بسمه تعالي
آگهي مناقصه شماره 96/179-SH

عمليات اجرايي شفت  ،S7روشنايي و ديوار مسير روباز حدفاصل ايستگاه يك تا دپو و محوطه سازي ميدان گلسرخ
نوبت اول96/8/2 :
نوبت دوم96/8/3 :
شهرداري شيراز (سازمان قطار شهري شيراز و حومه) در نظر دارد انجام
عمليات شفت  ،S7روشنايي و احداث ديوار مسير روباز حدفاصل ايستگاه يك تا دپو و محوطه سازي ميدان گلسرخ را
با برآورد اوليه  22/841/242/106/-لاير به مدت  6ماه از طريق مناقصه
عمومي به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد .لذا از كليه پيمانكاران
واجد صالحيت داراي حداقل رتبه  5رشته ابنيه كه از طريق سازمان برنامه
و بودجه كشور تشخيص صالحيت شدهاند و داراي گواهينامه معتبر ميباشد
دعوت به عمل مي آيد باتوجه به موارد ذيل جهت خريد اسناد مناقصه به
آدرس :شيراز ،خيابان خبرنگار ،نبش خيابان شهيد آويني ،مقابل پل
شهيدان ده بزرگي ،سازمان قطار شهري شيراز و حومه ،طبقه  ،3واحد امور
ً در صورت نياز به اطالعات بيشتر
قراردادهاي سازمان مراجعه نمايند .ضمنا
شماره تلفن 071-36292111-15 :امور مناقصات و قراردادهاي سازمان آماده
پاسخگويي ميباشد.
شرايط و مشخصات مناقصه:
 -1موضوع مناقصه :به شرح مندرج در متن آگهي
 -2مدت انجام كار 6 :ماه
 -3مبلغ برآورد اوليه 22/841/242/106/- :لاير
 -4مبلغ تضمين شركت در مناقصه 1/142/100/000/- :لاير به صورت ضمانت نامه
بانكي يا فيش واريزي نقدي به حساب سپرده  100785115741بانك شهر،
شعبه قصردشت به نام شهرداري شيراز (سازمان قطار شهري شيراز و
حومه)
 -5برندگان اول و دوم مناقصه هر گاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند
سپرده آنها به ترتيب ضبط خواهد شد.
 -6ارائه ضمانت نامه بانكي انجام تعهدات به ميزان  5درصد مبلغ
پيشنهادي در زمان انعقاد قرارداد
 -7آخرين مهلت فروش اسناد  5روز پس از درج آگهي در روزنامه (سه شنبه
مورخ )96/8/8
 -8آخرين مهلت تسليم پيشنهادات روز دوشنبه مورخ  96/8/22تا آخر وقت
اداري ساعت 14:30
 -9تاريخ گشايش پيشنهادات :روز سه شنبه مورخ  96/8/23ساعت  11در سالن
كنفرانس سازمان واقع در طبقه  4سازمان قطار شهري شيراز و حومه
 -10مدت اعتبار پيشنهادات سه ماه ميباشد.
 -11محل تأمين اعتبار از محل طرحهاي عمراني ميباشد.
 -12هزينه دو نوبت انتشار آگهي به عهده برنده مناقصه ميباشد.
 -13شركت در مناقصه و ارائه پيشنهاد به منزله قبول شرايط مندرج در
اسناد مناقصه ميباشد.
 -14فروش اسناد در قبال ارائه فيش واريزي به مبلغ  1/000/000/-لاير به
حساب شماره  100811660017بانك شهر به نام سازمان قطار شهري شيراز
و حومه انجام ميشود.
 -15ساير اطالعات و جزئيات مربوط به مناقصه در اسناد درج است.
روابط عمومي و بين الملل
سازمان قطار شهري شيراز و حومه

