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مدیریت اکتشاف – شرکت ملی نفت ایران در نظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكکر را بذا مشاصذا ر شذرایي کلذی یذر ا رریذ
مناقصه عمومی یک مرحله ای ا شرکتهای راجد شرایي خریداری نماید.
الف ) شرح کاالی مورد نیا  :خرید 0555بشکه  60کیلوگرمی کاستیک سودا
ب ) مد اجرای قرارداد  2 :ماه
ج ) محل تحویل کاال :
 .1تحویل کوار  :شیرا  50 ،کیلومتری جاده فیرر آباد ،رررردی شهر کوار ،مجتمع عملیا انبارداری مدیریت اکتشاف
د ) شرایي مناقصه گر :
 -1شرکتهای تولید کننده در ارلویت می باشند.
 -6شرکتها دارای سابقه ر تجربه کاری مرتبي باشند .
 -3داشتن شاصیت حقوقی
 -5داشتن توانایی ارائه تضمین شرکت درفرآیند ارجاع کار(به استثنای پست بانک ر تضامین صذادره ا صذندرقهای پورششذی ر
فنارری غیر درلتی ر قابل استعالم ا بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران ) بذه مبلذ  190/555/555ریذا ر در صذور برنذده
شدن ،ارائه ضمانتنامه انجام تعهدا رب تصویب نامه شماره  05207 /163556ه مورخ  1375/57/66شیا محترم ر یران
ه) برآررد مناقصه مبل  3/055/555/555ریا می باشد .
ر) تاریخ تقریبی گشایش پاکا مالی  70/50/15می باشد .
 متقاضیانی که دارای شرایي مكکور در بند « د » فوق می باشند ر آمادگی اجرای پررژه را دارند ،می توانند حداکثر تا پایذانرقت اداری رر  70/55/10آمادگی خود را به صور کتبی به آدرس  :تهران  -میدان رنک  -ابتدای خ سئو  -سذاختمان
مدیریت اکتشاف  -ربقه درم امور حقوقی ر قراردادشا اعالم ر نسبت به دریافت مدارك ار یابی کیفی رفذ بنذد "ج" مذاده
 16قانون برگزاری مناقصا ( ار یابی کیفی ) اقدام نمایند .ضمناً بایستی ارالعا مورد درخواست را ری نامذه ای حذداکثر
تا پایان رقت اداری رر  79/50/51در قالب یک عدد رنکن مدارك ار یابی کیفی برابر با اصل شده ر یک حلقه لوح فشرده
تهیه ر به آدرس فوق االشاره در مقابل رسید تحویل گردد .بدیهی است کارفرما این ح را برای خود محفوظ مذی دارد بذه
مدارکی که پس ا انقضاء مهلت مقرر ارائه می گردد ترتیب اثر ندشد.
اسناد ر مدارك مناقصه بین شرکتهای راجد شرایي کذذذه به تشایص مناقصه گزار تعیین صالحیت خواشنذد شذد  ،تو یذع خواشذد
گردید .
(محل  ،مان ر مهلت دریافت اسناد  ،تحویل ر گشایش پیشنهادا متعاقباً به ارالع خواشد رسید)  .بدیهی است ارائه مذدارك فذوق
الكکر شیچگونه حقی را جهت متقاضیان برای شرکت در مناقصه ایجاد ناواشد کرد .
در صور نیا به ارالعا بیشتر متقاضیان می توانند با تلفن  561-06953651تماس حاصل نمایند .
WWW.SHANA.IR
WWW.NIOCEXP.IR
روابط عمومي مديريت اكتشاف

