
سازمان قطار شهري شیراز 

آگهی فراخوان شناسایی و پیش ارزیابی 
پیمانکار 

براي تامین مالی (فاینانس)، طرح و 
 ) قطارشهري شیراز2ساخت خط (

Shiraz Urban Railway 
Organization 

Call for Pre-
qualification of DB+F 

Contractor for Line 2 of 
Shiraz Metro Project 

 سازمان قطار شهري شیراز و حومه درنظر دارد نسبت به شناسایی و 
پیش ارزیابی پیمانکاران واجد شرایط جهت طراحی، تهیه مصالح و 

 متروي 2تجهیزات، نصب و راه اندازي و تامین مالی (فاینانس) خط 
شیراز با مشخصات و شرایط کلی زیر اقدام نماید: 

Shiraz Urban Railway Organization 
(SURO), a public sector entity related to 
Shiraz Municipality, invites interested 
contractors for pre-qualification of 
engineering, procurement, construction, 
commissioning and financing of Shiraz 
Metro Line 2 with following specifications 
and conditions: 

 15 متروي شیراز شامل 2کارهاي ساختمانی خط  -1
 NATM، تونل باکس، تونل TBMکیلومتر مسیر (تونل 

 ایستگاه زیر زمینی و یک ایستگاه 12و روي زمینی) و 
روزمینی ، پارکینگ و تعمیرگاه در ابتدا و انتهاي خط، 
سازه هاي کراس اوور و سایر سازه هاي مورد نیاز می 
باشد. همچنین تامین کلیه مصالح و تجهیزات الزامی، 

 متروي شیراز اعم از ریل و 2نصب آنها و راه اندازي خط 
سوزن و سامانه هاي تامین برق، مخابرات، تهویه، 

آسانسور، پله برقی، اعالم و اطفاي حریق، سیگنالینگ و 
 رام هر 25سایر سامانه هاي مورد نیاز و ناوگان (به تعداد 

 واگن) مورد نیاز بر عهده پیمانکار می باشد.  5رام شامل 

1- All Civil Works, Rolling Stock, 
Electrical and Mechanical 
Systems, Installation and 
Commissioning on the basis of 
"DB+F (Design, Build and 
Finance)" for Shiraz Metro Line 2 
Project, the length of which is 
approximately fifteen (15) 
kilometers by TBM, NATM, BOX 
tunneling methods, with 11 
underground stations, one level 
station, parking and workshop at 
the beginning and the end of the 
line and other needed structures 
and equipment including 25 set of 
trains (each train contain 5 
wagons). 

 میلیون دالر آمریکا 750مبلغ برآورد اولیه پروژه حدود  -2
می باشد. 

2- Initial cost estimate of the project is 
about 750,000,000 US $. 

تامین مالی پروژه از طریق فاینانس داخلی یا خارجی بر  -3
% 50عهده پیمانکار است. مطابق مقررات جاري کشور، 

مبلغ فاینانس توسط دولت جمهوري اسالمی ایران و 
% توسط شهرداري شیراز تضمین می گردد. ضمنا بر 50

اساس قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی، 
% مبلغ 50تولیدي، صنعتی و اجرایی کشور باید بیش از 

فاینانس از خدمات مهندسی، مصالح و تجهیزات ساخت 
داخل کشور استفاده شود. 

3- Applicants are required to 
demonstrate their capabilities for 
financing and carry out relevant 
experiences in metro projects and 
follow the Iranian laws and 
regulations (enacted on Iranian 
Calendar 1375/12/12 equivalent to 
2 March 1997) in respect of 
maximum utilization of domestic 
technical and engineering potential 
in Iran. Based on this law, at least 
50% of the financing value should 
be allocated to engineering, 
equipment and goods built in Iran. 



 Consortium and joint ventures are -4ارائه مدارك در قالب کنسرسیوم شرکتها آزاد است.  -4
acceptable. 

پیمانکار داوطلب باید سوابق و تجربیات خود را در زمینه  -5
 هاي:

 تامین مالی -
 طراحی و مهندسی -
 تامین تجهیزات و احداث سامانه هاي مترو -
 رزومه ها و تخصص ها و سازمان تشکیالتی -

 روز پس از تاریخ انتشار آگهی جهت 30خود را حداکثر تا 
پیش ارزیابی به آدرس سازمان قطار شهري شیراز ارسال 

نماید. 

5- Applicants are required to send all 
their experiences and related 
documents including: 

- Financial Capabilities 

- Engineering/ Design 
Experience 

- Equipment and Metro System 
Procurement Experience 

Within 30 days after the 
advertisement date 

اجراي پروژه در صورت تصویب مالی آن انجام خواهد  -6
پذیرفت. 

6- The contract will be effective if the 
financing arrangements are 
finalized and approved.  

 در صورت نیاز به اطالعات بیشتر با تلفن -7
+ سازمان قطار شهري شیراز و حومه 98)71 (36272091

تماس حاصل فرمایید. 

7- For any further information please 
contact Shiraz Urban Railway 
Organization 
Tel: +98 7136272091  

سازمان قطار شهري شیراز در قبول و یا رد پیشنهادات  -8
ارائه شده آزاد است. 

8- SURO reserves the right to accept 
or reject any proposal. 

آدرس: 

 مقابل پل  خیابان خبرنگار- خیابان شهید آوینی-– ایران- شیراز 
 و کد پستی: 71455-673شهیدان ده بزرگی- صندوق پستی: 

 ارسال نمایند. 89711-71936

Address: 

Shiraz Urban Railway Organization 

SURO Building, Khabarnegar St.,Shahid 
Avini St. Shiraz, IRAN 

Postal Code: 71936-89711  

Or 

P.O.Box 71455-673  

Shiraz, IRAN 

Website: www.shirazmetro.ir 

Email: Info@shirazmetro.ir 

 

http://www.shirazmetro.ir/
mailto:Info@shirazmetro.ir

