالع خواهد رسید)  .بدیهي است ارائه مدارك فوق اليذكر هیگوونيه
حقي را جهت متقاضیان برای شركت در مناقصه ایجاد نخواهد كرد .
در وورت نیاي به ايالعات بیشتر متقاضیان مي توانند با تلفن  471-17249741تماس حاول نمایند .
WWW.NIOCEXP.IR
WWW.IETS.MPORG.IR

روابط عمومي مديريت اكتشاف

