
 
   ارزیابي كيفي آگهيتجدید 

  PVTگيری سيال و انجام خدمات آزمایشگاهي و آناليز سيال مخزن با موضوع نمونه 44199شماره مناقصه موضوع: 

 9222249491222229شماره بر روی سامانه دولت/ ستاد 

 مناقصه عموومي  برگزاری ي زیر از طریق صات و شرایط كلّبا مشخّ را كرالذّفوق قصهي نفت ایران در نظر دارد موضوع مناشركت ملّ  –ت اكتشاف مدیریّ    

   نماید. واگذارشركت واجد شرایط  به ایرحلهمدو

    .باشدميیورو  192،492ریال  و  19،613،222،222 برآورد مناقصه

 PVTآناليز سيال مخزن گيری سيال و انجام خدمات آزمایشگاهي و نمونه: مورد نياز خدمات الف ( شرح 

 .ماه63: ی قرارداداجرا ت زمانمدّ ب (

    خوزستان، تهران و شيراز :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

 ناقصهداشتن كار مشابه مرتبط با موضوع م -3

 1641شده مربوط به سال مالي های مالي حسابرسيصورت ارایه -4

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

شوده   يرسو یحسا يموال  یاصالت صورت ها نييبه منظور فراهم نمودن امكان استعالم و تع " ntsw.ir" ي)جام( به نشان رانیثبت نام در سامانه جامع تجارت ا -6

 سیمناقصه گران از سامانه پرد

ضوابط اِعالمي از سوی كارفرما  مطابقیورو  3294ریال و  132،122،222 مبلغبهرجاع كار  تضمين شركت در فرآیند اِه داشتن توانایي ارای -7

هيات محترم وزیران  99/24/1649ه مورخ  22324/ت196929ره طبق تصویب نامه شما ،ایران و  قابل اِستعالم از بانک مركزی جمهوری اسالمي

نامه ریالي بوانكي ارایوه   نامه اَرزی، ضمانتجای ضمانتاشخاص ایراني مجاز هستند به .باشد(قبول نميبانک قابلهای صادره از پُستنامه)ضمانت

 )فورو  حووال(    نِورخ به وروی 3294 مبلغمجموع، ضروری است  نامه بانكي ریالي درنمایند. در صورت تمایل اشخاص ایراني به ارایه ضمانت

افوزوده و در   الیو ر 132،122،222مبلوغ  بوه شركت در فرآیند اِرجاع كار تبودیل و   نامهتَسعير اَرز بازار ثانویه )نيما ( در روز تسليم ضمانت

نامه ریالي، مبلغ بخش اَرزی كه به ریال ارایوه  نامه ریالي شركت در فرآیند اِرجاع كار ارایه شود. ضمناً در صورت ارایه ضمانتمجموع یک ضمانت

شده و كسریِ آن جهوت تحویول بوه مودیریّت     روزشده است، در هر دوره دوازده ماهه كه نِرخ تَسعير بيش از ده درصد افزایش داشته باشد، به

 گر اِعالم خواهد شد و در صورت برنده شدن ارایه تضمين انجام تعهّدات طبق ضوابط كارفرما.صهاكتشاف به مناق

تكميل و عوودت آن از طریوق وبگواه سوامانه توداركات الكترونيكوي دولوت )سوتاد( بوه آدر            ،توانند جهت دریافت اسناد ارزیابيمتقاضيان مي 

iran.irwww.setad    اقدام نمایند.الزم به ذكراست مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلي در سامانه مذكور، مراحل ثبت نام در سایت فووق و

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

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

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

   توزیع خواهد گردید. ياز كيفي راكسب مي نمایندحداقل امتگزار 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

و درخصووص سوامانه    19926929 بوا تلفون  شرایط و مسائل فني و موالي   ،مناقصه اسناددرخصوص العات بيشتر در صورت نياز به اطّمتقاضيان مي توانند 

 تما  حاصل نمایند.291-31399919 با تلفنتداركات الكترونيكي دولت)ستاد( 
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 ت اكتشافمدیریّ روابط عمومي
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