بسمه تعالي
امسال را سال (حمایت از کاالی اریاني) انمگذا ری مي نمامیی.مقام معظم رهبر

ی (مدظللهالعالي)

آگهی مناقصه شماره B-97/186-SH
با موضوع :انجام خدمات فنی  ،مهندسی  ،نگهداري و تعميرات دوره اي و پيشگيرانه اصالحی و اضطراري تأسيسات برقی و مكانيكی
ايستگاهها  ،تونلها و شفت هاي ميان تونلی خط يك سازمان حمل و نقل ريلی شهرداري شيراز سازمان حمل و نقل ريلی شهرداري شيراز

نوبت اول97/10/29:
نوبت دوم97/10/30:
شهرداری شیراز (سازمان حمل و نقل ریلی) در نظر دارد انجام خدمات فنی  ،مهندسی  ،نگهداری و تعمیرات دوره ای و پیشگیرانه اصالحی و اضطرراری
تأسیسات برقی و مكانیكی ایستگاهها  ،تونلها و شفت های میان تونلی خط یط سطازمان حمطل و نقطل ریلطی شطهرداری شطیراز را بطا بطررورد اوهیطه -
 19/200/000/000/ریال و به مدت ی سال شمسی از طریق مناقصه عمومی به پیمانكار واجد شطرایط واذطرار نمایطدذ هطرا از لیطه پیمانكطاران واجطد
صالحیت دارای رتبه  5تاسیسات و تجهیزات از سازمان برنامه و بودجه دعوت بعمل میرید با توجه به موارد ذیل جهت خرید اسطناد مناقصطه بطه ردر :
شیراز ،خیابان خبرنگار ،نبش خیابان روینی ،روبروی پل شهیدان ده بزرذی ،سازمان حمل و نقل ریلی ،طبقه  ،3اداره حقوقی و امور قراردادهطای سطازمان
مراجعه نمایندذ ضمناً در صورت نیاز به اطالعات بیشتر با شماره تلفن 07133922565:اداره حقوقی و امور قراردادهای سازمان ،تما حاصل فرماییدذ
شرايط و مشخصات مناقصه:
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o
o
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o
o
o
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o

موضوع مناقصه :به شرح مندرج در متن رذهی
مدت انجام ار 12 :ماه
مبلغ بررورد19/200/000/000/ :
مبلغ تضمین شر ت در مناقصه  960/000/000/-ریال به صورت ضمانت نامه بانكی یا فیش واریزی به حساب سطررده  100785115741بانط شطهر
شعبه قصردشت به نام سازمان حمل و نقل ریلی
چنانچه برندذان اول و دوم مناقصه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند تضمین شر ت در مناقصه رنها به ترتیب ضبط خواهد شدذ
ارائه ضمانت نامه بانكی انجام تعهدات به میزان  %10مبلغ پیشنهادی در زمان انعقاد قراردادذ
رخرین مهلت فروش اسناد  5روز پس از درج رذهی نوبت دوم (شنبه مورخ )97/11/06ذ
رخرین مهلت تسلیم پیشنهاد تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 97/11/17
تاریخ ذشایش پیشنهادات روز شنبه مورخ  97/11/20ساعت  15در ساهن اداره ل حقوقی شهرداری شیراز واقع در چهارراه خلدبرین
مدت اعتبار پیشنهادات سه ماه می باشدذ
محل تأمین اعتبار از محل طرح های غیر عمرانی می باشدذ
هزینه دو نوبت رذهی به عهده برنده مناقصه می باشدذ
شر ت در مناقصه و ارائه پیشنهاد به منزهه قبول شروط و تكاهیف شهرداری موضوع ماده  10رئین نامه معامالت شهرداری می باشدذ
فروش اسناد مناقصه در قبال ارائه فیش واریزی به مبلغ  750/000ریال به حساب شماره  4101بان شهر شعبه شهید چمران به نطام سطازمان حمطل و
نقل ریلی شهرداری شیرازانجام می شودذ
سایر اطالعات و جزئیات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه درج ذردیده استذ

روابط عمومی و بین الملل سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری شیراز

