
 
 فراخوان   آگهيتجدید 

 ست نازل 048و   TCIعدد مته 08قلم شامل   6جهت خرید  97121مناقصه شمارهتجدید موضوع : 

(XRP- 9701448-TE  ) 

 دوشركت ملي نفت ایران در نظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرایط كليي زیير از يریين مناقصيه عميومي       –مدیریت اكتشاف  

  .نماید واجد شرایط واگذارتولید كننده و تامین كننده شركتهای  از  مرحله ای

 (  XRP- 9701448-TE)ست نازل  048و   TCIعدد مته 08 شاملقلم  6 :مورد نیاز  كاالیالف ( شرح  
 ماه  20 : ی قراردادب ( مدت اجرا 

 گمركات ایرانبخش ارزی :تحویل كاال : ج ( محل 

 مجتمع پشتیباني مدیریت اكتشاف –بلوار انبار نفت ری -سه راه خیرآباد–جاده قدیم قم –بخش ریالي : انبار ری مدیریت اكتشاف 
 :  مناقصه گرد ( شرایط 

 داشتن شخصیت حقوقي  -2

 ماليتوان  -0

 داشتن تجربه كافي و سابقه مرتبط با موضوع مناقصه  -3

 2331ارائه صورتهای مالي حسابرسي شده سال  -4

 ntsw.irثبت نام در سامانه جامع تجارت ایران )جام ( به نشاني  -5

 مرتبط با موضوع مناقصه یا پروانه كسب از اتحادیه صنفي و یا اساسنامه شركت با موضوع فعالیتو ارائه پروانه بهره برداری از وزارت صمت  -6

 دییي سازندگان ميورد تا  ستیكه در ل یسازنده مته ا یرا كه مربوط به شركت ها APIمعتبر  یها نامهیگواه ریتصو ستیبا يمناقصه گر م -1

 دیاكتشاف هستند ارائه نما تیریمد

قابيل اسيتع م از بانيک مركيمی جمهيوری      بانک سرمایه )به استثنای پست بانک و  داشتن توانایي ارائه تضمین شركت درفرآیند ارجاع كار -0

در صيورت برنيده شيدن اارائيه     ریيال    308.483.558و بخش ریالي به مبليغ   یورو  3638به مبلغبه تفکیک بخش ارزی اس مي ایران (  

اشخاص ایرانيي مجياز   .هیات محترم  وزیران 00/83/2334خ ه مور 58653/ت 203480ضمانتنامه انجام تعهدات يبن تصویب نامه شماره 

 هستند به جای ضمانت نامه ارزی ا ضمانت نامه بانکي ریالي ارائه نمایند.در صورت تمایل اشخاص ایراني به ارائه ضمانت نامه بانکي ریيالي 

ارجياع كيار   یورو به نرخ تسعیر ارز بازار ثانویه )نیما(در روز تسلیم ضيمانت ناميه شيركت در فراینيد      3638در مجموع ا ضروری است مبلغ 

در صيورت   "ریال افموده و در مجموع یک ضمانت نامه ریالي شركت در فرایند ارجاع كار ارائه شود.ضيمنا  308.483.558تبدیل و به مبلغ 

ارائه ضمانت نامه ریالي ا مبلغ بخش ارزی كه به ریال ارائه شده استا در هر دوره دوازده ماهه كه نرخ تسيعیر بيیش از ده درصيد افيمایش     

و در صيورت برنيده شيدن ارائيه     ته باشدا به روز شده و كسری آن جهت تحویل به مدیریت اكتشاف به مناقصه گر اعي م خواهيد شيد    داش

  تضمین انجام تعهدات يبن ضوابط كارفرما.

 مي باشد . ریال )برآورد ریالي ( 20.480.232.888برآورد ارزی ( و  )یورو 193.800 مبلغبرآورد مناقصه  ه(      
 مي باشد .  05/12/2333 .تاریخ تقریبي گشایش پاكات مالي و(      

آميادگي خيود را بيه     10/07/99تا پایان وقيت اداری روز   فوق مي باشند ا مي توانند حداكثر « د » متقاضیاني كه دارای شرایط مذكور در بند 

همکف دبیرخانيه جنيب   يبقه   - ساختمان مدیریت اكتشاف  -خیابان خدامي -ابتدای خ سئول -میدان ونک  -صورت كتبي به آدرس : تهران 

بصورت حضوری یيا دریافيت فایيل از لینيک مناقصيات ميدیریت اكتشياف  بيه نشياني           ارزیابي كیفي استع ماع م و نسبت به دریافت  حراست

WWW.NIOCEXP.IR .در قالب سيه 10/99/ 21حداكثر تا پایان وقت اداریرا يي نامه ای اي عات مورد درخواست بایستي  ضمناً اقدام نمایند  

د. بدیهي است كارفرما این حن را بيرای خيود محفيوي ميي دارد بيه      االشاره در مقابل رسید تحویل گردبه آدرس فوق  حلقه لوح فشرده تهیه و

 اثر ندهد.  مداركي كه پس از انقضاء مهلت مقرر ارائه مي گردد ترتیب 
 اسناد و مدارك مناقصه بین  شركتهای واجد شرایط كيييه به تشخیص مناقصه گمار تعیین ص حیت خواهند شد ا توزیع خواهد گردید . 

نيه  . بدیهي است ارائه مدارك فوق اليذكر هیگوو  به اي ع خواهد رسید( "گشایش پیشنهادات متعاقبا)محل ا زمان و مهلت دریافت اسناد ا تحویل و 
 حقي را جهت متقاضیان برای شركت در مناقصه ایجاد نخواهد كرد . 

 تماس حاصل نمایند. 802-  00180801/  00180003در صورت نیاز به اي عات بیشتر متقاضیان مي توانند با تلفن 
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 مدیریت اكتشاف روابط عمومي
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