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 9/2/96نوبت اول: روزنامه خبر: 

 10/2/96 روزنامه دنیای اقتصاد نوبت دوم:
 

واقع در میدان امام  12عملیات اجرايي تكمیل ايستگاه شهرداری شیراز در نظر دارد سازمان قطار شهری شیراز و حومه به نمايندگي از 

 و ساخت دو  2كاری، تأسیسات برقي و مكانیكي ايستگاه امام حسین در امتداد خط  نازك اجرای سازه، عملیاتحسین )ع( شامل 

 از اعتبارات  راهای ورودی ديگر از ايستگاه تقاطعي به همراه كراس اور جنوبي ايستگاه و تونل ارتباطي بین خط يك و دو دروازه

 از طريق مناقصه عمومي  های مربوطهو آيین نامه و به استناد قانون برگزاری مناقصات( )عمرانيای سرمايه هایطرح های تملك دارائي

سازمان از صالحیت  گواهي بدين منظور از شركت هايي كه دارای مرحله ای به پیمانكار واجد صالحیت و شرايط واگذار نمايد. دو

ائه معرفي نامه از تاريخ انتشار آگهي نوبت دوم با ار يك هفتهدعوت به عمل مي آيد تا ظرف مدت ، باشندكشور مي مديريت و برنامه ريزی

تهران، خیابان شريعتي، به نشاني:  پژوهشمهندسین مشاور دفتر بهصالحیت مورد نظر در ساعات اداری و ايام غیر تعطیل  و تصوير گواهي

مراجعه  021-22263062و نمابر  021-22265157و  021-22901851-4، تلفن 2پالك  -روبروی بیمارستان ايران مهر، بن بست مرشدی

 د.ت اسناد ارزيابي كیفي اقدام نمايننسبت به دريافغیر قابل برگشت( ) پژوهشبه شركت د ريال وجه نق 000/500/-پرداخت مبلغ  و با

)محل  گفته پیشاسناد و مدارك را به نشاني  31/2/96تاريخ  اد به همراه ساير مدارك درخواستي تاپس از تكمیل اسنبايستي مناقصه گران 

 د.با دريافت رسید تحويل نمايندريافت اسناد( 

 مشخصات كلي پروژه:

و ساخت دو  2عملیات اجرای سازه، نازك كاری، تأسیسات برقي و مكانیكي ايستگاه امام حسین در امتداد خط موضوع مناقصه:  -1

 ايستگاه تقاطعي به همراه كراس اور جنوبي ايستگاه و تونل ارتباطي بین خط يك و دوهای ورودی ديگر از دروازه

 میلیارد ريال( دههشتصد و ريال ) 000/000/000/810/-به مبلغ تقريبي  1396فهارس بهای سال  بر اساسبرآورد اولیه  -2

 میدان امام حسین )ع(  -شیرازمحل اجرای پروژه:  -3

 ماه 24مدت اجرای پروژه:  -4

كه در اين باشد ميريال(  میلیون هشتصد و بیستسیزده میلیارد و )ريال  000/000/820/13/-مبلغ تضمین شركت در مناقصه برابر  -5

  ضرورت ندارد. آنمرحله ارائه 

 و يك راه رشته ساختمان و ابنیه دوداقل در پايه صالحیت پیمانكاری حداشتن گواهینامه شرايط شركت در مناقصه:  -6

و اسناد ارائه شده  شده صورت عدم احراز شرايط الزم در اين بخش، مناقصه گر در مرحله ارزيابي كیفي مردود شناختهتبصره: در 

 ارزيابي نخواهد شد.

 رشته ساختمان و ابنیه نیز بالمانع است. 1ا پیمانكار دارای رتبه ارائه مشاركت نامه رسمي ب -7

 071-36292111-15 نبش خیابان شهید آويني تلفن -خیابان خبرنگار -به نشاني شیراز سازمان قطار شهری شیراز و حومهكارفرما:  -8

 071-36272092فاكس: 

 در متن آگهيگفته  پیشبه نشاني  پژوهشدسین مشاور: شركت مهندسین مشاور مهن -9

 باشد.هزينه دو نوبت انتشار آگهي به عهده برنده مناقصه مي -10

 باشد.مي 17/2/96تاريخ توزيع اسناد از تاريخ انتشار نوبت دوم به مدت يك هفته تا  -11

 (31/2/96تاريخ تسلیم اسناد ارزيابي دو هفته پس از پايان توزيع اسناد مناقصه ) -12

 روابط عمومي و بین الملل                                                                             

 سازمان قطار شهری شیراز و حومه                                                                           


