
 
   ارزيابي كيفي آگهي

دكل ماه  با تامين حداقل دو دستگاه حفاری  27انجام خدمات حفاری چاههای اكتشافي به ميزان در خصوص  00199مناقصه شماره موضوع: 

 به همراه خدمات جانبي HP2000با توان 

 7900907071999991ستاد دولت/ستاد   یشماره بر رو

 مناقصزه ممزومي   برگززاری  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 1،133،799،199،013يورو و  11.929،182 برآورد مناقصه

با تامين حداقل دو دستگاه حفاری با دكل ماه  27به ميزان انجام خدمات حفاری چاههای اكتشافي : ورد نيازم خدمات الف ( شرح 

 به همراه خدمات جانبي HP2000توان

 .دكل ماه 27: ی قرارداداجرا ت زمانمدّ ب (

 سراسر كشور يخشک ياتيممل ينواح يتمام :انجام خدمات ج ( محلّ

 :گرمناقصهد ( شرايط 

 خصيّت حقوقي. داشتن ش -1

 باتجربه. يانسان یرويداشتن امکانات و تجهيزات مناسب مرتبط با موضوع مناقصه و ن -7

 سابقه و تجربه كافي و مرتبط با موضوع مناقصه.  داشتن -1

 1108يا   1102 يشده مربوط به سال مالهای مالي حسابرسيصورت ارايه -3

 " ntsw.ir"ثبت نام در سامانه جامع تجارت ايران )جام( به نشاني  -5

 .يصادره شده توسط وزارت تعاون كار و رفاه اجتمام یمانکاريپ يمنيا تيصالح ديينامه تا يگواه -9

يورو مطابق ضوابط اِمالمي از سوی كارفرما و  قابل  110،138و  الير 31،137،991،990مبلغ اِرجاع كار  به نديشركت در فرآ نيداشتن توانايي ارايه تضم

 یهانامهمانت)ض رانيمحترم وز اتيه 77/90/1103ه مورخ  59950/ت171397نامه شماره  بيطبق تصو ران،يا ياسالم یجمهور یزاِستعالم از بانک مرك

. در نديارايه نما يبانک يالينامه رضمانت ،ینامه اَرزضمانت یجامجاز هستند به يراني(  اشخاص اباشديقبول نمقابل هيبانک و بانک سرماصادره از پُست

( در روز  ماي)ن هيتَسعير اَرز بازار ثانو رخنِبه وروي 110،138نامه بانکي ريالي در مجموع، ضروری است مبلغ به ارايه ضمانت يرانيرت تمايل اشخاص اصو

نامه ريالي شركت در فرآيند اِرجاع افزوده و در مجموع يک ضمانت الير 31،131،991،990مبلغ نامه شركت در فرآيند اِرجاع كار تبديل و به تسليم ضمانت

نامه ريالي، مبلغ بخش اَرزی كه به ريال ارايه شده است، در هر دوره دوازده ماهه كه نِرخ تَسعير بيش از ده كار ارايه شود. ضمناً در صورت ارايه ضمانت

گر اِمالم خواهد شد و در صورت برنده شدن ارايه تضمين يل به مديريّت اكتشاف به مناقصهشده و كسریِ آن جهت تحوروزدرصد افزايش داشته باشد، به

 انجام تعهّدات طبق ضوابط كارفرما.

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

www.setadiran.ir    اقدام 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. 

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

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

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

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

درخصزوص سزامانه    و 87291791 بزا تلفزن  ئل فني و مزالي  شرايط و مسا ،مناقصه اسناددرخصوص المات بيشتر در صورت نياز به اطّمتقاضيان مي توانند 

 تما  حاصل نمايند.971-91977712 با تلفنتداركات الکترونيکي دولت)ستاد( 
WWW.SHANA.IR 

WWW.NIOCEXP.IR 

WWW.IETS.MPORG.IR 

 اكتشافت مديريّ روابط ممومي

 

 

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

