
 نام خدابه 

Varco 

 "شرکت ملی حفاری ایران"

 آگهی مناقصه ) نوبت اول/ دوم(

 یک مرحله ای با ارزیابی ساده

 موضوع مناقصه : خرید قطعات مربوط به شرح ذیل : 

 شماره تقاضا شرح تقاضا

PARTS FOR”VARCO” TOP DRIV 9745200-22-08 

PARTS FOR “MH” POWER TOP DRIVE  9745210-22-08 

PARTS FOR LOGGING UNIT TECHNICAL DATA SHEET 9745126-22-08 

PARTS FOR “GEO-DATA” MUD LOGGING UNIT 9745094-22-08 

P/F “CAMERON” VGATE VALVE 9745118-22-08 

 مشخصات مناقصه : 

 مبلغ برآورد)ریال/ ارز( شماره ثبت در پایگاه ملی مناقصات مناقصه /شماره تقاضا  نام مناقصه گزار

 

 

شرکت ملی 

 حفاری ایران

Tender No. : FP/05-98/094 

Indent No. : 08-22-9745200 

992/211/3 

 

 ریال 27،567،000،000

Tender No : FP/05-98/093 

Indent No : 08-22-9745210 

 ریال 12،857،160،000 993/211/3

Tender No : FP/05-98/092 

Indent No : 08-22-9745126 

 ریال 25،000،000،000 999/211/3

Tender No : FP/05-98/091 

Indent No : 08-22-9745094 

 ریال 77،780،000،000 001/211/3

Tender No : FP/05-98/090 

Indent No : 08-22-9745118 

 ریال 11،576،200،000 003/211/3

 روش ارزیابی کیفی مناقصه گران : 

به صورت ساده بر اساس ارائه جواز کسب / مدارک حقوقی)اساسنامه/ آگهی  روش ارزیابی

تامین تا آخرین تغییرات( معتبر ماتناسب با موضوع مناقصه در جلسه 

 گشایش پیشنهادها انجام می شود.

https://www.shana.ir/tender/292311/swaco


ملی قرارداد در حال اجرا با شرکت  4مناقصه گرانی که بیش از  .1

حفاری ایران داشته باشند مجاز به حضور در مناقصه دیگری 

 نخواهند بود.

قرارداد در حال اجرا با موضوع مشابه  2مناقصه گرانی که بیش از  .2

با شرکت ملی حفار یایران داشته باشند مجاز به حضور در 

 مناقصه دیگری نخواهند بود.

 نحوه دریافت / تحویل اسناد مناقصه : 

 

 

 اسناد دریافت   

 یک روز پس از آگهی چاپ دوم تاریخ شروع دریافت

نشانی : اهواز، بلوار پاسداران، شرکت ملی حفاری ایران، ساختمان پایگاه عملیاتی،  محل دریافت

 ، اداره تدارکات خارجی کاال / آقای موگهی 113طبقه اول، سالن 

 06134148253شماره تلفن : 

 

 نحوه دریافت

ریال به حساب شماره  510،000ارائه فیش واریزی به مبلغ  .1

 –نزد بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران  4001114004020491

 شرکت ملی حفاری ایران

درخواست رسمی متقاضی) با ذکر نام دقیق ( مبنی بر دریافت اسناد  .2

 مناقصه

 

 تحویل اسناد

 ارزیابی کیفیروز پس از آرین دریافت استعالم های 14 آخرین مهلت

نشانی : اهواز، بلوار پاسداران، شرکت ملی حفاری ایران، ساختمان پایگاه عملیاتی،  محل تحویل

و  06134148580دبیرخانه کمیسیون مناقصات  ،Bطبقه اول، پارت 

06134148569 

 تضمین شرکت در مناقصه)فرآیند ارجاع کار( :

 229745200-08مربوط به تقاضای خرید شماره   ویور 29،153ریال /  1،379،000،000 مبلغ تضمین

 9745210-22-08یورو  مربوط به تقاضای خرید شماره 26،426ریال /  1،250،000،000

 9745094-22-08یورو  مربوط به تقاضای خرید شماره  74،499ریال /  3،524،000،000

 9745118-22-08مربوط به تقاضای خرید شماره   یورو 12،350ریال /  579،000،000

 9745210-22-08مربوط به تقاضای خرید شماره یورو  13،594ریال /  643،000،000

ضمانتنامه بانکی و یا ضمانتنامه های صادره از موسسات  .1 انواع تضایمن قابل قبول

 اعتباری غیر بانکی دارای مجوز فعالیت از سوی بانک مرکزی

واریزی وجه نقد به حساب شماره اصل فیش  .2

تحت عنوان تمرکز وجوه سپرده  4001114006376636

 شرکت ملی حفاری ایران

 روز برای یکبار در سقف مدت اعتبار اولیه قابل تمدید باشد90 مدت اعتبار پیشنهاد / تضمین



  کانال های اطالع رسانی شرکت ملی حفاری ایران :

WWW.NIDC.IR      HTTP://SAPP.IR/NIDC 

 

http://www.nidc.ir/
http://sapp.ir/NIDC

