
 بسمه تعالي
 

 SH-187/97-Bشماره مناقصه آگهي  

هاي تأمين و اصالحي و اضطراري سيستم اي پيشگيرانهگهداري و تعميرات دورهمهندسي نو  انجام خدمات فنيبا موضوع: 

سازمان  يمرکز يايستگاه احسان تا دپو انهياز پا تونلي هاي ميانها، شفتها، تونلايستگاه AFC و انتقال انرژي، مخابرات

 حمل و نقل ريلي شهرداري شيراز
 

 روزنامه خبر جنوب 01/12/97نوبت اول: 
 نیای اقتصادروزنامه د 02/12/97نوبت دوم: 

 

اصالحي و اضطراری  ای پیشگیرانه،گهداری و تعمیرات دورهمهندسي ن و انجام خدمات فنيدر نظر دارد شیراز  حمل و نقل ریلي شهرداریسازمان 

با برآورد  راتا دپوی مرکزی ایستگاه احسان از پایانه های میان تونلي ها، شفتها، تونلایستگاه AFCو  های تأمین و انتقال انرژی، مخابراتسیستم
 4پیمانكاران واجد صالحیت )حداقل در رتبه کلیه از  لذا واگذار نماید.به پیمانكار واجد شرایط  طریق مناقصه عمومياز ریال  000/374/417/88اولیه 

شیراز، خیابان خبرنگار، نبش خیابان آویني، جهت خرید اسناد مناقصه به آدرس: باتوجه به موارد ذیل دعوت به عمل مي آید  (ارتباطات 5نیرو و 
، اداره حقوقي و امور قراردادهای سازمان مراجعه نمایند. ضمناً در صورت نیاز به 3روبروی پل شهیدان ده بزرگي، سازمان حمل و نقل ریلي، طبقه 

 تماس حاصل فرمایید. 07133922565اطالعات بیشتر با شماره تلفن:کسب 
 

 مشخصات مناقصه:شرایط و 
o  :به شرح مندرج در متن آگهيموضوع مناقصه 

o  ماه 24کار:  انجاممدت 

o  ریال 000/374/417/88برآورد اولیه: مبلغ 

o یا  به نفع شهرداری شیراز )سازمان حمل و نقل ریلي( ریال به صورت ضمانت نامه بانكي 000/000/500/2/-: مبلغ تضمین شرکت در مناقصه
 سازمان حمل و نقل ریلي شهرداری شیرازبانك شهر، شعبه قصردشت به نام  100785115741فیش واریزی نقدی به حساب سپرده 

o .برندگان اول و دوم مناقصه هر گاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتیب ضبط خواهد شد 

o درصد مبلغ پیشنهادی در زمان انعقاد قرارداد 10ه ضمانت نامه بانكي انجام تعهدات به میزان ارائ 

o  06/12/97 تا روز دوشنبهآخرین مهلت فروش اسناد. 

o   12ساعت  16/12/97 شنبهپنج روز آخرین مهلت تسلیم پیشنهادات. 

o که حسب مورد ممكن است تغییر نماید( 18/12/97شنبه روز  15یخ گشایش پاکات پیشنهادی مناقصه گران ساعت تار(. 

o باشد.مدت اعتبار پیشنهادات سه ماه مي 

o باشد.عمراني مي رهای غیمحل تأمین اعتبار از محل طرح 

o باشد.هزینه دو نوبت انتشار آگهي به عهده برنده مناقصه مي 

o  باشد.آیین نامه معامالت شهرداری مي 10مناقصه و ارائه پیشنهاد به منزله قبول شروط و تكالیف شهرداری موضوع ماده شرکت در 

o  حمل و نقل ریلي بانك شهر به نام سازمان  4101ریال به حساب شماره  000/700/-فروش اسناد در قبال ارائه فیش واریزی به مبلغ
 شود.انجام مي شهرداری شیراز

o  است. گردیده درجدر اسناد مناقصه اطالعات و جزئیات مربوط به سایر 

 

 

 شهرداری شیراز روابط عمومی و بین الملل سازمان حمل و نقل ریلی                                                         

 


