به نا م خدا

آگهي مزايده عمومي شماره SH-T12
نوبت اول96/12/06 :
نوبت دوم96/12/07 :
 -1شهرداری شیراز-سازمان قطار شهری شیراز و حومه در نظر دارد اقالم به شرر درلول ل را واقر در
میلان شیرودی ،بلوار وال ت ،دنب پا بلوار وال ت،انبار سازمان قطار شهری شیراز و حومه را از طر ر
مزا له عمومی بفروش برسانل .لذا از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که تما ا به شرکت در مزا له دارنل
دعوت به عما می آ ل دهت بازد ل در ساعات اداری روزشنبه تا دوشنبه مورخ  12و  13و  14اسفنل ماه
 1396به انبار ا ن سازمان واق در در میلان شیرودی ،بلوار وال ت ،دنب پا بلوار وال ت،انبار سرازمان
قطار شهری شیراز و حومره مرادهره نما نرل و را دهرت کالرب اطالعرات بیشرار برا شرماره تلفرن
 07136292111داخلی  2572تماس حاصا فرما نل .و برای در افت اسناد مزا له و سا ر اطالعرات و
دزئیات مربوطه به مزا له به آدرس :شیراز ،خیابان خبرنگار ،نبش خیابان شرهیل آو نری ،روبرروی پرا
شهیلان ده بزرگی ،سازمان قطار شهری شیراز و حومه ،طبقره  ،3امرور قراردادارای سرازمان مرادهره
نما نل.

مقدار

قیمت واحد

قیمت کل پایه

واحد

ردیف

شرح کاال

پایه (ریال)

(ریال)

کیلوگرم

10.500

3.675.000.000

1

آهن آالت ضایعاتی

350.000

50.000

25.000.000

2

آلومینیوم ضایعاتی

500

کیلوگرم

215.000

1.075.000.000

3

کنتاکتور مسی قطر  13م.م.

5.000

کیلوگرم

تقریبی

ضایعاتی
4

انواع کابل مسی ضایعاتی

5.000

کیلوگرم

150.000

750.000.000

5

قرقره فلزی خالی کابل

115.000

کیلوگرم

15.000

1.725.000.000

مستعمل
6

قرقره هال چوبی

20.000

کیلوگرم

8000

160.000.000

7

تراورس چوبی

1.000

کیلوگرم

30.000

30.000.000

جمع کل :هفت میلیارد و دویست و پنجاه میلیون ریال

7.440.000.000



مبلغ سپرده شرکت در مزا له 372/000/000 :ر ال بصورت ضمانت نامه بانکی را فریش وار رزی
نقلی بحالاب فیش وار زی نقلی بحالاب سپرده  100785115741بانك شهر شهبه قصردشرت
بنام شهرداری شیراز (سازمان قطار شهری شیراز و حومه)



آخر ن مهلت تاللیم پیشنهادات مورخ  96/ 12/16می باشل.



تار خ بازگشا ی پاکات ساعت  15روز شنبه مورخ  96/12/19می باشل ا ار تار خی که امور مالی
شهرداری اعالم نما ل.



ملت اعابار پیشنهاداا ك ماه می باشل.



بل هی است از نه آگهی و ح الزحمه کارشناسی اقالم مرورد مزا رله و  %5مبلرغ کرا پیشرنهادی
بهنوان عوارض شهرداری بههله برنله خواال بود.



شهرداری-سازمان قطار شهری شیراز و حومه در رد ك ا تمام پیشنهاداا مخاار میباشل.



سا ر اطالعات و دزئیات مربوط به مزا له در اسناد مزا له منلرج است.
روابط عمومي و بين الملل سازمان قطار شهری شيراز و حومه

