
 به  نا م خدا

 SH-T16شماره  عمومي مزايده آگهي

 خبر جنوب  03/09/97    :نوبت اول 

 دنیای اقتصاد  05/09/97   نوبت دوم: 

 

بلوار والیت، جنب پل بلوار والیت،انبار در اقالم به شرح جدول ذیل واقع در نظر دارد  حمل و نقل ریلیسازمان  -شهرداری شیراز -1

ه تمایل به شررکت  کو حقوقی ص حقیقی ااز کلیه اشخ لذاند. طریق مزایده عمومی بفروش برسا از را نقل ریلیو  حملسازمان 

 محل روسراای رردورون  به ، تدارکات این سازمان یرمد ضمن هماهنگی بادر مزایده دارند دعوت به عمل می آید جهت بازدید 

 یدضا بهبوآقای مهندس محمد ر  2648 داولی 07136292111تلفن جهت کسب اطالعات بیشار با شماره  یا مراجعه نمایند و

 .فرمایند تماس حاصل

 مقدار شرح کاال ردیف

 بیتقری

قیمت  واحد

واحد پایه 

 )ریال(

 کل پایه متقی

 )ریال(

465.00 ررمیلوک 20.000 سیم مسی ضایعاتی)بدون روکش( 1

0 

9.300.000.000 

100.00 انواع کابل مسی ضایعاتی 2

0 

316.00 مرریلوک

0 

31.600.000.000 

120.00 )مخصوص کابل(قرقره فلزی خالی 3

0 

 4.380.000.000 36.500 ررمیلوک

 45.280.000.000 جمع کل

 

  :ساپرده  باانیی یاا فایش واریازی نبادی ب سااب       ریال بصورت ضمانت نامه 000/000/264/2مبلغ سپرده شرکت در مزایده

 (حمل و نبل ریلی شهر شعبه قصردشت بنام شهرداری شیراز )سازمانبانك  115741100785

  می باشد  79/ 15/09مورخ  پنج شنبه  پایان وقت اداریتا آخرین مهلت تسلیم پیشنهادات. 

  ی باشدم، ور مالی شهرداری اعالم نمایدیا هر تاریخی که ام 17/09/79مورخ شنبه روز  15 ساعت تاریخ بازگشایی پاکات. 

 ماه می باشد. سهبار پیشنهادها مدت اعت 

 بعهاده  % مبلغ کل پیشنهادی بعنوان عوارض شهرداری5و  حمه کارشناسی اقالم مورد مزایدهو حق الز بدیهی است هزینه آگهی 

  .برنده خواهد بود

 مختار میباشد  هاپیشنهاد یك یا تمامدر رد  یلیسازمان حمل و نبل ر -شیراز شهرداری. 



  ت مربوط به مزایده در اسناد مزایده مندرج است.اطالعات و جزئیاسایر 

 ساازمان  شیراز، خیابان خبرنگار، نبش خیابان شهید آوینی، روبروی پل شهیدان ده بزرگای،   :مزایده اداسنسلیم و تدریافت  م ل

 ات.و مناقص ، امور قراردادها3، طببه  یلیحمل و نبل ر

 رداری شيرازهل ريلي شحمل و نقسازمان و بين الملل روابط عمومي 


