
  
   فراخوان عمومي آگهي

  ست نازل 68همراه با  PDC BITعدد مته  31خريد   -  00130مناقصه شماره موضوع: 
                                                              بر روي برد سامانه تداركات الكترونيكي دولت (ستاد) 2001092921000018با شماره 

    دو مناقصه عموميبرگزاري از طريق را ي زير صات و شرايط كلّكر با مشخّالذّفوق ي نفت ايران در نظر دارد موضوع مناقصهت اكتشاف شركت ملّمديري-
   نمايد. واگذارذي صالح و واجد شرايط شركت هاي  به ايرحلهم

  .باشدميريال  100،000،000و  يورو 1،945،600  برآورد مناقصه
  ست نازل 68همراه با  PDC BITعدد مته  31 خريد: موضوعالف ) 

  .ماه  12  :يا مدت زمان تحويل كاال ي قرارداداجرا ت زمانمد ب )
  اد، بلوار پژوهشگاه، عمليات انبارداري ريانباري ري واقع در تهران، شهر ري، جاده قديم قم، سه راه خيرآب ) محل تحويل كاال:ج

  :مناقصهشركت در شرايط د ) 
  داشتن شخصيت حقوقي.  - 1
 موضوع مناقصه.  داشتن سابقه و تجربه كافي و مرتبط با -2

  1399شده مربوط به سال مالي هاي مالي حسابرسيصورت ارائه  -3

 )  AVLندرج در فهرست ثبت در فهرست بلند منابع مورد تأييد دستگاه مركزي وزارت نفت (م -4

هاي مـالي حسابرسـي شـده    به منظور فراهم نمودن امكان استعالم و تعيين اصالت صورت ”ntsw.ir “ثبت نام در سامانه جامع تجارت ايران ( جام ) به نشاني :  -5
 گران از سامانه پرديسمناقصه

 ارائه شناسه ملي و شماره اقتصادي  - 6

و  خريدارمطابق ضوابط اعالمي از سوي   ريال 5،000،000  و  يورو 53،129  مبلغ فرآيند ارجاع كار بهداشتن توانايي ارايه تضمين شركت در  - 7
هيـات محتـرم وزيـران     22/09/1394ه مورخ  50659/ت123402طبق تصويب نامه شماره  ،قابل استعالم از بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران

نامه ريالي بـانكي ارايـه   نامه اَرزي، ضمانتجاي ضمانت) اشخاص ايراني مجاز هستند بهباشدقبول نميبانك قابلهاي صادره از پستنامه(ضمانت
ارز موجـود   فروشنرخ براساس يورو       53،129نامه بانكي ريالي ، ضروري است مبلغ     نمايند. در صورت تمايل اشخاص ايراني به ارايه ضمانت

يـك  در مجمـوع   وريـال   5،000،000بـه انضـمام   نامه شركت در فرآيند ارجاع كـار تبـديل   در روز تسليم ضمانت (بازار دوم ارز) نيمادر سامانه 
نامه ريالي، مبلغ ضمانت نامه در هر دوره دوازده ماهه كـه  نامه ريالي شركت در فرآيند ارجاع كار ارايه شود. ضمناً در صورت ارايه ضمانتضمانت

گر اعالم خواهد شـد و در  شده و كسريِ آن جهت تحويل به مديريت اكتشاف به مناقصهروزافزايش داشته باشد، به نرخ تَسعير بيش از ده درصد
 صورت برنده شدن ارايه تضمين انجام تعهدات طبق ضوابط خريدار.

    www.setadiran.irلت (ستاد) بـه آدرس  جهت دريافت اسناد ارزيابي ،تكميل و عودت آن از طريق وبگاه سامانه تداركات الكترونيكي دو متقاضيان

ء اقدام نمايند.الزم به ذكراست مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلي در سامانه مذكور، مراحل ثبت نـام در سـايت فـوق و دريافـت گـواهي امضـا      
  انجام رسانند. الكترونيكي جهت شركت در مناقصه و دريافت اسناد را به 

  روز پس از چاپ دوم آگهي روزنامه 7مهلت دريافت استعالم ارزيابي كيفي مناقصه گران در سامانه تداركات الكرونيكي دولت (ستاد):   
  روز پس  از اتمام مهلت دريافت 14مهلت تحويل استعالم ارزيابي كيفي  در سامانه تداركات الكرونيكي دولت (ستاد):  

  توزيع خواهد گرديد.  گزار حداقل امتياز كيفي راكسب مي نمايندتشخيص مناقصههاي واجد شرايط كه بهرك مناقصه بين  شركتاَسناد و مدا
  گونه حقّي را جهت متقاضيان براي شركت در مناقصه ايجاد نخواهد كرد.الذّكر هيچبديهي است ارايه مدارك فوق

و درخصوص سامانه تداركات الكترونيكـي دولـت    021-82703200 با تلفن اسناد مناقصهدرخصوص ت بيشتر در صورت نياز به اطّالعامتقاضيان مي توانند 
  تماس حاصل نمايند.021-61622217 با تلفن(ستاد) 
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 وابط عمومي مديريت اكتشافر

 


