آگهی مناقصه شماره B-97/184-SH
با موضوع :خدمات پاکبانی ،سکو بانی و گیت بانی خط یک سازمان حمل و نقل ریلی شیراز

نوبت اول :خبر جنوب 97/07/28
نوبت دوم :عصر مردم 97/07/29
شهرداری شیراز ( سازمان حمل و نقل ریلی) در نظر دارد انجام خدمات پاکبانی شامل نظافت ای ستگاه ها ،م سیر و تونل ها ،شفت های میان
تونلی ،مسییییر روباز و سیییاختمان های مجاور ین ،پایانن احسیییان ،پایانن ظلسیییرش و نظافت و شیییسیییت یییوی ناوظان و خدمات سیی وبانی و
ظیت بانی ایستگاه های خط یک سازمان حمل و نقل ریلی را با بریورد اولین  74/224/676/484/-ریال و بن مدت یک سال شمسی از طریق
مناق صن عمومی بن پیمان ار واجد شرایط واظذار نماید .لذا از کلین پیمان اران واجد صالحیت دارای پروانن فعالیت از اداره کل تعاون ،کار و رفاه
اجتماعی اسییتان فارد دعوت بعمل مییید با توجن بن موارد ذیل جهت خرید اسییناد مناقصیین بن یدرد :شیییراز ،خیابان خبرنگار ،نبا خیابان
یوینی ،روبروی پل شهیدان ده بزرظی ،سازمان حمل و نقل ریلی ،طبقن  ،3واحد امور قراردادهای سازمان مراجعن نمایند .ضمناً در صورت نیاز بن
اطالعات بی تر شماره تلفن ،071-36292111-15 :امور مناقصات و قراردادهای سازمان ،یماده پاسخگویی میباشد.
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موضوع مناقصن :بن شرح مندرج در متن یظهی
مدت انجام کار 12 :ماه
مبلغ بریورد74/224/686/484/- :
مبلغ ت ضمین شرکت در مناق صن  3/711/233/824/-ریال بن صورت ضمانت نامن بان ی یا فیا واریزی بن ح ساب سپرده 100785115741
بانک شهر شعبن قصردشت بن نام شهرداری شیراز (سازمان حمل و نقل ریلی (سازمان قطار شهری شیراز و حومن))
برندظان اول و دوم مناقصن هرظاه حاضر بن انعقاد قرارداد ن وند سپرده ینها بن ترتیب ضبط خواهد شد.
ارائن ضمانت نامن بن ی انجام تعهدات بن میزان  %10مبلغ پی نهادی در زمان انعقاد قرارداد.
یخرین مهلت فروش اسناد  7روز پس از درج یظهی در روزنامن (شنبن مورش .)97/08/05
یخرین مهلت تسلیم پی نهاد روز سن شنبن مورش  97/08/15تا یخر وقت اداری ساعت 14:30
تاریخ ظ ایا پی نهادها روز ی نبن مورش  97/08/19ساعت  15در سالن اداره کل حقوقی شهرداری واقع در چهارراه خلدبرین
مدت اعتبار پی نهادات سن ماه می باشد.
محل تأمین اعتبار از محل طرح های غیر عمرانی می باشد.
هزینن دو نوبت یظهی بن عهده برنده مناقصن می باشد.
شرکت در مناقصن و ارائن پی نهاد بن منزلن قبول شروط و ت الیف شهرداری موضوع ماده  10یئین نامن معامالت شهرداری می باشد.
فروش اسیناد مناقصین در قبال ارائن فیا واریزی بن مبلغ  500/000/-ریال بن حسیاب شیماره  4101بانک شیهر شیعبن شیهید چمران بن نام
سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری شیراز(سازمان قطار شهری شیراز و حومن) انجام می شود.
سایر اطالعات و جزئیات مربوط بن مناقصن در اسناد مناقصن مندرج است.

روابط عمومی و بین الملل سازمان حمل و نقل ریلی شیراز

