آگهي ارزيابي كيفي
خريد خدمات مشاوره به شماره 22199در خصوص
"خدمات بازرسي فني شركتهای شخص ثالث جهت امور بازرسي فني مديريت اكتشاف"
شركت ملي نفت ايران در نظر دارد خريد خدمات مشاوره به شماره 22199در خصوص"خدمات بازرسي فني شركتهای شخص ثالث
جهت امور بازرسي فني مديريت اكتشاف" را با مشخصات و شرايط كلي زير را از طريق برگزاری خريد خدمات مشاوره با روش
كیفیت و قیمت (  )QCBSبه شركت واجد شرايط واگذار نمايد.
برآورد قیمت خدمات مشاوره 90022202220222 :ريال
مبلغ تضمین شركت در فرآيند ارجاع كار 101.202220222 :ريال
الف ) شرح خدمات مورد نیاز :استفاده از خدمات بازرسي فني شركت های شخص ثالث جهت انجان امور بازرسي فني مديريت
اكتشاف
ب ) مدت زمان اجرای قرارداد 19 :ماه
ج ) محل انجام خدمات :سراسر كشور ايران و خارج از كشور
د ) شرايط الزامي مشاور :متقاضیان برای شركت درخريد خدمات مشاوره بايد دارای مدارک و گواهي صالحیت الزم از مراجع ذيصالح
از جمله موارد زير باشند.
 -1داشتن شخصیت حقوقي
 -2گواهینامه صالحیت و داشتن ظرفیت كاری آزاد در رتبه يک رشته بازرسي فني تجهیزات حفاری چاههای اكتشاف نفت و گاز از
سازمان برنامه و بودجه كشور
-3گواهینامه صالحیت از بانک مركزی وسازمان استاندارد
متقاضیان مي توانند جهت دريافت اسناد ارزيابي ،تکمیل و عودت آن از طريق وبگاه سامانه تداركات الکترونیکي دولت (ستاد) به
آدرس www.setadiran.irاقدام نمايند.الزم به ذكراست متقاضیان در صورت عدم عضويت قبلي در سامانه مذكور ،مراحل ثبت
نام در سايت فوق و دريافت گواهي امضاء الکترونیکي جهت شركت در خريدخدمات مشاوره و دريافت اسناد را به انجام رسانند.
مهلت دريافت استعالم ارزيابي كیفي متقاضیان در سامانه تداركات الکرونیکي دولت (ستاد) 7 :روز پس از چاپ دوم آگهي روزنامه
مهلت تحويل استعالم ارزيابي كیفي در سامانه تداركات الکرونیکي دولت (ستاد) 11 :روز پس از اتمام مهلت دريافت
اَسناد و مَدارک خريد خدمات مشاوره بین شركتهای واجد شرايط كه بهتشخیص كارفرما حداقل امتیاز كیفي راكسب
مي نمايند توزيع خواهد گرديد.
بديهي است ارايه مدارک فوقالذّكر هیچگونه حقّي را جهت متقاضیان برای شركت درخدمات مشاوره ايجاد نخواهد كرد.
متقاضیان مي توانند در صورت نیاز به اطّالعات بیشتر درخصوص اسناد خريدخدمات مشاوره ،شرايط و مسائل فني و مالي با تلفن
 891-297899978و درخصوص سامانه تداركات الکترونیکي دولت(ستاد) با تلفن 891-21299917تماس حاصل نمايند.

امور پیمانها
همه آگهي های ستاد شركت ملي نفت ايران در سايت  www.nioc.irقابل مشاهده است.
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