
 
   ارزيابي كيفي آگهي

 يکپارچه داده های لرزه نگاری سه بعدی دشت آبادان پردازش در خصوص  99111مناقصه شماره موضوع: 

 مناقصزه ممزومي   برگزااری  ي زير از طريق صات و شرايط كلّكر با مشخّالذّفوق ي نفت ايران در نظر دارد موضوع مناقصهشركت ملّ  –ت اكتشاف مديريّ    

   نمايد. واگذارشركت واجد شرايط  به ایرحلهمدو

 .باشدمي  ريال 99،989،999،999 برآورد مناقصه

 يکپارچه داده های لرزه نگاری سه بعدی دشت آبادانپردازش : مورد نياز خدمات الف ( شرح 

 .ماه11: ی قرارداداجرا ت زمانمدّ ب (

 مناقصه گر شركت برنده  سايت پردازش :انجام خدمات ج ( محلّ

 :گرمناقصهد ( شرايط 

 ت حقوقي. يّداشتن شخص -1
 و نيروی انساني باتجربه.موضوع مناقصه  داشتن امکانات و تجهياات مناسب مرتبط با -2

 داشتن حداقل دوتجربه قراردادی مشابه با موضوع مناقصه  -3

 .1998يا 1999شده مربوط به سال مالي های مالي حسابرسيصورت ارايه -4

 گواهي نامه تاييد صالحيت ايمني پيمانکاری صادره شده توسط وزارت تعاون كار و رفاه اجتمامي -5

  رانينفت ا يحراست ازشركت مل تيصالح هيدييدارا بودن تأ -6

ابل اِسزتعالم از  مطابق ضوابط اِمالمي از سوی كارفرما و  قريال 599،999،5،9،،مبلغرجاع كار  بهه تضمين شركت در فرآيند اِداشتن توانايي اراي -7

هزای  نامزه )ضمانتهيات محترم وزيران  ،11/99/199ه مورخ  59659/ت119،91طبق تصويب نامه شماره  ،بانک مركای جمهوری اسالمي ايران

 .باشد(قبول نميقابلو بانک سرمايه بانک صادره از پُست

متقاضيان مي توانند جهت دريافت اسناد ارزيابي ،تکميل و مزودت آن از طريزق وبگزاه سزامانه تزداركات الکترونيکزي دولزت )سزتاد( بزه آدر           

www.setadiran.ir  ر، مراحل ثبت نام در سايت فزوق و  اقدام نمايند.الزم به ذكراست مناقصه گران در صورت مدم مضويت قبلي در سامانه مذكو

 دريافت گواهي امضاء الکترونيکي جهت شركت در مناقصه و دريافت اسناد را به انجام رسانند. 

 روز پس از چاپ دوم آگهي روزنامه 7 دريافت استعالم ارزيابي كيفي مناقصه گران در سامانه تداركات الکرونيکي دولت )ستاد(:   مهلت

 روز پس  از اتمام مهلت دريافت 41 :در سامانه تداركات الکرونيکي دولت )ستاد(  ارزيابي كيفي تحويل استعالممهلت  

   توزيع خواهد گرديد. حداقل امتياز كيفي راكسب مي نمايندگاار مناقصهتشخيص ه بهواجد شرايط ك هایشركت دارك مناقصه بين سناد و مَاَ

 كت در مناقصه ايجاد نخواهد كرد.ي را جهت متقاضيان برای شرحقّگونه كر هيچالذّه مدارك فوقهي است ارايبدي

و درخصزوص سزامانه   81999119 بزا تلفزن  شرايط و مسائل فني و مزالي   ،مناقصه اسناددرخصوص المات بيشتر در صورت نياز به اطّمتقاضيان مي توانند 

 تما  حاصل نمايند.911-61611119 با تلفنتداركات الکترونيکي دولت)ستاد( 
WWW.SHANA.IR 

WWW.NIOCEXP.IR 

WWW.IETS.MPORG.IR 

 ت اكتشافمديريّ روابط ممومي

 

 

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

