
 بسمه تعالی

  اصله  تراورس بتنی دي بلوك و حمل و تحویل در دپوي قطار شهري شیراز 30000 خرید SH-136/93آگهی مناقصه 

سازمان قطار شهري شیراز و حومه به نمایندگی از شهرداري شیراز در نظر دارد بر اساس قانون برگزاري مناقصات نسبت به 

 1 خط 2 اصله تراورس بتنی دي بلوك و حمل و تحویل به دپوي مرکزي قطار شهري شیراز مورد نیاز فاز 000/30خرید 

قطار شهري شیراز اقدام نماید. بدین منظور از کلیه تولید کنندگان قطعات بتنی واجد شرایط که  داراي پروانه بهره برداري 

معتبر از وزارت صنعت، معدن و تجارت و سابقه و تجربه کار مرتبط می باشند دعوت بعمل می آید تا نسبت به خرید اسناد 

مناقصه از مهندسین مشاور (موننکو) به نشانی دفتر مرکزي شیراز (مهندسین مشاور فراشار آسیا) شیراز- بلوار شاهد- کوي 

  با معرفی نامه کتبی اقدام نمایند. 071-36247090- تلفن: 304کاج- پالك 

 اطالعات کلی 

 کارفرما : شهرداري شیراز، سازمان قطار شهري شیراز وحومه  -1
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 رشته راه که داراي تجهیزات تولید تراورس باشند و یا قطعات بتنی مشابه الزامی 3گواهی صالحیت حداقل رتبه
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 توضیح:

 رشته راه و راه آهن که داراي تجهیزات تولید تراورس و یا قطعات بتنی مشابه باشند و 3شرکتهاي واجد صالحیت رتبه 
 روز 7یا تولیدکنندگان داراي پروانه بهره برداري از وزارت صنعت، معدن و تجارت در رشته مرتبط می توانند حداکثر تا 

 پس از انتشار آخرین آگهی (نوبت دوم) جهت دریافت  اسناد به آدرس فوق الذکر مراجعه نمایند.

 8/11/93           دنیاي اقتصاد: نوبت دوم 7/11/93خبرجنوب: نوبت اول 

 روابط عمومی و بین الملل سازمان قطار شهري شیراز                                                                                   


