
 

 
 

 به نام خدا

 SH 176/96-اره مناقصه شم آگهي

 با موضوع : خدمات پاكباني خط يك قطارشهري شيراز و حومه 
 

 

 19/04/96  نوبت اول: 

 20/04/96  نوبت دوم: 

خدمات انجام در نظر دارد  )سازمان قطار شهري شيراز و حومه( شهرداري شيراز

لي ، مسير ها، شفت هاي ميان تونسير و تونل شامل نظافت ايستگاهها ، مپاكباني 

احسان ، پايانه گلسرخ و نظافت و شستشوي  هروباز و ساختمانهاي مجاور آن ، پايان

ايستگاه هاي خط يك قطارشهري شيراز        ناوگان و خدمات سكوباني و گيت باني 

از طريق و به مدت يكسال شمسي  لاير  189/415/317/54برآورد اوليه را با و حومه 

اقصه عمومي به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد. لذا از كليه پيمانكاران من

استان  تعاون ، كار و رفاه اجتماعيكل اداره انه فعاليت از وداراي پرصالحيت  واجد

به آدرس: اسناد مناقصه خريد آيد باتوجه به موارد ذيل جهت دعوت بعمل ميفارس 

ده            هيد آويني، روبروي پل شهيدان شيراز، خيابان خبرنگار، نبش خيابان ش

سازمان مور قراردادهاي ، واحد ا3سازمان قطار شهري شيراز و حومه ، طبقه ، بزرگي

-36292111-15مراجعه نمايند. ضمنًا در صورت نياز به اطالعات بيشتر شماره تلفن: 

 باشد.، آماده پاسخگويي ميسازمان  يمناقصات و قراردادها امور ، 071

 شرايط و مشخصات مناقصه : 

o  موضوع مناقصه : به شرح مندرج در متن آگهي 
o  :ماه 12مدت انجام كار  

o  : لاير  189/415/317/54مبلغ برآورد 
o  ا يلاير بصورت ضمانت نامه بانكي   000/000/720/2مبلغ تضمين شركت در مناقصه

 بنام شهرداري قصردشتشعبه  شهربانك  100785115741فيش واريزي بحساب سپرده 

 شيراز )سازمان قطار شهري شيراز و حومه(
o  برندگان اول و دوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده

 آنها به ترتيب ضبط خواهد شد.
o مبلغ پيشنهادي در 10مانت نامه بانكي انجام تعهدات به ميزان ارائه ض %

 .زمان انعقاد قرارداد 

o  مورخ  روز پس از درج اگهي در روزنامه ) يكشنبه  5فروش اسناد آخرين مهلت

25/04/96  ). 

o  تا اخر وقت اداري ساعت  07/05/96آخرين مهلت تسليم پيشنهاد روز شنبه مورخ

14:30  
o  در سالن اداره  15ساعت  08/05/96پيشنهادها روز يكشبه مورخ گشايش تاريخ

 كل حقوقي شهرداري واقع در چهار راه خلدبرين  
o  باشد.سه ماه مي تاعتبار پيشنهادامدت 
o هاي غير عمراني مي باشد . محل تأمين اعتبار از محل طرح 
o  باشد.عهده برنده مناقصه ميه آگهي بدو نوبت هزينه 
o  پيشنهاد به منزله قبول شروط و تكاليف شهرداري ارائه شركت در مناقصه و

 باشد.آيين نامه معامالت شهرداري مي 10موضوع ماده 

o  لاير به حساب  000/500فروش اسناد مناقصه در قبال ارائه فيش واريزي به مبلغ

بانك شهر به نام سازمان قطار شهري شيراز و حومه انجام  100811660017شماره 

 مي شود . 
o .ساير اطالعات و جزئيات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه مندرج است 

                                                                         

                                                                              

 عمومي و بين الملل سازمان قطار شهري شيراز روابط
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