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هاي ها و تعميرگاهبر اساس قانون برگزاري مناقصات و در راستاي تكميل تجهيزات سالندر نظر دارد سازمان قطار شهري شيراز و حومه 

نصب، تست، راه اندازي تجهيزات و نيز تأمين قطعات عمليات مربوط به تأمين )خريد(، بارگيري، حمل،  شيراز قطار شهري دپوي مركزي

 ايمرحله 2از طريق مناقصه  ، وفق شرح و مشخصات فني مندرج در اسناد مذكورنامبرده زير را يدكي و آموزش بهره برداري از تجهيزات

برداري از وزارت صنعت، معدن و پروانه بهره  كه داراي از شركت هاي واجد شرايط بدين منظور .به شركت ذيصالح واگذار نمايد

 5 حداكثر تادعوت به عمل مي آيد ، باشندمي هاي سازنده خارجيرسمي شركتاخت و توليد و يا دارنده نمايندگي تجارت در زمينه س

ت معتبر جهمعرفي نامه  نماينده خود را با در دست داشتن كارت شناسايي و (13/11/95)لغايت  آگهي نوبت دوم پس از چاپروز 

، 10خيابان شهيد قندي غربي، كوچه پنجم، ساختمان شماره دريافت اسناد ارزيابي كيفي به آدرس: تهران، خيابان سهروردي شمالي، 

 مراجعه نمايند. 021-88754031مهندسين مشاور ايتسن، تلفن: 

بعد  2سناد مدارك ارزيابي ساعت آخرين مهلت تسليم پيشنهادها و مدارك و اسناد ارزيابي دو هفته بعد از آخرين روز توزيع ا

 باشد.مي الذكر )مهندسين مشاور ايتسن(فوقبه آدرس  25/11/95مورخ  از ظهر

 مشخصات كلي پروژه:

اي نظافت تونل و جاده -موضوع پروژه: خريد، حمل، تست، راه اندازي  و آموزش تجهيزات شامل خودرو ريلي -1

تعميرات شبكه برق باالسري، تجهيزات تست ترمز، تجهيزات تست شستشوي ريل، الكتريك شانتر مانوري، درزين 

 سيستم ترمز باتوجه به مشخصات فني مندرج در اسناد، قطعات يدكي و ابزار ويژه تجهيزات.ور  كمپرس

 و حومه. محل اجراي پروژه: شيراز، ميدان گلسرخ، بلوار واليت، دپوي مركزي خط يك قطار شهري شيراز  -2

ماه از تاريخ مبادله قرارداد باتوجه به مدت تعيين شده براي هر يك از تجهيزات به شرح  15حداكثر مدت اجراي پروژه:   -3

 مندرج در اسناد

ريال به نفع سازمان قطار شهري شيراز و حومه  000/000/400/5/-: )فرآيند ارجاع كار( مبلغ تضمين شركت در مناقصه  -4

 كه ارائه آن در اين مرحله ضرورت ندارد.

شركت در مناقصه: داشتن پروانه بهره برداري از وزارت صنعت و معدن و تجارت در زمينه ساخت و توليد شرايط   -5

 هاي سازنده وفق شرايط مندرج در اسناد و ارزيابي كيفي.تجهيزات يا نمايندگي رسمي از شركت

 )به صورت تهاتري( مندرج منجمله نحوه پرداخت مبلغ قرارداد ساير مشخصات و شرايط در اسناد ارزيابي و مناقصه   -6

 باشد.مي

 كارفرما: شهرداري شيراز )سازمان قطار شهري شيراز و حومه(  -7

 .مهندسين مشاور: شركت مهندسين مشاور ايتسن به نشاني پيش گفته در متن آگهي  -8

 باشد.هزينه دو نوبت انتشار آگهي به عهده برنده مناقصه مي  -9

 

 روابط عمومي و بين الملل                                                                             

 سازمان قطار شهري شيراز و حومه                                                                           


