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تكمیل اجراي شھرداري شیراز در نظر دارد سازمان قطار شھري شیراز و حومھ بھ نمایندگي از      
از اعتبارات طرح ھاي تملك با استفاده را خط یك قطار شھري شیراز  )۶(ایستگاه رازي كارھاي باقیمانده 

سرمایھ اي و بھ استناد قانون برگزاري مناقصات از طریق مناقصھ عمومي یك مرحلھ اي بھ پیمانكار دارائي 
زاد ریالي بدین منظور از شركت ھایي كھ داراي صالحیت و ظرفیت آ.واجد صالحیت و شرایط واگذار نماید

دعوت بھ عمل سازمان مدیریت و برنامھ ریزي،  ۲۵/۸/۹۲مورخ  ۷۵۸۷۳/۹۲و كار وفق بخشنامھ شماره 
روز از تاریخ انتشار آگھي نوبت دوم با ارائھ معرفي نامھ و تصویر گواھینامھ  ۵مي آید تا ظرف مدت 

بھ  ایران ھندسین مشاور موننكوم دفتر بھصالحیت پیمانكاري مورد نظر در ساعات اداري و ایام غیر تعطیل 
-۸۱۹۶۸۰۳۶و  ۲۶: تلفن -۱۲پالك  -خیابان عطار -باالتر از میدان ونك -خیابان ولیعصر -تھران: نشاني
بانك ملي  ۸۸۳۶۴۰۰۱/۰۱۰۶بھ حساب شماره د لایر وجھ نق ۰۰۰/۵۰۰/-پرداخت مبلغ  مراجعھ و با ۰۲۱

و غیر قابل برگشت نسبت بھ ) مھندسین مشاور(ایران، شعبھ جھان كودك تھران بھ نام شركت موننكو ایران 
اد بھ ھمراه سایر مدارك درخواستي مناقصھ گران پس از تكمیل اسن .دریافت اسناد ارزیابي كیفي اقدام نمایید

 .دارك را بھ نشاني مذكور با دریافت رسید تحویل نماییداسناد و م ۱۵/۲/۹۴تاریخ  تا
 :مشخصات كلي پروژه

 )۶شماره (تكمیل كارھاي باقیمانده ایستگاه رازي : موضوع مناقصھ -۱
 ایستگاه رازي -بلوار مدرس -شیراز: محل اجراي پروژه -۲
  لایر ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۹۰/-در حدود  ۹۴بر اساس فھرست بھاي سال  مبلغ اولیھ برآورد -۳
 ماه شمسي در دو شیفت كاري مجزا ۱۴: مدت اجراي پروژه -۴
 آنكھ در این مرحلھ ارائھ باشد  لایر مي  ۰۰۰/۰۰۰/۴۵۰/-مبلغ تضمین شركت در مناقصھ برابر  -۵

 .ضمانت نامھ بھ نفع سازمان قطار شھري شیراز و حومھ اخذ گردد .ضرورت ندارد
ایستگاھھاي قطار شھري و یا پروژه  معماري و تأسیساتسابقھ اجراي : شرایط شركت در مناقصھ -۶

 در رشتھ ابنیھ از سازمان مدیریت و برنامھ ریزي كشور ۳ھاي مشابھ شھري و حائز حداقل پایھ 
خیابان  -بھ نشاني شیراز) سازمان قطار شھري شیراز و حومھ( شھرداري شیراز: كارفرما -۷

 ۰۷۱-۳۶۲۷۲۰۹۲: فاكس -۰۷۱-۳۶۲۹۲۱۱۱-۱۵نبش خیابان شھید آویني تلفن  -خبرنگار
 ان، بھ نشاني مذكور در متن آگھيشركت مھندسین مشاور موننكو ایر: مھندسین مشاور -۸
 .باشد ھزینھ دو نوبت انتشار آگھي بھ عھده برنده مناقصھ مي -۹
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