
 

 (  تن الیمستون پودر 1988تن فروبار،  8888تن پودر باریت،  2888خرید تجمیعی مواد وزن افزا ) ،52189 :شماره مناقصه

تن  0088فروبار، تن  0888تن پودر باریت،  0888خرید تجمیعی مواد وزن افزا )مناقصه مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران در نظر دارد 

شرکت های تولیدکننده و تامین کننده واجد اقصه عمومی یک مرحله ای به مربوطه از طریق من کرا طبق شرایط و مدار(  الیمستون پودر

 درخواست می گردد از زمان چاپ آگهی نوبت دوم تا حداکثر هفت روز، باشند واگذار نماید .از متقاضیانی که دارای شرایط ذیل می شرایط

از طریق وبگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت)ستاد( ، تکمیل و عودت آن در مهلت تعیین شده درج آن جهت دریافت اسناد ارزیابی پس از 

مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی در سامانه مذکور، مراحل ثبت اقدام نمایند .الزم به ذکر است  rwww.setadiran.iبه آدرس 

 .وق و دریافت گواهی امضا الکترونیکی جهت شرکت در مناقصه و دریافت اسناد به انجام رسانندنام در سایت ف

ریال می باشد و شرکت کنندگان در مناقصه می بایست توانایی ارائه ضمانتنامه شرکت در فرآیند ارجاع  88،888،888،،00برآورد مناقضه 

/ت 000080ریال ) باستثنای ضمانت نامه های صادره از پست بانک و بانک سرمایه ( طبق تصویب نامه شماره  0،0،0،888،888کار به مبلغ 

 هیات محترم  وزیران، را داشته باشند .  00،0/،00/8ه مورخ  ،0860

 .یات انبارداری مدیریت اکتشافکیلومتری جاده فیروز آباد، ورودی شهر کوار، مجتمع عمل 00شیراز، محل تحویل کاال : انبار کوار به نشانی 

 ماه . ،مدت زمان تحویل کاال : 

 روز پس از چاپ دومین آگهی روزنامه . 0: مناقصه گران مهلت دریافت استعالم ارزیابی کیفی 

 روز پس از اتمام مهلت دریافت اسناد ارزیابی کیفی . 00مهلت تحویل استعالم ارزیابی کیفی مناقصه گران : 

 ناقصه :شرایط شرکت در م

پروانه  ایو  عیاز وزارت صنا یپروانه بهره بردار هئارا( 0ی و سابقه مرتبط با موضوع مناقصه داشتن تجربه کاف( 0داشتن شخصیت حقوقی  (0

 .00،0ارائه صورت های مالی حسابرسی شده منتهی به سال  (0 مرتبط با موضوع مناقصه یصنف هیکسب از اتحاد

 قابل مشاهده است . www.niocexp.irهمه آگهی مناقصات مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران در سایت 
امانه تدارکات الکترونیکی دولت)ستاد( سو در خصوص  800-00080008شماره تلفن  امتقاضیان می توانند ب در صورت نیاز به اطالعات

 تماس حاصل نمایند .  800-60600000تلفن شماره متقاضیان می توانند با 

 

 روابط عمومی مدیریت اكتشاف      


