آگهي ارزيابي كيفي
موضوع :مناقصه شماره  22199در خصوص برداشت و پردازش 1111كيلومتر مربع داده های لرزه نگاری سه بعدی اروند
شماره بر روی سايت دولت/ستاد 9122129291111122
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  952،1511151115111ريال و  250115111يورو ميباشد.
الف ) شرح خدمات مورد نياز :برداشت و پردازش 1111كيلومتر مربع داده های لرزه نگاری سه بعدی اروند
ب ) مدّت زمان اجرای قرارداد  92:ماه.
ج ) محلّ انجام خدمات :استان خوزستان
د ) شرايط مناقصهگر:
-1

داشتن شخصيّت حقوقي.

-2

داشتن امكانات 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 1321يا .1321

-5

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

-6

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

-7

كسب تاييد صالحيت از حراست شركت ملي نفت ايران

 -8داشتن توانايي ارايه تضمين شركت در فرآيند اِرجاع كاربه مبلغ 01591151115111ريال و 1015201يورو مطابق ضوابط اِمالمزي از سزوی كارفرمزا و
قابل اِستعالم از بانک مركای جمهوری اسالمي ايران 5طبق تصويب نامه شماره /193019ت ،12،2ه مورخ  1320/12/99هيات محتزرم وزيزران
(ضمانتنامههای صادره از پُستبانک و بانک سرمايه قابلقبول نميباشد) .اشخاص ايراني مجاز هستند بهجای ضمانتنامزه اررزی 5ضزمانتنامزه
ريالي بانكي ارايه نمايند .در صورت تمايل اشخاص ايراني به ارايه ضمانتنامه بانكي ريالي در مجموع 5ضروری است مبلغ1015201يزورو بزهنِزرخ
ترسعير اررز بازار ثانويه (نيما ) در روز تسليم ضمانتنامه شركت در فرآيند اِرجاع كار تبديل و به مبلغ 01591151115111ريال افزاوده و در مجمزوع
يک ضمانت نامه ريالي شركت در فرآيند اِرجاع كار ارايه شود .ضمناً در صورت ارايه ضمانتنامه ريالي 5مبلغ بخش اررزی كه به ريال ارايزه شزده
است 5در هر دوره دوازده ماهه كه نِرخ ترسعير بيش از ده درصد افاايش داشته باشد 5بهروزشده و كسریِ آن جهت تحويل به مديريّت اكتشاف به
مناقصهگر اِمالم خواهد شد و در صورت برنده شدن ارايه تضمين انجام تعهّدات طبق ضوابط كارفرما.
متقاضيان مي توانند جهت دريافت اسناد ارزيابي 5تكميل و مزودت آن از طريزق وبگزاه سزامانه تزداركات الكترونيكزي دولزت (سزتاد) بزه آدر
 www.setadiran.irاقدام نمايند.الزم به ذكراست مناقصه گران در صورت مدم مضويت قبلي در سامانه مذكور 5مراحل ثبت نام در سايت فزوق و
دريافت گواهي امضاء الكترونيكي 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
ارسناد 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 5شرايط و مسائل فني و مزالي بزا تلفزن 19113991و درخصزوص سزامانه
تداركات الكترونيكي دولت(ستاد) با تلفن 191-21299911تما

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

روابط ممومي مديريّت اكتشاف

