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 خبر جنوب   12/95/ 04 نوبت اول: 

 دنیای اقتصاد  12/95/ 05 نوبت دوم: 

از طريق مناقصه  به شرح زيررا  قطار شهری شیراز و حومه عملیات خريد و تحويل چهار دستگاه تجهیزاتدر نظر دارد  شهرداری شیراز

آيد دعوت بعمل مي های تولید كننده خارجيسازندگان معتبر يا نمايندگان شركتعمومي به پیمانكار واجد شرايط واگذار نمايد. لذا از كلیه 

، شركت تهران، خیابان سهروردی شمالي، شهید قندی غربي، كوچه پنجم، پالك يكباتوجه به موارد ذيل جهت اخذ اسناد مناقصه به آدرس: 

 باشد.آماده پاسخگويي مي ،021-88504545مراجعه نمايند. ضمناً در صورت نیاز به اطالعات بیشتر شماره تلفن:  مهندسین مشاور ايتسن

o  :لیست تجهیزات عبارتند از 

 الكتريك شانتر مانوری -1

 درزين تعمیرات شبكه برق باالسری -2

 تجهیزات تست ترمز -3

 تجهیزات تست كمپرسور -4

o  :ماه  15مدت انجام كار 

o  ا فیش واريزی نقدی بحساب سپرده يريال بصورت ضمانت نامه بانكي  000/000/500/8/-مبلغ تضمین شركت در مناقصه

 شیراز. بنام شهرداری چمرانشعبه  شهربانك  700791888145

o ضبط خواهد شد. برندگان اول و دوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتیب 

o  گردد.بصورت ضمانت نامه بانكي اخذ مي حسن اجرای تعهدات% مبلغ پیشنهادی بعنوان ضمانت 10در زمان انعقاد قرارداد 

o .پیش پرداخت طبق شرايط مندرج در اسناد مناقصه قابل پرداخت خواهد بود 

o  باشد.مي 15/12/95مورخ روز يكشنبه  12ساعت آخرين مهلت تسلیم پیشنهادات 

o  در سالن اجتماعات اداره كل حقوقي شهرداری شیراز   15/12/95مورخ  يكشنبهروز  15های مناقصه ساعت پاكت بازگشاييتاريخ

 باشد.واقع در بلوار خلدبرين مي

o باشد.مدت اعتبار پیشنهادها سه ماه مي 

o باشد.به عهده برنده مناقصه خواهد بود و شهرداری در رد يك يا تمام پیشنهادها مختار مي هزينه آگهي 

o  الزامي است. پروانه بهره برداری از وزارت صنعت، معدن و تجارت يا نامه نمايندگيجهت دريافت اسناد مناقصه ارائه تصوير 

o  باشد.آيین نامه معامالت شهرداری مي 10هرداری موضوع ماده پیشنهاد به منزله قبول شروط و تكالیف ش ارائهشركت در مناقصه و 

o باشد.اداری مي -پرداخت بر اساس تهاتر با يك قطعه زمین و پروانه ساخت و تراكم مربوطه با نوع كاربری تجاری 

o محل تحويل: دپوی مركزی قطار شهری شیراز 

o و در پاكت الك و مهر شده تسلیم شود. بهای پیشنهادی بايد از حیث مبلغ مشخص و معین و بدون ابهام بوده 

o  قطار شهری شیراز و حومه به آدرس: شیراز، خیابان خبرنگار، نبش خیابان شهید آويني، محل تسلیم پیشنهادها: دبیرخانه سازمان

 سازمان قطار شهری شیراز و حوم، طبقه سوم، امور قراردادها )پس از ثبت در دبیرخانه سازمان(.

o یات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه مندرج است.ساير اطالعات و جزئ 
 

 

                                                                         
 سازمان الملل بين و عمومي روابط                                                                             

 شيراز شهري قطار
 

WWW.SHIRAZCITY.ORG 


