
 

 
 

 به نام خدا
 آگهی مناقصه عمومی

 

 

  خبرجنوب 7/11/93نوبت اول:   
  خبرجنوب11/93 /8نوبت دوم:  

خدمات فنی و مهندسی تعمیرات و نگهداري تأسیسات برقی و مکانیکی شهرداري شیراز (سازمان قطار شهري شیراز و حومه) در نظر دارد 
 متر تونل بعد از ایستگاه 150ایستگاهها، تونلها، شفتهاي میان تونلی، مسیرهاي روباز و ساختمانهاي جانبی مسیر روباز حدفاصل توقفگاه احسان تا 

 ایستگاهها و دیزل ژنراتور LPSنمازي، ساختمانهاي توقفگاه احسان و همچنین ساختمان کنترل مرکزي بانضمام کولرهاي گازي و پنل ها، فن هاي 
 ریال، از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد 000/674/139/6 را با برآورد اولیه برق اضطراري ساختمان کنترل مرکزي و توقفگاه احسان

 در رشته تأسیسات از سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور دعوت بعمل می آید 5شرایط واگذار نماید. لذا از کلیه پیمانکاران داراي حداقل رتبه 
باتوجه به موارد ذیل جهت اخذ اسناد مناقصه به آدرس: سازمان قطار شهري شیراز و حومه به آدرس: شیراز، خیابان خبرنگار، نبش خیابان شهید 

، امور قراردادهاي شرکت بهره برداري مراجعه نمایند. ضمناً در صورت نیاز به اطالعات بیشتر شماره 3آوینی، روبروي پل شهیدان ده بزرگی، طبقه 
 ، مدیریت مناقصات و قراردادها، آماده پاسخگویی می باشد.071-36292111-15تلفن: 

  ماه 12مدت انجام کار: 
o  ریال بصورت ضمانت نامه بانکی یا فیش واریزي نقدي بحساب سپرده 000/000/310مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 

  بانک شهر شعبه قصردشت بنام شهرداري شیراز (سازمان قطار شهري شیراز و حومه)100785115741
o .برندگان اول و دوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتیب ضبط خواهد شد 
o  مبلغ پیشنهادي بعنوان ضمانت حسن اجراي تعهدات بصورت ضمانت نامه بانکی اخذ می گردد.5در زمان انعقاد قرارداد % 
o .پیش پرداخت طبق شرایط مندرج در اسناد مناقصه قابل پرداخت خواهد بود 

o  می باشد.18/11/93آخرین مهلت تسلیم پیشنهادات مورخ  

o  می باشد.21/11/93 روز سه شنبه مورخ 15تاریخ گشایش پاکت هاي مناقصه ساعت  

o .مدت اعتبار پیشنهادها سه ماه می باشد 

o .بدیهی است هزینه آگهی بعهده برنده مناقصه خواهد بود و شهرداري در رد یک یا تمام پیشنهادها مختار می باشد 

o  جهت دریافت اسناد مناقصه ارائه تصویر برابر اصل صالحیت رتبه بندي مربوطه از معاونت برنامه ریزي و نظارت راهبردي ریاست
 جمهوري الزامی است.

o  آیین نامه معامالت شهرداري می باشد.10شرکت در مناقصه و دادن پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف شهرداري موضوع ماده  

o .سایر اطالعات و جزئیات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه مندرج است 
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