
 

 

 

 بسمه تعالی

 آگهی فراخوان

 XLS-9840252-TE  گالیکوللیتری(  208گالنی )بشکه  55بشکه  400خرید  98120موضوع : مناقصه شماره 

شرکت ملی نفت ایران در نظر دارد موضوع مناقصه فوق الذکر را با مشخصات و شرایط کلی زیر از  –مدیریت اکتشاف 

 طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای از میان شرکتهای تولید کننده و تامین کننده داخلی واجد شرایط خریداری نماید.

 لیتری( گالیکول 208گالنی )بشکه  55بشکه  400خرید  الف( شرح کاالی مورد نیاز :

 ب( مدت اجرای قرارداد : نه ماه

 ج( محل تحویل کاال :

 کیلومتری جاده فیروز آباد، ورودی شهر کوار، مجتمع عملیات انبار داری مدیریت اکتشاف 45.تحویل کوار : شیراز، 1

 د(شرایط مناقصه گر:

 داشتن شخصیت حقوقی-1

 توان مالی-2

 داشتن تجربه کافی و سابقه مرتبط با موضوع مناقصه-3

داشتن توانایی ارائه تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار ) به استثنای پست بانک و قابل استعالم از بانک مرکزی -4

ریال و در صورت برنده شدن ، ارائه ضمانتنامه انجام تعهدات طبق 1،140،000،000به مبلغ جمهوری اسالمی ایران( 

 هیات محترم وزیران. 22/09/1394ه مورخ  50659ت /123402ویب نامه شماره تص

 ریال می باشد. 22،800،000،000ه(برآورد مناقصه مبلغ 

فوق و آمادگی تامین کاالی مورد نظر را دارا می باشند، می توانند « د»متقاضیانی که دارای شرایط مذکور در بند  -

ابتدای  –میدان ونک  –آمادگی خود را به صورت کتبی به آدرس : تهران  08/08/98حداکثر تا پایان وقت اداری روز 

طبقه همکف دبیرخانه جنب حراست اعالم و نسبت به  –شاف ساختمان مدیریت اکت –خیابان خدامی  –خیابان سئول 

قانون برگزاری مناقصات )ارزیابی کیفی( اقدام نمایند. در ضمن  12ماده « ج»دریافت مدارک ارزیابی کیفی وفق بند 

 امل در قالب یک عدد زونکن ش 22/08/98ضرورت دارد اطالعات مورد درخواست را کتبا حداکثر تا پایان وقت اداری روز 



 

 

 

 

مدارک ارزیابی کیفی برابر با اصل شده و یک عدد لوح فشرده تهیه و به آدرس فوق االشاره در مقابل رسید دریافت گردد. 

 حق عدم ترتیب اثر مدارکی که پس از انقضا مهلت مقرر ارسال می شود را دارا می باشد.بدیهی است 

ص مناقصه گزار تعیین صالحیت خواهند شد ، توزیع اسناد و مدارک مناقصه بین شرکتهای واجد شرایط که به تشخی

 خواهد گردید.

)محل ، زمان و مهلت دریافت اسناد ، تحویل و گشایش پیشنهادات متعاقبا به اطالع خواهد رسید( ، بدیهی است ارائه 

 مدارک فوق الذکر هیچگونه حقی را جهت متقاضیان برای شرکت در مناقصه ایجاد نخواهد کرد.

 تماس حاصل نمایند. 021-82704205ز به اطالعات بیشتر متقاضیان می توانند با تلفن های در صورت نیا

WWW.SHANA.IR 

WWW.NIOCEXP.IR 

 روابط عمومی مدیریت اکتشاف

http://www.shana.ir/
http://www.niocexp.ir/

