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 SH-98/200مناقصه شماره  تجدید فراخوان ارزیابی کیفیآگهی 

 05/06/1399نوبت دوم:                        04/06/1399نوبت اول:
 

قانون برگزاری مناقصات  12آیین نامه اجرایی بند ج ماده در چارچوب با توجه به اطالعات ذیل و شهرداری شیراز در نظر دارد سازمان حمل و نقل ریلی 
ه رهب جهتتجهیزات تعمیر گاهی سه دستگاه  خرید، حمل، نصب، تست، راه اندازی و آموزش نسبت بهیی مربوطه، راو آیین نامه های اج

  داخلی مجازو نمایندگان کنندگان  تامینلذا از کلیه  .با استفاده از اعتبارات تملک دارائیهای سرمایه ای اقدام نماید شیراز مترو دپو مرکزی  داری دربر

ضمن مراجعه به دفتر مرکزی مهندسین  نوبت دوم آگهیانتشار  تاریخ از کاریروز 5ظرف مدت در این زمینه رک معتبر ابا ارائه مددعوت بعمل می آید 

 2،500.000با پرداخت مبلغ و  غربی کوچه پنجم ساختمان شماره یک شهید قندی شمالی،خیابان سهروردی خیابان تهرانبه آدرس   ایتسن مشاور 
 اقدام نمایند. کیفینسبت به دریافت اسناد ارزیابی بابت هزینه اسناد )و غیر قابل برگشت( ریال 

 
 مرکزی دپو در برداری بهره جهت گاهی تعمیر تجهیزات دستگاه سه آموزش و اندازی راه تست، نصب، حمل، مناقصه خرید، کیفی ارزیابی :موضوع -1

 دستگاه تست دمپر هیدرولیک-3دستگاه تست فنر مار پیچ -2تست بوژی پرس مونتاژ و دمونتاژ و دستگاه -1شیراز شامل 

 .ماه شمسی10مدت پروژه:  -2

نامه رسمی اعالم آمادگی سازنده برای فروش و خدمات پس از فروش  همراه با معتبر از سازنده خارجی  نمایندگی دارای معرفی نامهمناقصه گر باید  -3
 .تجهیزات مربوطه باشد

خیابان خبرنگارخیابان شهید آوینی مقابل پل شهیدان ده بزرگی تلفن به نشانی شیراز ار: سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری شیراز زمناقصه گدستگاه -4

 071-33922526تماس

 شماره یکغربی کوچه پنجم ساختمان  قندیشهید  شمالی،خیابان سهروردی خیابان تهران: نشانی به ایتسن مشاور مهندسین: پروژهمشاور  -5

 021-88754031تلفن

 ایتسن به نشانی فوق الذکرمهندسین مشاور : محل خرید اسناد-6

به آدرس مذکور  ایتسن به دفتر مرکزی مهندسین مشاور   31/6/99روز دوشنبه مورخ  حداکتر تا پایان وقت اداری  محل تحویل اسناد:  مهلت و-7
 حویل شود.ت

 برنده مناقصه می باشد.آگهی به عهده دو نوبت هزینه درج  -8
 

 

 
 

 

                                                    

 روابط عمومی و بین الملل                                                                                                                           

 شیراز شهرداری سازمان حمل و نقل ریلی

      


