
 
 22999مناقصه  ارزیابي كيفي فراخوان آگهيتجدید 

 های اكتشافيها و محل چاهترميم، تعميرات، احداث و حفظ و نگهداری  از جادهموضوع: 

 9022029299000900شماره برروی سایت دولت/ستاد
 

 یک مناقصه عمومي برگزاری ي زیر از طریق صات و شرایط كلّكر با مشخّالذّفوق ضوع مناقصهي نفت ایران در نظر دارد موشركت ملّ  –ت اكتشاف مدیریّ    

   نماید. واگذارشركت واجد شرایط  بهای رحلهم

 .باشدميریال  66،،46،956،،46مناقصه برآورد 

 های اكتشافيهها و محل چاترميم، تعميرات، احداث و حفظ و نگهداری  از جاده: مورد نياز خدمات الف ( شرح 

 .ماه 96قرارداد: ی اجرا ت زمانمدّ ب (

 راسر كشورس :انجام خدمات ج ( محلّ

 :گرمناقصهد ( شرایط 

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

  .موضوع مناقصه داشتن سابقه و تجربه كافي و مرتبط با -3

 .،9،2شده مربوط به سال مالي های مالي حسابرسيصورت یهارا -4

 .گواهي نامه تایيد صالحيت ایمني پيمانكاری صادره شده توسط وزارت تعاون كار و رفاه اجتماعي -5

 راه و ترابری از سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور. 6ارائه پایه و رشته پيمانكاری حداقل رتبه  -6

مطابق ضوابط اِعالمي از سوی كارفرما و  قابل اِستتعالم  ریال  995،962،9،5،، مبلغرجاع كار  بهشركت در فرآیند اِ ه تضمينداشتن توانایي ارای -7

های نامههيات محترم وزیران )ضمانت 99/02/9،26ه مورخ  60462/ت99،609طبق تصویب نامه شماره  ،از بانک مركزی جمهوری اسالمي ایران

 .باشد(قبول نميرمایه قابلبانک و بانک سصادره از پُست

    www.setadiran.irرونيكي دولت )ستتاد( بته آدر    تت آن از طریق وبگاه سامانه تداركات الكدجهت دریافت اسناد ارزیابي ،تكميل و عو متقاضيان

ء اقدام نمایند.الزم به ذكراست مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلي در سامانه مذكور، مراحل ثبتت نتام در ستایت فتوق و دریافتت گتواهي امضتا       

  الكترونيكي جهت شركت در مناقصه و دریافت اسناد را به انجام رسانند.

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

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

   توزیع خواهد گردید. اكسب مي نمایندحداقل امتياز كيفي رگزار مناقصهتشخيص ه بهواجد شرایط ك هایشركت دارك مناقصه بين سناد و مَاَ

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

درخصوص ستامانه  و    ،09959،0999 با تلفن، شرایط و مسائل فني و مالي مناقصه درخصوص اسنادالعات بيشتر در صورت نياز به اطّمتقاضيان مي توانند 

 تما  حاصل نمایند.099-،4949999تداركات الكترونيكي دولت)ستاد( با تلفن 
WWW.SHANA.IR 

WWW.NIOCEXP.IR 

WWW.IETS.MPORG.IR 

 ت اكتشافمدیریّ روابط عمومي

 

 

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

