
 

 

 

 

 بسمه تعالی

 شرکت نفت فالت قاره ایران )سهامی خاص(

 98-0623ارزیابی کیفی مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره فراخوان 

 SWIPتا اتاق کنترل  Technical Roomحد فاصل  DCSخرید و انجام کابل اندازی فیبر نوری سیستم کنترل 

شرکت نفت فالت قاره ایران در نظر دارد انجام خدمات فوق الذکر را طبق شرح کار تدوین شده از طریق مناقصه عمومی 

 انکار واجد شرایط به شرح ذیل واگذار نماید:به پیم

 الف: خدمات مورد نیاز:

 متر از یکدیگر 5متر و به فاصله حداقل  6000کابل اندازی فیبر نوری در دو ردیف موازی به طول خرید و اجرای 

 ب: محل اجرای پروژه:

 منطقه عملیاتی شرکت نفت فالت قاره ایران واقع در جزیره سیری

 پروژه:ج: مدت اجرای 

 ماه شمسی 4

 د: شرایط متقاضی:

 ریال 375،000،000به مبلغ  "شرکت در فرآیند اجرای کار".توانایی ارائه سپرده یا ضمانت نامه بانکی 1

کل قرارداد طبق ضوابط کارفرما در صورت برنده مبلغ  %10.توانایی ارائه ضمانت نامه بانکی انجام تعهدات به میزان 2

 جهت تضمین حسن انجام کار %10شدن و نیز کسر 

 .داشتن امکانات و تجهیزات، توانایی مالی و تخصص در موضوع مناقصه3

 .داشتن سوابق اجرایی مشابه با موضوع مناقصه4

 

 



 

 

 

 ه: سایر شرایط:

.به تقاضاهای مشروط، مبهم، ناقص و یا مغایر با شرایط مندرج در اسناد و مدارک و تقاضاهایی که بعد از مهلت مقرر 1

 .دریافت گردد، ترتیب اثر داده نخواهد شد

.شرکت نفت فالت قاره ایران در رد یا قبول هر یک یا تمام پیشنهادات در چارچوب قانون برگزاری مناقصات وآیین نامه 2

 های مربوط مختار خواهد بود.

کت نفت فالت قاره .پیشنهادات مالی می بایستی حداقل سه ماه پس از وصول پیشنهادات به کمیسیون مناقصات شر3

 ایران دارای اعتبار باشند.

از کلیه متقاضیان واجد شرایط دعوت می شود حداکثر ظرف مدت یک هفته از چاپ آگهی نوبت دوم جهت دریافت 

و هفته از آن تاریخ مراجعه و ظرف مدت د WWW.IOOC.CO.IRجدول ارزیابی کیفی به تارنمای این شرکت به نشانی 

ه ایران به نشانی خیابان ولیعصر، نرسیده به پارک وی، کوچه نسبت به ارسال رزومه خود به دبیرخانه شرکت نفت فالت قار

 طبقه همکف اقدام نمایند. 12تورج، کوچه خاکزاد پالک 

  021-23380011-12تلفن تماس : 

 روابط عمومی شرکت نفت فالت قاره ایران

 

http://www.iooc.co.ir/

