بسمه تعالي
آگهي مناقصه شماره 49/051-SH
با موضوع :خريد ،تحويل و تست  49/5كيلومتر كابل فشار متوسط  01كيلوولت و  3كيلوولت كم دود و
هالوژن فري و  092/9كيلومتر سيم و كابل فشار ضعيف مقاوم در برابر آتش

سازمان قطار شهري شيراز و حومه به نمايندگي از شهرداري شيراز در نظر دارد درخصوص خريد،
تحويل و تست  47/5كيلومتر كابل فشار متوسط  02كيلوولت و  3كيلوولت كم دود و هالوژن فري و 072/7
كيلومتر سيم و كابل فشار ضعيف مقاوم در برابر آتش را با استفاده از اعتبارات طرح هاي تملك دارائيهاي
سرمايهاي و از طريق قانون برگزاري مناقصات به روش مناقصه يك مرحله اي اقدام كند .بدين منظور از
سازندگان (توليد كنندگان) داراي پروانه بهره برداري از سازمان صنعت ،معدن و تجارت و ساير مراجع ذيربط
معتبر دعوت به عمل ميآيد تا ظرف مدت  4روز از تاريخ انتشار آگهي نوبت دوم با ارائه معرفي نامه و
گواهينامه پروانه بهره برداري در ساعات اداري و ايام غير تعطيل به دفترمهندسين مشاور موننكو ايران به
نشاني :تهران -خيابان وليعصر -باالتر از ميدان ونك -خيابان عطار -پالك  -20كد پستي  -2557473522تلفن
 202-22542مراجعه و با پرداخت مبلغ  2/522/222/-لاير در وجه مهندسين مشاور موننكو ايران اسناد
ارزيابي كيفي و اسناد مناقصه را توأما ً دريافت نمايند .مناقصه گران بايستي پس از تكميل اسناد به همراه ساير
مدارك درخواستي تا تاريخ  2357/27/03اسناد و مدارك را به نشاني پيش گفته با دريافت رسيد تحويل نمايند.
مشخصات كلي پروژه:
- 2موضوع مناقصه :خريد ،تحويل و تست  47/5كيلومتر كابل فشار متوسط كابل هاي  02كيلوولت و 3
كيلوولت كم دود و هالوژن فري و  072/7كيلومتر سيم و كابل فشار ضعيف مقاوم در برابر آتش
- 0محل تحويل :شيراز -انبار سازمان قطار شهري شيراز و حومه
- 3مدت پيمان 5 :ماه
- 7مبلغ تضمين شركت در مناقصه برابر  4/452/222/222/-لاير ميباشد كه به صورت ضمانت نامه بانكي
به نفع سازمان قطار شهري شيراز و حومه اخذ مي گردد.
- 5شرايط شركت در مناقصه :داشتن پروانه بهره برداري ساخت كابل فشار ضعيف و متوسط از سازمان
صنعت معدن و تجارت و ساير مراجع معتبر داخلي و خارجي.
- 4دستگاه مناقصه گزار :سازمان قطار شهري شيراز و حومه به نشاني :شيراز ،خيابان خبرنگار ،نبش آويني،
تلفن242-34050222-25 :
- 4مهندسين مشاور پروژه :شركت مهندسين مشاور موننكو ايران به نشاني پيش گفته در متن آگهي
 - 2تاريخ گشايش پاكات الف و ب و ج (ضمانتنامه ،مدارك و اسناد مناقصه و همچنين پيشنهاد قيمت) پس از
ارزيابي كيفي به اطالع مناقصه گران خواهد رسيد.
- 5هزينه دو نوبت انتشار آگهي به عهده برنده مناقصه ميباشد.
روابط عمومي و بين الملل
سازمان قطار شهري شيراز و حومه

