
 

 

 
   ارزيابي كيفيستعالم اِ آگهي

  "عمليات اليه آزمايي در دريا به مدت سه سال 11خدمات تکميل و آزمايش چاه جهت "در خصوص  89111 مناقصه شمارهتجديد موضوع: 

مناقصه عمومي برگزاری ي زير از طريق صات و شرايط كل مشخ كر با الذ فوق موضوع مناقصه دري نفت ايران در نظر دارد شاركت مل    –ت اكتشاا   مديريّ    

   نمايد. استفادهشركت واجد شرايط  ازای رحلهمدو

 (.باشدمييورو  79/1.111.181ريال و  111.781.112.291 )برآورد مناقصه

  عمليات اليه آزمايي در دريا 11خدمات تکميل و آزمايش چاه جهت : مورد نياز خدمات الف ( شرح 

 .ماه 17 :ی قرارداداجرا ت زمانمدّ ب (

 تمامي نواحي عملياتي دريايي سراسر كشور :انجام خدمات ج ( محل 

 :گرمناقصهد ( شرايط 

 ت حقوقي. يّداشتن شخص -1

 و نيروی انساني باتجربه.موضوع مناقصه  داشتن امکانات و تجهيزات مناسب مرتبط با -2

  .مناقصه موضوع داشتن سابقه و تجربه كافي و مرتبط با -3

شاده برابر با اصال شاده در دفتر ااسناد رسمي از سوی يکي از مسسّسات معتبر عجو جامعه    های مالي حساابرساي  ارايه گواهي آخرين صاورت  -4

 .1182حسابداران رسمي ايران مربوط به سال مالي 

مطابق ضااوابط مندرج در آنين نامه  يورو  12،111و ريال  6.711.911.117مبلغرجاع كار  بهه تجاامين شااركت در فرآيند اِداشااتن توانايي اراي -5

 اشخاصدر صورت تمايل نامه ريالي بانکي ارايه نمايند. نامه اارزی، ضمانتجای ضمانتاشاخاص ايراني مجاز هستند به .  تجامين معامالت دولتي 

در روز تساالي   ازار ثانويه )نيما (رز بسااعير ااتا رخنِبهيورو   12،111 نامه بانکي ريالي در مجموع، ضااروری اساات مبلغه ضاامانتبه ارايايراني 

نامه ريالي شااركت در فرآيند افزوده و در مجموع يك ضاامانتريال  6،711،911،117مبلغبهرجاع كار تبديل و نامه شااركت در فرآيند اِضامانت 

رخ در هر دوره دوازده ماهه كه نِ ،ه شده استاراي كه به ريالرزی نامه ريالي، مبلغ بخش ااه ضامانت در صاورت اراي  ضامنا  . ه شاود رجاع كار اراياِ

ت . در صورعالم خواهد شدگر اِت اكتشا  به مناقصهآن جهت تحويل به مديريّ شده و كسریِروزبه ،سعير بيش از ده درصد افزايش داشته باشدتا

 ،ستعالم از بانك مركزی جمهوری اسالمي ايران باشدقابل اِعالمي از سوی كارفرما و  نامه بايد مطابق ضاوابط اِ بانکي ضامانت  نامه،ه ضامانت اراي

دات طبق ضوابط ه تجمين انجام تعهّو در صورت برنده شدن اراي ،باشد(قبول نميقابلو بانك سارمايه  بانك سات های صاادره از    نامهضامانت )

 .كارفرما

آمادگي خود را به صورت كتبي به آدرس :  89/81/1188 ايان وقت اداری روزحداكثر تا  مي توانندمي باشاند  مزبور در فوق اني كه دارای شارايط  متقاضاي 

ت به صورت حجوری يا درياف هران، شمال شرقي ميدان شيخ بهاني ، ابتدای خيابان خدامي ، طبقه همکف اعالم و نسبت به دريافت استعالم ارزيابي كيفيت

تا اطالعات مورد درخواست را به موجب نامه ای  اقدام نمايند .ضمنا بايستي www.NIOCEXP.IR   فايل از لينك مناقصات مديريت اكتشا  به نشاني 

بديهي است كارفرما اين در قالب ساه حلقه لوح فشارده تهيه و به آدرس فوق االشااره در مقابل رسيد تحويل نمايند .     11/81/1188 ايان وقت اداری روز 

 .ترتيب اثر ندهد ،گردده مير ارايداركي كه  س از انقجاء مهلت مقر دارد به مَرا برای خود محفوظ مي حق 

  خواهند شد، توزيع خواهد گرديد. تالحيّگزار تعيين صَمناقصهتشخيص ه بهواجد شرايط ك هایشركت دارك مناقصه بين سناد و مَاا

ي را گونه حق كر هيچالذ ه مدارك فوقهي است ارايبدي .سايد الع خواهد ربه اط   متعاقبا  هاگشاايش  يشانهاد  ساناد، تحويل و  هلت دريافت اا، زمان و م محل 

 كت در مناقصه ايجاد نخواهد كرد.جهت متقاضيان برای شر

 تماس حاصل نمايند. 811-9128 1181 توانند با تلفنالعات بيشتر متقاضيان ميدر صورت نياز به اط 

WWW.SHANA.IR 

WWW.NIOCEXP.IR 

WWW.IETS.MPORG.IR 

 ت اكتشا مديريّ روابط عمومي
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