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 SH-128/93-  Rآگهی تجدید فراخوان ارزیابی کیفی شماره  

  واحد گذرگاه عرضی بین تونل هاي خط یک10عملیات اجرایی احداث 
سازمان قطار شهري شیراز و حومه به نمایندگی از شهرداري شیراز در نظر دارد بر اساس قانون برگزاري مناقصات 

 خط یک قطار شهري شیراز را با استفاده از طرح هاي 2 واحد گذرگاه عرضی بین تونل هاي فاز 10نسبت به اجراي 
تملک دارایی هاي سرمایه اي اقدام نماید. بدین منظور از کلیه مناقصه گرانی که واجد شرایط و داراي تجربه و سابقه 

اجرایی می باشند دعوت به عمل می آید تا نسبت به خرید اسناد ارزیابی از مهندسین مشاور موننکو ایران به نشانی: 
  خط) و دورنگار 90 (81961، تلفن: 12 خیابان ولی عصر، باالتر از میدان ونک، خیابان عطار، پالك ،تهران

  با معرفی نامه کتبی اقدام نمایید.88771206-021

 اطالعات کلی: 

 کارفرما: شهرداري شیراز، سازمان قطار شهري شیراز و حومه. -1
  قطار شهري شیراز.1 خط 2 واحد گذرگاه عرضی بین تونل هاي فاز 10موضوع مناقصه: احداث  -2

  شیراز، حدفاصل بلوار مدرس تا بلوار زندمحل اجراي کار: -3

  در رشته آب یا ساختمان و داشتن ظرفیت ریالی و تعداد کار آزاد3داشتن گواهی صالحیت حداقل پایه  -4

 مهندسین مشاور موننکو ایران (محل دریافت اسناد) -5

  ماه12مدت اجراي کار  -6

  روز از زمان انتشار آگهی نوبت دوم5زمان دریافت اسناد: به مدت  -7

 بانک ملی ایران، 0106188364001 ریال و غیر قابل برگشت واریزي به حساب 000/500/1مبلغ خرید اسناد:  -8
 ) به نام شرکت مهندسین مشاور موننکو ایران1509شعبه جهان کودك (کد 

  26/12/93مهلت تحویل اسناد:  -9

  ریال000/000/000/54مبلغ برآورد اولیه: در حدود  -10

  ریال که در این مرحله ارائه آن ضرورت ندارد.000/000/300مبلغ ضمانت نامه شرکت در مناقصه برابر  -11

 هزینه انتشار دو نوبت آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد. -12

 کارفرما در قبول یا رد هر یک از پیشنهادها آزاد است. -13

 روز پس از انتشار آخرین آگهی جهت دریافت اسناد با در دست داشتن 5شرکتهاي واجد صالحیت می توانند حداکثر تا 
 معرفی نامه کتبی به آدرس فوق الذکر مراجعه نمایند (مهندسین مشاور موننکو).

 روابط عمومی و بین الملل سازمان قطار شهري شیراز                                                                                  


