آگهي ارزيابي كيفي
موضوع :مناقصه شماره  99116در خصوص پردازش  2500كيلومتر داده های لرزه نگاری دوبعدی خشکي
مديريّت اكتشاف – شركت ملّي نفت ايران در نظر دارد موضوع مناقصه فوقالذّكر با مشخّصات و شرايط كلّي زير از طريق برگزااری مناقصزه ممزومي
دومرحلهای به شركت واجد شرايط واگذار نمايد.
برآورد مناقصه  30،919،000،000ريال ميباشد.

الف ) شرح خدمات مورد نياز :پردازش  2500كيلومتر داده های لرزه نگاری دوبعدی خشکي
ب ) مدّت زمان اجرای قرارداد 12:ماه.
ج ) محلّ انجام خدمات :سايت پردازش مناقصه گر شركت برنده
د ) شرايط مناقصهگر:
 -1داشتن شخصيّت حقوقي.
-2

داشتن امکانات و تجهياات مناسب مرتبط با موضوع مناقصه و نيروی انساني باتجربه.

-3

داشتن حداقل دوتجربه قراردادی مشابه با موضوع مناقصه

-4

ارايه صورتهای مالي حسابرسيشده مربوط به سال مالي  1399يا .1391

-5

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

-6

تاييديه صالحيت حراست شركت ملي نفت ايران

 -7داشتن توانايي ارايه تضمين شركت در فرآيند اِرجاع كار بهمبلغ 1،555،150،000ريال مطابق ضوابط اِمالمي از سوی كارفرما و قابل اِسزتعالم از
بانک مركای جمهوری اسالمي ايران ،طبق تصويب نامه شماره /123502ت 50659ه مورخ  1395/09/22هيات محترم وزيران (ضمانتنامزههزای
صادره از پُستبانک و بانک سرمايه قابلقبول نميباشد).
متقاضيان مي توانند جهت دريافت اسناد ارزيابي ،تکميل و مزودت آن از طريزق وبگزاه سزامانه تزداركات الکترونيکزي دولزت (سزتاد) بزه آدر
 www.setadiran.irاقدام نمايند.الزم به ذكراست مناقصه گران در صورت مدم مضويت قبلي در سامانه مذكور ،مراحل ثبت نام در سايت فزوق و
دريافت گواهي امضاء الکترونيکي جهت شركت در مناقصه و دريافت اسناد را به انجام رسانند.
مهلت دريافت استعالم ارزيابي كيفي مناقصه گران در سامانه تداركات الکرونيکي دولت (ستاد) 7 :روز پس از چاپ دوم آگهي روزنامه
مهلت تحويل استعالم ارزيابي كيفي در سامانه تداركات الکرونيکي دولت (ستاد) 41 :روز پس از اتمام مهلت دريافت
اَسناد و مَدارك مناقصه بين شركتهای واجد شرايط كه بهتشخيص مناقصهگاار حداقل امتياز كيفي راكسب مي نمايند توزيع خواهد گرديد.
بديهي است ارايه مدارك فوقالذّكر هيچگونه حقّي را جهت متقاضيان برای شركت در مناقصه ايجاد نخواهد كرد.
متقاضيان مي توانند در صورت نياز به اطّالمات بيشتر درخصوص اسناد مناقصه ،شرايط و مسائل فني و مزالي بزا تلفزن 12903229و درخصزوص سزامانه
تداركات الکترونيکي دولت(ستاد) با تلفن 021-61622219تما

حاصل نمايند.
WWW.SHANA.IR
WWW.NIOCEXP.IR
WWW.IETS.MPORG.IR

روابط ممومي مديريّت اكتشاف

