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(مناقصه شماره )401310200/183

شركت حفاري شمال در نظر دارد اقالم مورد نیاز خود را با مشخصات و شرايط كلي ذيل از طريق برگزاري مناقصه عمومي
به فروشنده واجد شرايط واگذار نمايد.
الف :شرح مختصر خرید:

شرح مختصر خدمات

1

شیلنگهاي انتقالي مواد پودري و مايع به دكل حفاريBulk handling hose

به شرح مندرج در اسناد مناقصه

ب) مدارک و شرایط اولیه متقاضیان:
 -1جهت شركت در اين مناقصه نیاز به ضمانت نامه نمي باشد.
 -2توانايي تهیه و ارائه ت ضمین انجام تعهدات قرارداد ،در صورت برنده شدن معادل  %5مبلغ اولیه قرارداد ب صورت
ضمانتنامه بانكي معتبر/سپرده نقدي.
 -3دارا بودن ح سن سابقه كار و تجربه كافي و معتبر وتوانايي مالي و نیروي ان ساني با تجربه و ارائه ت صوير قراردادهاي
مرتبط با موضوع مناقصه با شركتهاي حفاري و يا كارفرمايان نفتي.
 -4ت صوير آگهي تأ سیس و ا سا سنامه شركت و آگهي آخرين تغییرات روزنامه ر سمي و گزارش بازرس قانوني طي سه
سال اخیر (در رابطه با ا شخاص حقوقي) و همچنین حجم مالي فروش كاالي مرتبط با مو ضوع مناق صه با شركتهاي
حفاري.
متقاضیییاني كه داراي شییرايط مذكور در بخ

ب فوق بوده و توانايي و آمادگي اجراي كارها و خدمات را دارند،

ميتوان ند حداكثر يک هف ته پس از درج آگهي با مدارک م ندرج در ب ند  3و  4فوق ،به آدرس ذيل مراج عه و پس از
تحويل مدارک مذكور اسناد مناقصه را دريافت نمائید.
آدرس :تهران-خیابان ولیع صر-باالتر از شهید به شتي-نب

كوچه دل افروز-پالک -2127طبقه سوم-واحد – 303

تلفن021-48613434:
الزم به ذكر است كه همزمان با دريافت اسناد مناقصه توضیحات الزم در خصوص ادامه روند مناقصه ارائه خواهد شد.
توضیح اینکه :ارائه اسناد مندرج در بند  3و  4و دريافت اسناد مناقصه هیچگونه حقي را براي متقاضیان جهت شركت
در مناقصه ايجاد نخواهد كرد و شركت حفاري شمال در رد يا قبول پیشنهادها مختار مي باشد.

اين آگهي از طريق دسترسي به نشاني اينترنتي  www.ndco.irقابل دريافت مي باشد.
ضمناً هزينههاي مربوط به چاپ فراخوان به عهده برنده/برندگان مناقصه مي باشد.
"روابط عمومی شرکت حفاری شمال"

