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 SH-206/99شماره  عمومی یک مرحله یمناقصه  آگهی                                                    

 30/04/99نوبت دوم:                       29/04/99نوبت اول:

 

  قطار شهری شیراز فرش جاذب ارتعاش خط دومتر مربع 18800تامین 

                                
 

کیلومتر  5/5جاذب ارتعاش خط دو بطول  فرش مترمربع 18800 تامیننسبت به در نظر دارد شهرداری شیراز حمل و نقل ریلی سازمان 

ای و به سرمایه های  های تملک داراییبا استفاده از اعتبارات طرحمتر(4/0متر مربع با عرض  4400متر و  6/2متر مربع با عرض  14400) شامل

 سابقه مرتبط  تامین کنندگان دارای تولید کنندگان و بدین منظور از نماید.  اقدام ایمرحله یکمناقصه عمومی استناد قانون برگزاری مناقصات از طریق 

غیر تعطیل به دفتر  در ساعات اداری و ایام  معتبر مدارکروز از تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم با ارائه  5در این زمینه دعوت به عمل می آید تا ظرف مدت 

)امور  02188762638-9تلفن به شماره  3خیابان پالیزی)دکتر فندی(خیابان بیست و دوم )طاهری( پالک تهران، به نشانی:  رهساز طرحمهندسین مشاور 

و کسب  مناقصهنسبت به دریافت اسناد  ) بابت هزینه اسناد مناقصه و غیر قابل برگشت(ریال  000/000/2/-مراجعه و با پرداخت مبلغ قرارداد ها ومناقصات( 

 اقدام نمایند. اطالعات بیشتر 
 

 :کلی پروژه مشخصات

متر  6/2متر مربع با عرض  14400) کیلومتر شامل 5/5بطول  قطار شهری شیراز فرش جاذب ارتعاش خط دومتر مربع  18800تامین موضوع مناقصه:  -1

 متر(4/0متر مربع با عرض  2400و 

 شیراز سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری شیراز واقع در میدان شهید شیرودی محل تحویل: انبار -2

 ماه3مدت اجرا :  -3

  و حومه ریال به نفع سازمان حمل ونقل ریلی شهرداری شیراز 4.475.000.000مبلغ تضمین شرکت در مناقصه برابر  -4

نشننانی شننیراز، خیابان خبرن ار، نبا خیابان شننهید آوینی،  صننبب به 10سنناعت  20/05/99 ورخم شنننبهدو آخرین زمان و محل تحویل اسننناد: روز  -5

 وحومه دبیرخانه سازمان حمل و نقل ریلی شیراز

 در محل سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری شیراز11ساعت  20/05/99مورخ   دو شنبه شایا پیشنهاد ها: روزگ -6

شانی:        -7 شیراز و حومه به ن شهرداری  سازمان حمل و نقل ریلی  شهیدان ده بزرگی ،                            کارفرما:  شهید آوینی مقابل پل  شیراز، خیابان خبرن ار،  خیابان 

 071-36272092فاکس: 071-36292111-15تلفن: 

: کد پستی 3خیابان پالیزی)دکتر فندی(خیابان بیست و دوم )طاهری( پالک  تهران، به نشانی:   رهساز طرح مهندسین مشاور: شرکت مهندسین مشاور       -8

 )امور قرارداد ها ومناقصات( 02188762638-9تلفن به شماره   1554993314

 آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.دو نوبت  انتشار هزینه  -9

 

 

 
 

 

 روابط عمومی و بین الملل                                                                   

       شیراز شهرداری سازمان حمل و نقل ریلی                                                                             
  


