
  
  تجديد مناقصه-آگهي فراخوان

  99104 مناقصه به شماره كيلوگرمي نشاسته سبز 25كيسه  15000خريد موضوع : 

  (ستاد) دولت يالكترونيك تداركات بر روي برد سامانه 2099092921000111با شماره 

  

 كرا طبق شرايط و مدار كيلوگرمي نشاسته سبز 25كيسه  15000خريد مناقصه مديريت اكتشاف شركت ملي نفت ايران در نظر دارد 
از متقاضياني كه  .واگذار نمايد شركت هاي توليدكننده و تامين كننده واجد شرايطاقصه عمومي يك مرحله اي به مربوطه از طريق من

درج آن جهت دريافت اسناد وز پس از درخواست مي گردد از زمان چاپ آگهي نوبت دوم تا حداكثر هفت ر، باشند داراي شرايط ذيل مي
از طريق وبگاه سامانه تداركات الكترونيكي دولت(ستاد) به آدرس ، تكميل و عودت آن در مهلت تعيين شده ارزيابي 

www.setadiran.ir . مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلي در سامانه مذكور، مراحل ثبت نام در الزم به ذكر است اقدام نمايند
  .فوق و دريافت گواهي امضا الكترونيكي جهت شركت در مناقصه و دريافت اسناد به انجام رسانند سايت

ريال مي باشد و شركت كنندگان در مناقصه مي بايست توانايي ارائه ضمانتنامه شركت در فرآيند ارجاع  65،812،500،000ه برآورد مناقص
نامه هاي صادره از پست بانك و بانك سرمايه ) طبق تصويب نامه شماره ريال ( باستثناي ضمانت  3،440،625،000كار به مبلغ 

  هيات محترم  وزيران، را داشته باشند .  22/09/1394ه مورخ  50659/ت 123402

  .تشافكيلومتري جاده فيروز آباد، ورودي شهر كوار، مجتمع عمليات انبارداري مديريت اك 45شيراز، : انبار كوار به نشاني  محل تحويل كاال

  ماه . 8مدت زمان قرارداد : 

  ماه . 8مدت زمان تحويل كاال : 

  روز پس از چاپ دومين آگهي روزنامه . 7: مناقصه گران مهلت دريافت استعالم ارزيابي كيفي 

 روز پس از اتمام مهلت دريافت اسناد ارزيابي كيفي . 14مهلت تحويل استعالم ارزيابي كيفي مناقصه گران : 

  در مناقصه :شرايط شركت 

تاييد حضور شركت در فهرست بلند منابع واحد  )3) داشتن تجربه كافي و سابقه مرتبط با موضوع مناقصه 2) داشتن شخصيت حقوقي 1
 .1398ارائه صورت هاي مالي حسابرسي شده منتهي به سال  )4 .صنعت نفت  AVLدستگاه مركزي 

  قابل مشاهده است . www.niocexp.irهمه آگهي مناقصات مديريت اكتشاف شركت ملي نفت ايران در سايت 
امانه تداركات الكترونيكي دولت(ستاد) سو در خصوص  021-82703320شماره تلفن  اتوانند ب متقاضيان مي در صورت نياز به اطالعات

  تماس حاصل نمايند .  021-61622217تلفن شماره ي توانند با متقاضيان م

 

  روابط عمومي مديريت اكتشاف      

  


