
 
   ارزيابي كيفي آگهي

 مگنتوتلوريک دزفول،مکران و كويردر خصوص  99132مناقصه شماره موضوع: 

 39999393931999932شماره بر روی سايت دولت/ستاد 
 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

    .باشدمييورو  3،299،999ريال  و  23،999،9999،999 برآورد مناقصه

 مگنتوتلوريک دزفول،مکران و كوير: مورد نياز خدمات الف ( شرح 

 .ماه 11: ی قرارداداجرا ت زمانمدّ ب (

كهکيلويه و بويراحمد،چهارمحال بختياری،فارس، بوشهر،سيستان و بلوچستان،كرمان،هرماگان،سمنان و خوزستان، های استان  :ام خدماتانج ج ( محلّ

    اصفهان

 :گرمناقصهد ( شرايط 

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

 ل دوتجربه قراردادی مشابه با موضوع مناقصه داشتن حداق -3

 .1292يا 1291شده مربوط به سال مالي های مالي حسابرسيصورت ارايه -4

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

 گواهي نامه تاييد صالحيت ايمني پيمانکاری صادره شده توسط وزارت تعاون كار و رفاه اجتمامي -6

مطابق ضوابط اِمالمي از سوی كارفرما و  قابزل  يورو 31،992وريال   0،199،999،999مبلغرجاع كار  بهه تضمين شركت در فرآيند اِن توانايي ارايداشت -7

هيزات محتزرم وزيزران     33/99/1290ه مزور    09309/ت132093طبق تصويب نامزه شزماره    ،اِستعالم از بانک مركای جمهوری اسالمي ايران

نامزه  نامزه اررزی، ضزمانت  جای ضمانتاشخاص ايراني مجاز هستند به .باشد(قبول نميبانک و بانک سرمايه قابلهای صادره از پُستهنام)ضمانت

نِزر   بزه يزورو  31،992نامه بانکي ريالي در مجموع، ضروری است مبلزغ ريالي بانکي ارايه نمايند. در صورت تمايل اشخاص ايراني به ارايه ضمانت

افزاوده و در مجمزوع   ريال   0،199،999،999 ه مبلغنامه شركت در فرآيند اِرجاع كار تبديل و برز بازار ثانويه )نيما ( در روز تسليم ضمانتترسعير ار

نامه ريالي، مبلغ بخش اررزی كه به ريال ارايزه شزده   نامه ريالي شركت در فرآيند اِرجاع كار ارايه شود. ضمناً در صورت ارايه ضمانتيک ضمانت

شده و كسریِ آن جهت تحويل به مديريّت اكتشاف به روزاست، در هر دوره دوازده ماهه كه نِر  ترسعير بيش از ده درصد افاايش داشته باشد، به

 ابط كارفرما.گر اِمالم خواهد شد و در صورت برنده شدن ارايه تضمين انجام تعهّدات طبق ضومناقصه

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

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

 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(  تحويل استعالم ارزيابي كيفيمهلت  

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

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

و درخصزوص سزامانه   23192331 بزا تلفزن  ، شرايط و مسائل فني و مزالي  مناقصه درخصوص اسنادالمات بيشتر در صورت نياز به اطّمتقاضيان مي توانند 

 اصل نمايند.تماس ح931-31333311تداركات الکترونيکي دولت)ستاد( با تلفن 
WWW.SHANA.IR 

WWW.NIOCEXP.IR 

WWW.IETS.MPORG.IR 

 ت اكتشافمديريّ روابط ممومي
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