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 SH-651/49آگهي مناقصه شماره 

 (5)توربين به ايستگاه غدير انتقال توان از پست  عمليات اجرائي: با موضوع
 

انتقال توان از پست شهرداري شيراز در نظر دارد سازمان قطار شهري شيراز و حومه به نمايندگي از      

و به استناد قانون  اي سرمايهاز اعتبارات طرح هاي تملك دارائي با استفاده  را (5)توربين به ايستگاه غدير 

مرحله اي به پيمانكار واجد صالحيت و شرايط واگذار  يكبرگزاري مناقصات از طريق مناقصه عمومي 

-كشور مي سازمان مديريت و برنامه ريزياز صالحيت  گواهي بدين منظور از شركت هايي كه داراي.نمايد

روز از تاريخ انتشار آگهي نوبت دوم با ارائه معرفي نامه و  6ل مي آيد تا ظرف مدت دعوت به عم، باشند

موننكو مهندسين مشاور دفتر بهتصوير گواهينامه صالحيت مورد نظر در ساعات اداري و ايام غير تعطيل 

مهندسين دفتر  -سايت يك قطار شهري شيراز -بلوار شهيد شيرودي -ميدان گلسرخ -شيراز: به نشاني ايران

د ريال وجه نق 777/777/2/-پرداخت مبلغ  مراجعه و با 702-50882275و  6: تلفن -مشاور موننكو ايران

بايستي مناقصه گران  .داقدام نماين مناقصهت اسناد و غير قابل برگشت نسبت به درياف( مهندسين مشاور)به 

اسناد و مدارك را به  4/22/44صبح روز  27ساعت  اد به همراه ساير مدارك درخواستي تاپس از تكميل اسن

دفتر مركزي سازمان قطار  -نبش شهيد آويني -سازمان قطار شهري واقع در خيابان خبرنگار -شيرازنشاني 

 .شهري طبقه اول تحويل نمايند
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 سازمان قطار شهري شيراز و حومه                                        


