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 SH-221/99-Bشماره  آگهی مناقصه

 خبر جنوب 27/10/99 نوبت اول: 

 شیراز نوین  29/10/99 نوبت دوم: 

طریق  زا SANوLAN،CCTV، تجهیزات دیتا سنتر دیخرنسبت به  در نظر دارد سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری شیراز

استان  یا انهیرا یعضو نظام صنف یشرکت هاکلیه  لذا از .نمایداقدام  مندرج در اسناد مناقصهبراساس مشخصات  و مناقصه عمومی

با توجه  بعمل می آید دعوت در استان فارس یادار یها نیو ماش انهیصنف را هیجواز کسب از اتحاد یدارا یفروشگاه ها ایفارس و 

ی پل شهیدان ده به موارد ذیل جهت خرید اسناد مناقصه به آدرس: شیراز، خیابان خبرنگار، نبش خیابان شهید آوینی، روبرو

، واحد امور قراردادهای سازمان مراجعه نمایند. ضمناً در صورت نیاز به کسب اطالعات 3بزرگی، سازمان حمل و نقل ریلی، طبقه 

 )امور قراردادها( تماس حاصل فرمایید. 07133922565بیشتر با شماره تلفن: 

 شرایط و مشخصات مناقصه:

  :تر، تجهیزات دیتا سن دیخرموضوع مناقصهLAN،CCTVوSAN سازمان حمل و نقل ریلی 

 ریال. 000/800/857/24: اولیه مبلغ برآورد  

  از تاریخ انعقاد  ماه 6: قراردادمدت 

 شهید شیرودی انهیواقع در پا یلیانبار سازمان حمل و نقل ر راز،یش: کاال  لتحوی محل 

  به نفع شهرداری شیراز )سازمان حمل و نقل  بانكي بصورت ضمانت نامهریال  000/000/250/1مبلغ تضمین شرکت در مناقصه

سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری بنام  چمران شعبه شهربانک  100785115741سپرده  یا فیش واریزی نقدی بحسابریلي( 

 شیراز

  ان ضمانت حسن اجرای تعهدات بصورت ضمانت نامه بانکی اخذ می گردد.% مبلغ پیشنهادی  بعنو10در زمان انعقاد قرارداد 

 20  .مبلغ قرارداد در قبال ارائه ضمانت نامه معتبر بانکی به عنوان پیش پرداخت قابل پرداخت خواهد بود % 

 09/11/99روز پنج شنبه مورخ  یساعت ادار انیتا پا شنهادیپ میمهلت تسل نیآخر. 

 واقع در چهار راه  رازیش یشهردار یدر محل اداره کل حقوق 13ساعت  11/11/99روز شنبه مورخ  شنهادهایپ شیگشا خیتار

 .(دینما ریی)که حسب مورد ممکن است تغ نیخلدبر

  ماه می باشد. سهمدت اعتبار پیشنهادها 

 .محل تأمین اعتبار از محل منابع شهرداری شیراز می باشد 

 انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتیب ضبط خواهد شد. برندگان اول و دوم مناقصه هرگاه حاضر به 

  باشدپیشنهادات مختار می تمامیا یک شهرداری در رد  آگهی بعهده برنده مناقصه خواهد بود ودو نوبت هزینه. 

  هرداری می آئین نامه معامالت ش 10شرکت در مناقصه و ارائه پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف شهرداری موضوع ماده

 باشد.

  بانک شهر شعبه شهید  4101ریال به حساب شماره  000/000/1/-فروش اسناد مناقصه در قبال ارائه فیش واریزی به مبلغ

 چمران به نام سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری شیراز انجام می شود.

  درج شده استسایر اطالعات و جزئیات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه. 

 

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


