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 SH-T13شماره  عمومي مزايده آگهي                                            

   06/12/96نوبت اول:     

           07/12/96   نوبت دوم: 
 

  را از  روسعاای رردوعون  اقالم به شرح جدول ذیل واقع   در نظر دارد و حومه  رازی شیسازمان قطار شهر -شهرداری شیراز

ه تمایل به شرکت در مزایده دارند دعوت به از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی کلذا طریق مزایده عمومی بفروش برساند. 

ضمن هماهنگی بعا   1396د ماه اسفن 14و  13و  12 روزشنبه تا دوشنبه مورخ عمل می آید جهت بازدید در ساعات اداری

مراجععه نماینعد و یعا جهعت کطعع اطالععات بی عار بعا شعماره تلفعن            تدارکات این سازمان محل روساای رردوعون 

و برای دریافت اسناد مزایده و سایر اطالعات و جزئیات مربوطه به تماس حاصل فرمایند.  2572داولی  07136292111

ار، نبش ویابان شهید آوینی، روبروی پل شهیدان ده بزرری، سازمان قطار شهری مزایده به آدرس: شیراز، ویابان وبرنگ

 ، امور قراردادهای سازمان مراجعه نمایند.3شیراز و حومه، طبقه 

قیمت واحد پایه  واحد مقدار تقریبی شرح کاال ردیف

 )ریال(

 قیمت کل پایه

 )ریال(

 2.940.000.000 700.000 عدد 4200 سگمنت بانی بزرگ 1

 280.000.000 350.000 عدد 800 سگمنت بانی کوچک 2

 3.220.000.000 میلیون ریال بیستمیلیارد و دویست و سه جمع کل: 

 

  :بانکی یا فیش واریزی نقعدی بحطعا    ریال بصورت ضمانت نامه  000/000/161مبلغ سپرده شرکت در مزایده

قصردشت بنام شهرداری شیراز )سازمان بانک شهر شعبه  100785115741فیش واریزی نقدی بحطا  سپرده 

 قطار شهری شیراز و حومه(

   می باشد.  69/ 16/21آورین مهلت تطلیم پی نهادات مورخ 

  یا هر تاریخی که امعور معالی شعهرداری    می باشد  19/21/69مورخ  شنبه روز  15 ساعت تاریخ بازر ایی پاکات

 اعالم نماید.

 .مدت اعابار پی نهادها یک ماه می باشد 

 مبلغ کعل پی عنهادی بعنعوان ععوار       %5و  و حق الزحمه کارشناسی اقالم مورد مزایده بدیهی است هزینه آرهی

  .بعهده برنده وواهد بود شهرداری

 مخاار میباشد ها پی نهاد یک یا تمامدر رد  سازمان قطار شهری شیراز و حومه-شهرداری. 

 زایده مندرج است.سایر اطالعات و جزئیات مربوط به مزایده در اسناد م 

 
 سازمان قطار شهری شيراز و حومهو بين الملل روابط عمومي 

 


