به نام خدا
آگهي تجدید مناقصه عمومي
شماره R-96/183-SH

نوبت اول96/12/23 :
نوبت دوم96/12/24 :
شهرداري شيراز (سازمان قطار شهري شيراز و حومه) در نظر دارد درخصوص تأمين  130نفر نيروي انساني نگهباني (انتظامات) سازمان
قطار شهري شيراز و حومه را با برآورد اوليه  62/419/870/936/-ريال ،از طريق مناقصه عمومي به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد .لذا
از كليه شركت هايي كه از طريق نيروي انتظامي استان فارس در پايه يک تشخيص صالحيت شده اند دعوت بعمل ميآيد باتوجه به موارد
ذيل جهت اخذ اسناد مناقصه به آدرس :شيراز ،خيابان خبرنگار ،نبش خيابان شهيد آويني ،روبروي پل شهيدان ده بزرگي ،سازمان قطار
شهري شيراز و حومه ،طبقه  ،3امور قراردادهاي سازمان مراجعه نمايند .ضمناً در صورت نياز به اطالعات بيشتر شماره تلفن-15 :
 ،36292111-071امور مناقصات و قراردادها آماده پاسخگويي ميباشد.
مدت انجام كار 12 :ماه
o

مبلغ تضمين شركت در مناقصه  1/300/000/000/-ريال بصورت ضمانت نامه بانكي يا فيش واريزي نقدي بحساب سپرده
 100785115741بانک شهر شعبه قصردشت بنام شهرداري 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

در زمان انعقاد قرارداد  %10مبلغ پيشنهادي بعنوان ضمانت انجام تعهدات بصورت ضمانت نامه بانكي اخذ ميگردد.

o

آخرين مهلت دريافت اسناد مورخ  97/01/08ميباشد.

o

آخرين مهلت تسليم پيشنهادات مورخ  97/01/18ميباشد.

o

تاريخ گشايش پاكتهاي مناقصه ساعت  15روز شنبه مورخ  97/01/18ميباشد و يا هر تاريخي كه امور مالي شهرداري اعالم
نمايد.

o

مدت اعتبار پيشنهادها سه ماه ميباشد.

o

هزينه آگهي به عهده برنده مناقصه خواهد بود.

o

جهت دريافت اسناد مناقصه ارائه تصوير برابر اصل صالحيت از اداره نيروي انتظامي استان فارس الزامي است.

o

شركت در مناقصه و دادن پيشنهاد به منزله قبول شروط و تكاليف شهرداري موضوع ماده  10آيين نامه معامالت شهرداري
ميباشد.

o

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

روابط عمومي و بين الملل سازمان قطار شهري شيراز
WWW.SHIRAZCITY.ORG

