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 SH-185/97-Bشماره  عمومی مناقصه فراخوان آگهی                                                

 27/08/97 ب نوبت اول : روزنامه خبر جنو

 28/08/97وزنامه دنیای اقتصاد نوبت دوک : ر

                                    
 

شیراز    شیراز    سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری  سکلت فلزی یک عدد سکوی       در نظر دارد به نمایندگی از شهرداری  خرید تأمین مصالح ساخت و نصب ا

ت از طریق مناقصه  بازدید پایانه مرکزی خط یک مترو شیراز را با استفاده از اعتبارات طرح های تملک دارایی سرمایه ای و به استناد قانون برگزاری مناقصا     

شرایط واگذار نماید.    صالحیت و  شرکت هایی که دارای گواهی   عمومی یک مرحله ای به پیمانکار واجد  سازمان مدیریت    و یا بدین منظور از  صالحیت از 

شور   صب از وزارت منابع، معادن و تجارت   برنامه ریزی ک شند، دعوت به عمل می آید تا ظرف مدت  و یا دارای پروانه بهره برداری تولید و ن روز از  5می با

شار آگهی نوبت دوم با ارائه معرفی نامه و  ساعات اداری و ایام غیر تعطیل به دفتر      تاریخ انت صویر گواهینامه صالحیت و یا پروانه بهره برداری مورد نظر در  ت

سن      شاور ایت سین م شیراز    مهند شانی:  شیراز  -بلوار والیت -به ن سن       -پایانه مرکزی خط یک مترو  شاور ایت سین م و با مراجعه و یا دفتر تهران دفتر مهند

سناد           ر 000/000/1/-پرداخت مبلغ  سبت به دریافت ا شت ن شاور( و غیر قابل برگ سین م سن )مهند شرکت ایت صه یال وجه نقد به  صه   مناق اقدام نمایند. مناق

اسناد و مدارک را به نشانی دبیرخانه سازمان با دریافت رسید تحویل  21/09/97گران بایستی پس از تکمیل اسناد به همراه سایر مدارک درخواستی تا تاریخ    

 نمایند.

 :کلی پروژه مشخصات

 متر 100به طول حدود  تأمین مصالح، ساخت و نصب اسکلت فلزی یک عدد سکوی بازدید در محل پایانه مرکزی مترو شیرازموضوع مناقصه:  -1

 پایانه مرکزی -بلوار والیت -محل اجرای پروژه: شیراز -2

 ماه 2: پروژه اجرایمدت  -3

 باشد.ریال می 672/011/809/3/-مبلغ  97ابنیه سال مبلغ برآورد اولیه بر اساس فهرست بهاء  -4

 گردد.مبلغ به هنگام شده در روز مناقصه اعالم می -5

 گردد.قرارداد مشمول تعدیل می -6

 باشد.میریال  000/000/191/-برابر مبلغ تضمین شرکت در مناقصه  -7

پیمانکاری در  4تولید اسکلت فلزی از وزارت صنعت معدن و تجارت یا دارا بودن رتبه   داشتن پروانه بهره برداری با موضوع ساخت و     :شرایط شرکت در مناقصه   
 رشته ابنیه مشروط به داشتن تجربه کار مشابه

 روز پس از آگهی نوبت دوم 5مهلت خرید اسناد:  -8

 در صورت عدم احراز شرایط الزم در این بخش، پاکت مناقصه گر گشوده نخواهد شد. تبصره:

 – 07136292111 -15تلفن:  -ید آوینینبش خیابان شه -خیابان خبرنگار -د: سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری شیراز به نشانی: شیرازمحل تحویل اسنا -9
  07136272092: دورنگار

شرکت مهندسین مشاور ایتسن           شانی تهران مهندسین مشاور ایتسن:  شمالی   -به ن سهروردی  تلفن: شماره یک   -5کوچه پنجم/ -خیابان قندی غربی -خ 
 1557953111کد پستی  -88754031-021

 باشد.هزینه در دو نوبت انتشار آگهی به عهده برنده مناقصه می -10

 21/09/97صبح روز  9مهلت تحویل اسناد: ساعت  -11

 
 

 

 روابط عمومی و بین الملل                                                                   

 سازمان حمل و نقل ریلی شیراز                                                                             
      

 


