
 
   ارزيابي كيفي آگهي

  خدمات نمودارگيری، مشبک كاری و چاه پيمايي)در جاه های دريايي(در خصوص  11999مناقصه شماره موضوع: 

  9911919199999909شماره بر روی ستاد دولت/ستاد  
 مناقصزه ممزومي   گزااری  بري 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 99،190،099،999يورو و  909،4،999 برآورد مناقصه

 خدمات نمودارگيری، مشبک كاری و چاه پيمايي)در جاه های دريايي(: مورد نياز خدمات الف ( شرح 

 .ماه 99: ی قرارداداجرا ت زمانمدّ ب (

 تمام نواحي مملياتي دريايي سراسركشور :انجام خدمات محلّ ج (

 :گرمناقصهد ( شرايط 

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

 داشتن حداقل دوتجربه قراردادی مشابه با موضوع مناقصه  -3

 .،991يا 9910مربوط به سال مالي  شدههای مالي حسابرسيصورت ارايه -4

 گواهي نامه تاييد صالحيت ايمني پيمانكاری صادره شده توسط وزارت تعاون كار و رفاه اجتمامي -5

يورو مطابق ضوابط اِمالمي از سوی كارفرما و  قابزل   01،114و  الير 9،941،9،9،999مبلغ اِرجاع كار  به نديشركت در فرآ نيداشتن توانايي ارايه تضم

 رانيز محتزرم وز  اتيز ه 99/91/9914ه مزور    19011/ت999499نامزه شزماره    بيطبزق تصزو   ران،يز ا ياسزالم  یجمهور یستعالم از بانک مركااِ

 ياليز نامزه ر ضزمانت  ،ینامه اَرزضمانت یجامجاز هستند به يراني(  اشخاص اباشديقبول نمقابل هيبانک و بانک سرماصادره از پُست یهانامهمانت)ض

تَسزعير اَرز   ر نِز بزه  وروي 01،114نامه بانكي ريالي در مجموع، ضروری است مبلغ به ارايه ضمانت يراني. در صورت تمايل اشخاص انديارايه نما يبانك

نامزه  افاوده و در مجموع يک ضمانت الير 9،941،9،9،999مبلغ نامه شركت در فرآيند اِرجاع كار تبديل و به ( در روز تسليم ضمانت ماي)ن هيبازار ثانو

نامه ريالي، مبلغ بخش اَرزی كه به ريال ارايه شده است، در هر دوره دوازده ريالي شركت در فرآيند اِرجاع كار ارايه شود. ضمناً در صورت ارايه ضمانت

گر اِمالم خواهد شزد و  يل به مديريّت اكتشاف به مناقصهشده و كسریِ آن جهت تحوروزماهه كه نِر  تَسعير بيش از ده درصد افاايش داشته باشد، به

متقاضيان مي توانند جهت دريافت اسناد ارزيابي ،تكميل و مودت آن از طريزق  در صورت برنده شدن ارايه تضمين انجام تعهّدات طبق ضوابط كارفرما

اقدام نمايند.الزم به ذكراست مناقصه گران در صورت مدم مضويت   www.setadiran.irوبگاه سامانه تداركات الكترونيكي دولت )ستاد( به آدرس 

 قبلي در سامانه مذكور، مراحل ثبت نام در سايت فوق و دريافت گواهي امضاء الكترونيكي جهت شركت در مناقصزه و دريافزت اسزناد را بزه انجزام     

 رسانند. 

 روز پس از چاپ دوم آگهي روزنامه 7 كيفي مناقصه گران در سامانه تداركات الکرونيکي دولت )ستاد(:   دريافت استعالم ارزيابي 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 مناقصهشخيص ته 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 9099999، بزا تلفزن  فني و مزالي   شرايط و مسائل ،مناقصه اسناددرخصوص المات بيشتر در صورت نياز به اطّمتقاضيان مي توانند 

 تماس حاصل نمايند.999-09099990 با تلفنتداركات الكترونيكي دولت)ستاد( 
WWW.SHANA.IR 

WWW.NIOCEXP.IR 

WWW.IETS.MPORG.IR 

 تشافت اكمديريّ روابط ممومي

 

 

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

