
 
   ارزيابي كيفي آگهي

به   Jack upدستگاه حفاری  يکبا تامين حداقل  دريايي انجام خدمات حفاری چاههای اكتشافيدر خصوص  44199مناقصه شماره موضوع: 

 همراه خدمات جانبي

 9000049491000019دولت/ستاد   سامانه یشماره بر رو
 مناقصزه ممزومي   برگزااری  ي زير از طريق صات و شرايط كلّكر با مشخّالذّفوق رد موضوع مناقصهي نفت ايران در نظر داشركت ملّ  –ت اكتشاف مديريّ    

   نمايد. واگذارشركت واجد شرايط  به ایرحلهمدو

 .باشدمي  ريال 6،396،793،902،700يورو و  99.990،397 برآورد مناقصه

به همراه خدمات   Jack up یدستگاه حفار کيحداقل  نيبا تامدريايي ي انجام خدمات حفاری چاههای اكتشاف: مورد نياز خدمات الف ( شرح 

 يجانب
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 :گرمناقصهد ( شرايط 
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يورو مطابق ضوابط اِمالمي از سوی كارفرما و  قابل  939،919و  الير 29،167،939،027مبلغ اِرجاع كار  به نديشركت در فرآ نيداشتن توانايي ارايه تضم

صادره  نامهمانت)ض رانيرم وزمحت اتيه 99/04/1749ه مورخ  90694/ت197909نامه شماره  بيطبق تصو ران،يا ياسالم یجمهور یاِستعالم از بانک مركا

. در صورت تمايل اشخاص نديارايه نما يبانك يالينامه رضمانت ،ینامه اَرزضمانت یجامجاز هستند به يراني(  اشخاص اباشديقبول نمبانک قابلاز پُست

نامه شركت ( در روز تسليم ضمانت ماي)ن هيسعير اَرز بازار ثانوتَ رخنِبه وروي 939،919نامه بانكي ريالي در مجموع، ضروری است مبلغ به ارايه ضمانت يرانيا

نامه ريالي شركت در فرآيند اِرجاع كار ارايه شود. ضمناً در افاوده و در مجموع يک ضمانت الير 29،167،939،027مبلغ در فرآيند اِرجاع كار تبديل و به 

نامه ريالي، مبلغ بخش اَرزی كه به ريال ارايه شده است، در هر دوره دوازده ماهه كه نِرخ تَسعير بيش از ده درصد افاايش داشته باشد، صورت ارايه ضمانت

گر اِمالم خواهد شد و در صورت برنده شدن ارايه تضمين انجام تعهّدات طبق ضوابط يل به مديريّت اكتشاف به مناقصهشده و كسریِ آن جهت تحوروزبه

 كارفرما.

متقاضيان مي توانند جهت دريافت اسناد ارزيابي ،تكميل و مزودت آن از طريزق وبگزاه سزامانه تزداركات الكترونيكزي دولزت )سزتاد( بزه آدر           

www.setadiran.ir    اقدام نمايند.الزم به ذكراست مناقصه گران در صورت مدم مضويت قبلي در سامانه مذكور، مراحل ثبت نام در سايت فزوق و

 دريافت گواهي امضاء الكترونيكي جهت شركت در مناقصه و دريافت اسناد را به انجام رسانند. 

 آگهي روزنامه دومنوبت  روز پس از چاپ 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  

   توزيع خواهد گرديد. حداقل امتياز كيفي راكسب مي نمايندگاار مناقصهتشخيص ه بهكواجد شرايط  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 29307901 بزا تلفزن  و مسائل فني و مزالي  شرايط  ،مناقصه اسناددرخصوص المات بيشتر در صورت نياز به اطّمتقاضيان مي توانند 

 تما  حاصل نمايند.091-61699913 با تلفنتداركات الكترونيكي دولت)ستاد( 
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