
 
   ارزیابي كيفيتجدید  آگهي

 مستعمل مدیریت اكتشاف PDCتعمير مته های در خصوص  33199مناقصه شماره موضوع: 

 9000039391000093دولت/ستاد   سامانه یشماره بر رو
یک   مناقصه عمومي برگزاری ي زیر از طریق شرایط كلّ صات وكر با مشخّالذّفوق ي نفت ایران در نظر دارد موضوع مناقصهشركت ملّ  –ت اكتشاف مدیریّ    

   نماید. واگذارشركت واجد شرایط  به ایرحلهم

 .باشدمي  ریال92،999،900،،10یورو و  919،090 برآورد مناقصه

 مستعمل مدیریت اكشتاف PDCتعمير های مته های : مورد نياز خدمات الف ( شرح 

 .اهم  93: ی قرارداداجرا ت زمانمدّ ب (

  در كارگاه و یا كارخانه پيمانکار داخل خاک ایران خواهد بود. :خدماتانجام  ج ( محلّ

 :گرمناقصهد ( شرایط 

 داشتن شخصيّت حقوقي.  -1

 باتجربه. يانسان یرويداشتن امکانات و تجهيزات مناسب مرتبط با موضوع مناقصه و ن -9

 سابقه و تجربه كافي و مرتبط با موضوع مناقصه.  داشتن -9

 1930یا   ،193 يشده مربوط به سال مالهای مالي حسابرسيصورت ایهار -9

 " ntsw.ir"ثبت نام در سامانه جامع تجارت ایران )جام( به نشاني  -2

 .يصادره شده توسط وزارت تعاون كار و رفاه اجتماع یمانکاريپ يمنیا تيصالح دیينامه تا يگواه -3

یورو مطابق ضوابط اِعالمي از سوی كارفرما و  قابل  ،،19،0و  الیر 393،933،912مبلغ ع كار  بهاِرجا ندیشركت در فرآ نيداشتن توانایي ارایه تضم

 یهانامهمانت)ض رانیمحترم وز اتيه 99/03/1939ه مورخ  20323/ت199909نامه شماره  بیطبق تصو ران،یا ياسالم یجمهور یاِستعالم از بان  مركز

. در ندیارایه نما يبانک يالینامه رضمانت ،ینامه اَرزضمانت یجامجاز هستند به يرانی(  اشخاص اباشديقبول نملقاب هیبان  و بان  سرماصادره از پُست

( در روز  ماي)ن هیتَسعير اَرز بازار ثانو رخنِبه وروی ،،19،0نامه بانکي ریالي در مجموع، ضروری است مبلغ به ارایه ضمانت يرانیصورت تمایل اشخاص ا

نامه ریالي شركت در فرآیند اِرجاع افزوده و در مجموع ی  ضمانت الیر 393،933،912مبلغ نامه شركت در فرآیند اِرجاع كار تبدیل و به انتتسليم ضم

نامه ریالي، مبلغ بخش اَرزی كه به ریال ارایه شده است، در هر دوره دوازده ماهه كه نِرخ تَسعير بيش از ده كار ارایه شود. ضمناً در صورت ارایه ضمانت

گر اِعالم خواهد شد و در صورت برنده شدن ارایه تضمين یل به مدیریّت اكتشاف به مناقصهشده و كسریِ آن جهت تحوروزدرصد افزایش داشته باشد، به

 انجام تعهّدات طبق ضوابط كارفرما.

متقاضيان مي توانند جهت دریافت اسناد ارزیابي ،تکميل و عکودت آن از طریکق وبهکاه سکامانه تکداركات الکترونيککي دولکت )سکتاد( بکه آدر           

www.setadiran.ir    اقدام نمایند.الزم به ذكراست مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلي در سامانه مذكور، مراحل ثبت نام در سایت فکوق و

 دریافت گواهي امضاء الکترونيکي جهت شركت در مناقصه و دریافت اسناد را به انجام رسانند. 

 آگهي روزنامهتجديدروز پس از چاپ دوم  7 بي كيفي مناقصه گران در سامانه تداركات الکرونيکي دولت )ستاد(:  دريافت استعالم ارزيا مهلت

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

   توزیع خواهد گردید. حداقل امتياز كيفي راكسب مي نمایندگزار مناقصهتشخيص ه بهواجد شرایط ك هایشركت دارک مناقصه بين سناد و مَاَ

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

درخصکوص سکامانه    و 09،09901 بکا تلفکن  ئل فني و مکالي  شرایط و مسا ،مناقصه اسناددرخصوص العات بيشتر در صورت نياز به اطّمتقاضيان مي توانند 

 تما  حاصل نمایند.091-،3139991 با تلفنتداركات الکترونيکي دولت)ستاد( 
 

WWW.NIOCEXP.IR 

WWW.IETS.MPORG.IR 
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