
 

 بسمه تعالی
 

 )SH-135/93آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران (مناقصه شماره 
  بهره برداري خط یک قطار شهري شیراز2با موضوع: اجراي روسازي قسمتی از فاز

 ) و داخل محوطه دپوي مرکزي4) تا ایستگاه جانبازان (9حدفاصل ایستگاه ولیعصر (
 27/10/93نوبت اول خبرجنوب:

 28/10/93نوبت دوم دنیاي اقتصاد:
 

 

 (از ایستگاه 2سازمان قطار شهري شیراز و حومه به نمایندگی از شهرداري شیراز در نظر دارد اجراي روسازي قسمتی از فاز
ولیعصر تا جانبازان و داخل دپوي مرکزي) خط یک قطار شهري شیراز را با استفاده از اعتبارات طرح هاي تملک دارائی 

سرمایه اي و به استناد قانون برگزاري مناقصات از طریق مناقصه عمومی یک مرحله اي به پیمانکار واجد صالحیت و شرایط 
 75873/92واگذار نماید.بدین منظور از شرکت هایی که داراي صالحیت و ظرفیت آزاد ریالی و کار وفق بخشنامه شماره 

 روز از تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم با ارائه معرفی نامه و تصویر 7 دعوت به عمل می آید تا ظرف مدت 25/8/92مورخ 
گواهینامه صالحیت پیمانکاري مورد نظر در ساعات اداري و ایام غیر تعطیل به مهندسین مشاور موننکو به نشانی: تهران- 

 مراجعه و با پرداخت مبلغ 021-81968036 و 26- تلفن: 12خیابان ولیعصر- باالتر از میدان ونک- خیابان عطار- پالك 
 ریال وجه نقد و غیر قابل برگشت نسبت به دریافت اسناد ارزیابی کیفی اقدام نمایید. مناقصه گران پس از تکمیل 000/500

 اسناد و 18/11/93 روز پس از آخرین روز توزیع تاریخ 14اسناد به همراه سایر مدارك درخواستی حداکثر ظرف مدت 
 مدارك را به نشانی مذکور با دریافت رسید تحویل نمایید.

 مشخصات کلی پروژه:
 قطار شهري شیراز (از ایستگاه ولیعصر تا ایستگاه جانبازان 1 خط 2موضوع مناقصه: اجراي روسازي قسمتی از فاز  -1

 و داخل دپوي مرکزي)

 محل اجراي پروژه: استان فارس- شیراز- داخل تونل بلوار مدرس -2

 000/000/897/197 برابر 93مبلغ اولیه برآورد به روز شده از ایستگاه ولیعصر تا جانبازان بر اساس فهرست بهاي  -3
  ریال 000/000/119/121 برابر 93ریال و مبلغ برآورد اولیه به روز شده داخل دپوي مرکزي بر اساس فهرست بهاي 

  ماه شمسی در دو شیفت کاري مجزا18مدت اجراي پروژه:  -4

  ریال می باشد که در این مرحله ارائه آن ضرورت ندارد.000/000/595/1مبلغ تضمین شرکت در مناقصه برابر  -5

 در رشته راه و 2شرایط شرکت در مناقصه: سابقه اجراي روسازي و یا پروژه هاي مشابه شهري و حائز حداقل پایه  -6
 راه آهن از سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور

کارفرما: شهرداري شیراز (سازمان قطار شهري شیراز و حومه) به نشانی شیراز- خیابان خبرنگار- نبش خیابان شهید  -7
 071-36272092- فاکس: 071-36292111-15آوینی تلفن 

 مهندسین مشاور موننکو ایزان، به نشانی مذکور در متن آگهی -8

 هزینه دو نوبت انتشار آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد. -9

 کارفرما در رد یا قبول هریک از پیشنهادها آزاد است. -10
 

 

                               روابط عمومی و بین الملل سازمان قطار شهري شیراز و حومه 


