به نام خدا
آگهي مناقصه عمومي
شماره 49/161-SH
نوبت اول 49/7/7 :خبرجنوب
نوبت دوم 49/7/8 :دنیای اقتصاد
شهرداری شیراز (سازمان قطار شهری شیراز و حومه) در نظر دارد عملیات نصب  5پست  SSSو اجرای كابل  02كیلوولت دپو تا ايستگاه 5
خط يك قطار شهری شیراز را با برآورد اولیه  07/222/222/222/-ريال ،از طريق مناقصه عمومي به پیمانكار واجد شرايط واگذار نمايد .لذا
از كلیه پیمانكاران دارای حداقل رتبه  5در رشته نیرو يا  9تأسیسات و تجهیزات از معاونت برنامه ريزی و نظارت راهبردی رياست جمهوری
دعوت بعمل ميآيد باتوجه به موارد ذيل جهت اخذ اسناد مناقصه به آدرس :شیراز ،بلوار شهید شیرودی ،میدان شیرودی ،سايت پشتیباني
قطار شهری شیراز ،مهندسین مشاور موننكو ايران مراجعه نمايند .ضمناً در صورت نیاز به اطالعات بیشتر شماره تلفن:
 2720-7008225-6دفتر شیراز شركت موننكو ايران و يا  2720-6040222-25سازمان قطار شهری شیراز آماده پاسخگويي ميباشد.
مدت انجام كار 6 :ماه
 oمبلغ تضمین شركت در مناقصه  252/222/222/-ريال بصورت ضمانت نامه بانكي يا فیش واريزی نقدی بحساب سپرده
 722742888295بانك شهر شعبه چمران بنام شهرداری شیراز.
 oبرندگان اول و دوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتیب ضبط خواهد شد.
 oدر زمان انعقاد قرارداد  %5مبلغ پیشنهادی بعنوان ضمانت حسن اجرای تعهدات بصورت ضمانت نامه بانكي اخذ ميگردد.
 oپیش پرداخت طبق شرايط مندرج در اسناد مناقصه قابل پرداخت خواهد بود.
 oاسناد و مدارك ارزيابي كیفي بصورت جداگانه و همزمان با اسناد مناقصه (پاكتهای الف،ب،ج) در تاريخ  49/7/06تحويل شود.
بديهي است پاكتهای مناقصه پیمانكاراني كه در مرحله ارزيابي كیفي امتیاز الزم را كسب ننمايند گشوده نخواهد شد
 oبديهي است هزينه آگهي بعهده برنده مناقصه خواهد بود و شهرداری در رد يك يا تمام پیشنهادها مختار ميباشد.
 oجهت دريافت اسناد مناقصه ارائه تصوير برابر اصل صالحیت رتبه بندی مربوطه از معاونت برنامه ريزی و نظارت راهبردی رياست
جمهوری الزامي است.
 oشركت در مناقصه و دادن پیشنهاد به منزله قبول شروط و تكالیف شهرداری موضوع ماده  22آيین نامه معامالت شهرداری
ميباشد.
 oساير اطالعات و جزئیات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه مندرج است.
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