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 (SH-185/97)مناقصه شماره  آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه شماره

 مرکزی سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری شیرازمربوط به عملیات افزایش طول سالن بازدید و احداث چاله سرویس و سکوهای بازدید دپوی 
 

 

 01/05/1397نوبت اول      دوشنبه  

 02/05/1397نوبت دوم     سه شنبه 

مربوطه، عملیات افزایش طول سالن بازدید و ی اجرایی سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری شیراز و حومه در نظر دارد در چارچوب قانونی برگزاری مناقصات مصوب مجلس شورای اسالمی و آیین نامه ها        

ر از کلیه شرکت های واجد صالحیت و دارای ظرفیت ریالی کاری احداث چاله سرویس و سکوهای بازدید دپوی مرکزی سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری شیراز را به شرکت های ذیصالح واگذار نماید. بدین منظو

 ریال نسبت به دریافت اسناد ارزیابی توان اجرایکار اقدام نمایند. 000/500از تاریخ انتشار آخرین آگهی و در ساعت اداری با پرداخت مبلغ روز  7گردد تا ظرف مدت آزاد دعوت می

 محل خرید اسناد: -1

 88754031تلفن:  -شماره یک ساختمان -کوچه پنجم -خیابان شهید قندی غربی -خیابان سهروردی شمالی -گروه مهندسین مشاور ایتسن به نشانی: تهران-1-1

 دپوی مرکزی سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری شیراز. -بلوار والیت -بلوار شهید شیرودی -شهر شیراز -دفتر دستگاه نظارت مهندسین مشاور ایتسن واقع در دپوی مرکزی به آدرس: استان فارس -1-2

 روز پس از چاپ آخرین آگهی به دفتر مرکزی مهندسین مشاور ایتسن تحویل شود. 14 بایست حداکثرمهلت و محل تحویل اسناد: اسناد ارزیابی می -2

یلی ساختمان سازمان حمل و نقل ر -مقابل پل شهیدان ده بزرگی )خلیلی( -نبش خیابان شهید آوینی -خیابان خبرنگار -دستگاه مناقصه گزار: سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری شیراز و حومه به نشانی: شیراز -3

 شهرداری شیراز.

 مشاور طرح: گروه مهندسین مشاور ایتسن. -4

 موضوع ارزیابی: عملیات افزایش طول سالن بازدید و احداث چاله سرویس و سکوهای بازدید دپو مرکزی حمل و نقل ریلی شهرداری شیراز. -5

 ریال می باشد. )در این مرحله نیاز نیست( 000/000/500/2/-مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار )شرکت در مناقصه( برابر با  -6

 باشد.)دو( شیفت کاری مجزا می 2)پنج( ماه شمسی در  5مدت پروژه:  -7

 در رشته تأسیسات و تجهیزات باشند. 4در رشته ساختمان و پایه  4مناقصه گران بایستی دارای حداقل گواهینامه صالحیت پایه  -8

 روابط عمومي و بين الملل                                                                                                             باشد.دو نوبت به عهده برنده مناقصه می هزینه درج آگهی در -9

                                                                                   

  حمل و نقل ریلیسازمان                          
 

 

                                                                                      


