
 
 
 

 بھ نام خدا
 آگھي مناقصھ عمومي

 SH-165/95شماره 
 

 

 
  خبر جنوب5/4/95نوبت اول: 
  عصر مردم6/4/95نوبت دوم: 

درخصوص شھرداري شیراز (سازمان قطار شھري شیراز و حومھ) در نظر دارد 
 را  نفر نیروي انساني (اداري- خدماتي) قطار شھري شیراز و حومھ95تأمین 

 لایر، از طریق مناقصھ عمومي بھ پیمانكار 964/624/583/43با برآورد اولیھ -/
واجد شرایط واگذار نماید. لذا از كلیھ پیمانكاران داراي صالحیت معتبر از 
اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعي دعوت بعمل مي آید باتوجھ بھ موارد ذیل 

جھت اخذ اسناد مناقصھ بھ آدرس: شیراز، شیراز، خیابان خبرنگار، نبش 
خیابان شھید آویني، روبروي پل شھیدان ده بزرگي، سازمان قطار شھري شیراز 

، امور قراردادھاي معاونت بھره برداري مراجعھ نمایند. 3و حومھ، طبقھ 
، امور 071-36292111-15ضمنًا در صورت نیاز بھ اطالعات بیشتر شماره تلفن: 

 مناقصات و قراردادھاي معاونت بھره برداري آماده پاسخگویي مي باشد.
  ماه 12مدت انجام كار: 

o /- لایر بصورت ضمانت نامھ بانكي 000/000/700مبلغ تضمین شركت در مناقصھ 
 بانك شھر شعبھ قصردشت 100785115741یا فیش واریزي نقدي بحساب سپرده 

 بنام شھرداري شیراز (سازمان قطار شھري شیراز و حومھ).
o  برندگان اول و دوم مناقصھ ھرگاه حاضر بھ انعقاد قرارداد نشوند

 سپرده آنھا بھ ترتیب ضبط خواھد شد.
o  مبلغ پیشنھادي بعنوان ضمانت اجراي 10در زمان انعقاد قرارداد %

 تعھدات بصورت ضمانت نامھ بانكي اخذ مي گردد.
o  میباشد.15/4/95آخرین مھلت تسلیم پیشنھادات مورخ  
o  مي20/4/95 روز یكشنبھ مورخ 15تاریخ گشایش پاكتھاي مناقصھ ساعت -

 باشد.
o .مدت اعتبار پیشنھادھا سھ ماه میباشد 
o  ھزینھ آگھي بھ عھده برنده مناقصھ خواھد بود و شھرداري در رد یا

 قبول ھر یك از پیشنھادات مختار میباشد.
o  جھت دریافت اسناد مناقصھ ارائھ تصویر برابر اصل صالحیت از اداره

 تعاون، كار و رفاه اجتماعي الزامي است.
o  شركت در مناقصھ و دادن پیشنھاد بھ منزلھ قبول شروط و تكالیف

  آیین نامھ معامالت شھرداري مي باشد.10شھرداري موضوع ماده 
o /- لایر میباشد.000/500ھزینھ خرید اسناد مناقصھ  
o .سایر اطالعات و جزئیات مربوط بھ مناقصھ در اسناد مناقصھ مندرج است 
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