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 )SH-۱۳۹/۹۳مناقصھ شماره (آگھي فراخوان ارزیابي كیفي مناقصھ گران 
قطار  ۱خط  )BMS(و  SCADAخرید تجھیزات، حمل، نصب، راه اندازي و آموزش سیستم : با موضوع

 شھري شیراز
 

خرید تجھیزات، حمل، نصب، راه شھرداري شیراز در نظر دارد سازمان قطار شھري شیراز و حومھ بھ نمایندگي از 
از اعتبارات طرح ھاي تملك دارائي با استفاده  راقطار شھري  ۱خط ) BMS(و  SCADAاندازي و آموزش سیستم 

مرحلھ اي بھ پیمانكار واجد صالحیت و  دواي و بھ استناد قانون برگزاري مناقصات از طریق مناقصھ عمومي  سرمایھ
 سازمان مدیریت و برنامھ ریزياز صالحیت  گواھي از شركت ھایي كھ داراي بدین منظور.شرایط واگذار نماید

روز از تاریخ انتشار آگھي نوبت دوم با ارائھ معرفي نامھ و  ۵دعوت بھ عمل مي آید تا ظرف مدت ، باشندكشور مي
بھ موننكو ایران مھندسین مشاور دفتر بھتصویر گواھینامھ صالحیت مورد نظر در ساعات اداري و ایام غیر تعطیل 

 ۰۲۱-۸۱۹۶۸۰۳۶و  ۲۶: تلفن -۱۲پالك  -خیابان عطار -باالتر از میدان ونك -خیابان ولیعصر -تھران: نشاني
و غیر قابل برگشت ) مھندسین مشاور( موننكو ایرانبھ شركت د لایر وجھ نق ۰۰۰/۵۰۰/-پرداخت مبلغ  مراجعھ و با

اد بھ ھمراه سایر مدارك پس از تكمیل اسنبایستي مناقصھ گران  .دینت اسناد ارزیابي كیفي اقدام نمانسبت بھ دریاف
 .دبا دریافت رسید تحویل نماین گفتھ پیشاسناد و مدارك را بھ نشاني  ۲/۰۳/۱۳۹۴تاریخ  درخواستي تا

 :مشخصات كلي پروژه
قطار  ۱خط ) BMS(و  SCADAخرید تجھیزات، حمل، نصب، راه اندازي و آموزش سیستم : موضوع مناقصھ -۱

 شھري شیراز و حومھ
 مسیر خط یك -شیراز: محل اجراي پروژه -۲
 ماه ۱۲: مدت اجراي پروژه -۳
ضرورت  آنكھ در این مرحلھ ارائھ باشد  لایر مي ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۷/-مبلغ تضمین شركت در مناقصھ برابر  -۴

 .گرددميضمانت نامھ بھ نفع سازمان قطار شھري شیراز و حومھ اخذ  .ندارد
اتوماسیون صنعتي از سازمان مدیریت و ) EPC(داشتن گواھینامھ طرح و ساخت : شرایط شركت در مناقصھ -۵

برنامھ ریزي كشور و یا گواھینامھ پیمانكاري پایھ یك صنعت و معدن ھمراه با یك شركت مشاور ھمكار داراي 
ھایي كھ داراي شركت یرو یانھ دیسپاچینگ و مخابرات و ندر زمی ۳حداقل گواھینامھ صالحیت مشاوره پایھ 

ارتباطات ھمراه با یك شركت مشاور ھمكار داراي گواھینامھ صالحیت  ۲حداقل گواھینامھ پیمانكاري پایھ 
 تأسیسات برق و مكانیك ۱در زمینھ دیسپاچینگ و مخابرات و نیرو و یا مشاوره پایھ  ۳مشاوره پایھ 

، مناقصھ گر در مرحلھ ارزیابي كیفي مردود شناختھ در صورت عدم احراز شرایط الزم در این بخش: تبصره
 .و اسناد ارائھ شده ارزیابي نخواھد شد

نبش خیابان شھید آویني تلفن  -خیابان خبرنگار -بھ نشاني شیراز سازمان قطار شھري شیراز و حومھ: كارفرما -۶
 ۰۷۱-۳۶۲۷۲۰۹۲: فاكس -۱۵-۳۶۲۹۲۱۱۱-۰۷۱

 در متن آگھيگفتھ  پیشبھ نشاني  موننكو ایرانشركت مھندسین مشاور : دسین مشاورمھن -۷
 .باشد ھزینھ دو نوبت انتشار آگھي بھ عھده برنده مناقصھ مي -۸
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