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 SH-217/99شماره مرحله ای دو  عمومی مناقصهتجدید  آگهی                                                    

 خبر جنوب  27/10/1399نوبت اول:

 ایران  29/10/1399نوبت دوم:

 

ایستگاههای    LPS پستهای ربوط بهمبه همراه قطعات یدکی  KVA، KV 20/0.4 1000دستگاه ترانسفورماتور 8خرید  موضوع :

 خط دو سازمان حمل و نقل ریلی شیراز)ع( امیرکبیر و امام حسین آباد،عادل  قهرمانان،

                                   
 

به همراه قطعات  KVA، KV 20/0.4 1000دستگاه ترانسفورماتور 8خرید نسبت به در نظر دارد شهرداری شیراز حمل و نقل ریلی سازمان 

های تملک با استفاده از اعتبارات طرحخط دو )ع( ایستگاههای  قهرمانان، عادل آباد، امیرکبیر و امام حسین  LPSیدکی مربوط به پستهای 

تولید کنندگان دارای  پروانه بدین منظور از نماید.  اقدام ایمناقصه عمومی دو مرحلهای و به استناد قانون برگزاری مناقصات از طریق سرمایه های  دارایی

تا ظرف مدت دعوت به عمل می آید  در این زمینهبا حداقل چهار کار مشابه و یا قابل مقایسه یا تامین کنندگان دارای سابقه  از وزرات صمتمعتبر برداری  هبهر

به نشانی:  موننکومشاور  غیر تعطیل به دفتر مهندسین در ساعات اداری و ایام  مدارک معتبرروز از تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم با ارائه معرفی نامه و تصویر  5

)امور قرارداد ها ومناقصات(  02181967064-02181967002به شماره تماس   12تهران، خیابان ولی عصر، باالتر از میدان ونک، خیابان عطار پالک 

اقدام و کسب اطالعات بیشتر  مناقصهنسبت به دریافت اسناد  ) بابت هزینه اسناد مناقصه و غیر قابل برگشت(ریال  000/500/2/-مراجعه و با پرداخت مبلغ 

 نمایند. 

 

 : مناقصهسایر اطالعات موضوع 

   LPSبه همراه قطعات یدکی مربوط به پستهای  KVA، KV 20/0.4 1000دستگاه ترانسفورماتور 8خرید موضوع مناقصه:  -1

 حسین)ع( خط دو سازمان حمل و نقل ریلی شیرازامیر کبیر و امام  عادل آباد، ایستگاههای قهرمانان، : اجرامحل  -2

 ماه6: مدت اجرا  -3

 و حومه  به نفع سازمان حمل ونقل ریلی شهرداری شیرازریال  1.800.000.000تضمین شرکت در مناقصه برابر مبلغ  -4

سناد: روز   آخرین  -5 شیراز، خیابان      10ساعت   15/11/99 ورخم شنبه  چهار زمان و محل تحویل ا شانی  شهید آوینی،   صبح به ن خبرنگار، نبش خیابان 

 وحومه سازمان حمل و نقل ریلی شیراز دبیرخانه

 شهرداری شیرازدر محل سازمان حمل و نقل ریلی  11 ساعت  15/11/99مورخ   شنبه چهار گشایش پیشنهاد ها: روز -6

                      ، مقابل پل شااهیدان ده بزرگی  خبرنگار،  خیابان شااهید آوینیشاایراز و حومه به نشااانی: شاایراز، خیابان  شااهرداری  حمل و نقل ریلیکارفرما: سااازمان  -7

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

  فوق الذکر. به نشانیایران  موننکومهندسین مشاور مهندسین مشاور: شرکت 

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

 

 
 

 

 روابط عمومی و بین الملل                                                                   

       شیراز شهرداری سازمان حمل و نقل ریلی                                                                             
  


