
 
   ارزيابي كيفيستعالم اِ آگهي

  "كوهعدی دشتنگاری دوبُهای لرزهدادهكيلومتر  2288برداشت "در خصوص  70189 مناقصه شماره آگهي فراخوانتجديدموضوع: 

مناقصهه ممهومي   برگزاری ي زير از طريق و شرايط كلّ صاتكر با مشخّالذّفوق موضوع مناقصه دري نفت ايران در نظر دارد شركت ملّ  –ت اكتشاف مديريّ    

   نمايد. استفادهشركت واجد شرايط  ازای رحلهم-دو

 .باشدمييورو  1259،35،18ريال و  0510151885888،،25 )برآورد مناقصه

  .عدیدوبُنگاری های لرزهكيلومتر داده 2288 برداشت: مورد نياز خدمات الف ( شرح 

 .ماه 20 :ی قراردادااجر ت زمانمدّ ب (

 .های لرستان5 ايالم5 خوزستان5 كُهگيلويه و بويراَحمد5 فارس5 بوشهر و هرمزگاناستان :انجام خدمات ج ( محلّ

 :گرمناقصهد ( شرايط 

 ت حقوقي. يّداشتن شخص -1

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

  .موضوع مناقصه ربه كافي و مرتبط باداشتن سابقه و تج -3

شده برابر با اصل شده در دفتر اَسناد رسمي از سهوی يكهي از مّسّسهات معتبهر ماهو جامعهه       های مالي حسابرسيارايه گواهي آخرين صورت -4

 .1،79حسابداران رسمي ايران مربوط به سال مالي 

 ارت تعاون كار و رفاه اجتماميگواهي نامه تاييد صالحيت ايمني پيمانكاری صادره شده توسط وز -5

مطابق ضهوابط منهدرج در آنهين نامهه      يورو  1725139و ريال  9520150115888،مبلغرجاع كار  بهه تامين شركت در فرآيند اِداشتن توانايي اراي -6

اشهخاص  در صورت تمايهل  نمايند. نامه ريالي بانكي ارايه نامه اَرزی5 ضمانتجای ضمانتاشخاص ايراني مجاز هستند به.  تامين معامالت دولتي

در روز تسهلي    ازار ثانويهه )نيمها (  رز به سهعير اَ رخ تَنِه بهيورو   1725139 نامه بانكي ريالي در مجموع5 ضروری است مبلغه ضمانتبه ارايايراني 

نامهه ريهالي شهركت در فرآينهد     نتافزوده و در مجموع يك ضماريال  9520150115888،مبلغبهرجاع كار تبديل و نامه شركت در فرآيند اِضمانت

رخ در ههر دوره دوازده ماههه كهه نِه     5ه شده استكه به ريال ارايرزی نامه ريالي5 مبلغ بخش اَه ضمانتدر صورت اراي ضمناً. ه شودرجاع كار اراياِ

. در مهالم خواههد شهد   گهر اِ ت اكتشاف به مناقصهه آن جهت تحويل به مديريّ شده و كسریِروزبه 5سعير بيش از ده درصد افزايش داشته باشدتَ

ستعالم از بانك مركزی جمهوری اسهالمي ايهران   مالمي از سوی كارفرما و  قابل اِنامه بايد مطابق ضوابط اِبانكي ضمانت نامه5ه ضمانتصورت اراي

دات طبهق  ه تاهمين انجهام تعهّه   رت برنده شدن ارايه و در صو 5باشد(قبول نميقابلو بانك سرمايه بانك ستهای صادره از پُنامهضمانت) 5باشد

 .ضوابط كارفرما

هران5 تآمادگي خود را به صورت كتبي به آدرس :  19/80/77حداكثر تا پايان وقت اداری روز مي توانندمي باشند مزبور در فوق متقاضياني كه دارای شرايط 

به صورت حاوری يا دريافت فايل از  امالم و نسبت به دريافت استعالم ارزيابي كيفي شمال شرقي ميدان شيخ بهاني 5 ابتدای خيابان خدامي 5 طبقه همكف

تا پايهان  اطالمات مورد درخواست را به موجب نامه ای  اقدام نمايند .ضمنا بايستي    www.NIOCEXP.IRلينك مناقصات مديريت اكتشاف به نشاني 

را بهرای   بديهي است كارفرما اين حقّدر قالب سه حلقه لوح فشرده تهيه و به آدرس فوق االشاره در مقابل رسيد تحويل نمايند .  81/87/77زوقت اداری رو

 .ترتيب اثر ندهد 5گردده مير ارايداركي كه پس از انقااء مهلت مقرّدارد به مَخود محفوظ مي

  خواهند شد5 توزيع خواهد گرديد. تالحيّگزار تعيين صَمناقصهتشخيص ه بهرايط كواجد ش هایشركت دارك مناقصه بين سناد و مَاَ

ي را گونهه حقّه  كر ههي  الهذّ ه مدارك فوقهي است ارايبدي .سيدالع خواهد ربه اطّ  متعاقباً هاسناد5 تحويل و گشايش پيشنهادهلت دريافت ا5َ زمان و مُمحلّ

 واهد كرد.كت در مناقصه ايجاد نخجهت متقاضيان برای شر

 تماس حاصل نمايند. 821-0298 229، توانند با تلفنالمات بيشتر متقاضيان ميدر صورت نياز به اطّ

WWW.SHANA.IR 

WWW.NIOCEXP.IR 

WWW.IETS.MPORG.IR 

 ت اكتشافمديريّ روابط ممومي

 

 

http://www.niocexp.ir/
http://www.shana.ir/
http://www.niocexp.ir/

