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 SH-178/96مناقصه شماره اي( مناقصه عمومي )دو مرحلهآگهي 

دستگاه آسانسور كششي  13راه اندازي خريد، حمل، نصب و با موضوع: 

 هاي خط يك قطار شهري شيرازو هيدروليكي مسافربر ايستگاه
 

شهرداري شيراز در سازمان قطار شهري شيراز و حومه به نمايندگي از 

دستگاه آسانسور كششي و  13خريد، حمل، نصب و راه اندازي نظر دارد 

با  را هاي خط يك قطار شهري شيرازهيدروليكي مسافربر ايستگاه

اي و به استناد سرمايهي از اعتبارات طرح هاي تملك داراياستفاده 

مرحله اي به  دوقانون برگزاري مناقصات از طريق مناقصه عمومي 

بدين منظور از شركت  ايط واگذار نمايد.پيمانكار واجد صالحيت و شر

پروانه ساخت )توليد( و بهره برداري از  گواهي هايي كه داراي

آيد تا ظرف مدت دعوت به عمل مي، باشندمي سازمان صنعت، معدن، تجارت

روز از تاريخ انتشار آگهي نوبت دوم با ارائه معرفي نامه و  5

تصوير گواهينامه صالحيت مورد نظر در ساعات اداري و ايام غير تعطيل 

شيراز، بلوار واليت، دپوي به نشاني:  ايتسنمهندسين مشاور دفتر به

لاير  000/500/1/-پرداخت مبلغ  مراجعه و بامركزي قطار شهري شيراز 

و غير قابل برگشت نسبت به )مهندسين مشاور(  ايتسنشركت  بهد وجه نق

پس از بايستي مناقصه گران  د.اقدام نماين مناقصهت اسناد درياف

تاريخ صبح  10ساعت  اد به همراه ساير مدارك درخواستي تاتكميل اسن

شيراز، سازمان قطار شهري اسناد و مدارك را به نشاني  25/7/96

-تاريخ گشايش پاكت قراردادها تحويل نمايند.شيراز، امور مناقصات و 

 باشد.مي 12ساعت  25/7/96در همان روز « الف و ب»هاي 

 مشخصات كلي پروژه:

دستگاه آسانسور  13خريد، حمل، نصب و راه اندازي موضوع مناقصه:  -1

 هاي خط يك قطار شهري شيرازكششي و هيدروليكي مسافربر ايستگاه

 -يراز و حومه به نشاني شيرازكارفرما: سازمان قطار شهري ش -2

 -071-36292111-15نبش خيابان شهيد آويني تلفن  -خيابان خبرنگار

 071-36272092فاكس: 

 مناقصه گذار: سازمان قطار شهري شيراز و حومه -3
 ايتسنمهندسين مشاور: شركت مهندسين مشاور  -4
 قطار شهري شيراز مسير خط يك -شيرازمحل اجراي پروژه:  -5

 ماه 9مدت اجراي پروژه:  -6
كه باشد لاير مي 000/000/170/1/-مبلغ تضمين شركت در مناقصه برابر  -7

ضمانت نامه به نفع سازمان  گردد.ارائه بايتسي در اين مرحله 

 گردد.ميقطار شهري شيراز و حومه اخذ 

داشتن پروانه توليد و بهره برداري  -1شرايط شركت در مناقصه:  -8

برداري( مرتبط از سازمان صنعت، معدن و تجارت             )ساخت و بهره 

دارا بودن تجربه كاري مشابه در ساخت آسانسورهاي كششي و  -2

 هيدروليكي
 باشد.هزينه دو نوبت انتشار آگهي به عهده برنده مناقصه مي -9
 

                                                                            

 ابط عمومي و بين الملل رو

                                                                          

 سازمان قطار شهري شيراز و حومه 


