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مدیریت اکتشاف – شرکت ملي نفت ایران در نظر دارد موضوع مناقصه فوق الذکر را با مشخصات و شرایط کلي زیر از طریق مناقصه عموومي
یک مرحله ای از میان شرکتهای تولید کننده و تامین کننده داخلي واجد شرایط خریداری نماید.
الف ) شرح کاالی مورد نیاز  :خرید  799تن نمک پتاسیم کلراید
ب ) مدت اجرای قرارداد  :نه ماه
ج ) محل تحویل کاال :
 .1تحویل کوار  :شیراز 54 ،کیلومتری جاده فیروز آباد ،وروردی شهر کوار ،مجتمع عملیات انبارداری مدیریت اکتشاف
د ) شرایط مناقصه گر :
 -1شرکتها دارای سابقه و تجربه کاری مرتبط باشند .
 -2داشتن شخصیت حقوقي
-7ارائه صورتهای مالي حسابرسي شده مربوط به سال 1771
 -5داشتن توانایي ارائه تضمین شرکت درفرآیند ارجاع کار (به استثنای پست بانک و قابل استعالم از بانوک مرکو ی جمهووری اسوالمي
ایران ) به مبلغ  2،279،949،999ریال و در صورت برنده شدن ،ارائه ضمانتنامه انجام تعهدات طبوق تصووین ناموه شوماره /127592ت
 49147ه مورخ  1775/97/22هیات محترم وزیران .
ه) برآورد مناقصه مبلغ  54/744/999/999ریال مي باشد .
و) تاریخ تقریبي گشایش پاکات مالي 1771/92/25مي باشد .
 متقاضیاني که دارای شرایط مذکور در بند « د » فوق مي باشند و آمادگي اجرای پروژه را دارند ،مي توانند حوداکثر توا پایوان وقوتاداری روز یکشنبه 1779/11/21آمادگي خود را به صورت کتبي به آدرس  :تهران  -میودان ونوک  -ابتودای خ سولول  -سواختمان
مدیریت اکتشاف  -طبقه دوم امور حقوقي و قراردادها اعالم و نسبت به دریافت مدارك ارزیابي کیفي وفق بند "ج" مواده  12قوانون
برگ اری مناقصات ( ارزیابي کیفي ) اقدام نمایند .ضمنا" بایستي اطالعات مورد درخواست را طوي ناموه ای حوداکثر توا پایوان وقوت
اداری روز یکشنبه 1779/12/94در قالن یک عدد زونکن مدارك ارزیابي کیفي برابر با اصل شده و یک حلقه لوح فشرده تهیوه و بوه
آدرس فوق االشاره در مقابل رسید تحویل گردد .بدیهي است کارفرما این حق را برای خود محفوظ مي دارد به مودارکي کوه پوز از
انقضاء مهلت مقرر ارائه مي گردد ترتین اثر ندهد.
اسناد و مدارك مناقصه بین شرکتهای واجد شرایط کوووه به تشخیص مناقصه گ ار تعیین صالحیت خواهند شد  ،توزیع خواهد گردید .
(محل  ،زمان و مهلت دریافت اسناد  ،تحویل و گشایش پیشنهادات متعاقبا" به اطالع خواهد رسید)  .بدیهي است ارائه مودارك فووق الوذکر
هیچگونه حقي را جهت متقاضیان برای شرکت در مناقصه ایجاد نخواهد کرد .
در صورت نیاز به اطالعات بیشتر متقاضیان مي توانند با تلفن  921-12997291تماس حاصل نمایند .
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