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 SH-230/1400شماره  مناقصه  ارزیابی کیفیفراخوان                                                    

 

 در مسیر خط دو قطار شهری شیرازآسانسور دستگاه  9تعداد راه اندازی و  تامین، نصب، تست

                                
 

 خبرجنوب 09/06/1400

 ایران 10/06/1400

 دستگاه آسانسور در مسیر خط دو قطار شهری شیراز 9تامین، نصب، تست و راه اندازی تعداد  نسبت بهدر نظر دارد شهرداری شیراز حمل و نقل ریلی سازمان 

بدین نماید.  اماقد فراخوان ارزیابی کیفی ای و به استناد قانون برگزاری مناقصات از طریق سرمایه های  تملک دارایی هایبا استفاده از اعتبارات طرح

از وزرات مونتاژ آسانسور  طراحی و ،برداری هتولید کنندگان داخلی دارای پروانه بهراعضای رسمی سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی ایران  و از منظور 

روز از تاریخ انتشار آگهی  5دعوت به عمل می آید تا ظرف مدت کار و رفاه اجتماعی تعاون، صالحیت ایمنی از وزارت دارای گواهینامه معتبر تائید و  صمت

خیابان -خیابان سهروردی شمالیتهران، به نشانی:   ایتسنغیر تعطیل به دفتر مهندسین مشاور  در ساعات اداری و ایام  معتبر مدارکارائه  ضمن نوبت دوم 

-مراجعه و با پرداخت مبلغ )امور قرارداد ها ومناقصات( 021- 88754031به شماره تماس   1ساختمان شماره -5کوچه -شهید قندی غربی

 اقدام نمایند. و کسب اطالعات بیشتر ارزیابی کیفی نسبت به دریافت اسناد  و غیر قابل برگشت( ارزیابی) بابت هزینه اسناد ریال  000/500/2/

 

 :کلی پروژه مشخصات

 دستگاه آسانسور در مسیر خط دو قطار شهری شیراز 9تعداد  تامین، نصب، تست و راه اندازیموضوع مناقصه:  -1

  خط دو سازمان حمل و نقل ریلی شیرازایستگاه های : اجراحل م -2

 ماه 8مدت اجرا :  -3

سناد:   -4 شانی ،    28/06/1400 مورخ شنبه یکروز تا پایان وقت اداری  آخرین زمان و محل تحویل ا شمالی   تهران، به ن سهروردی  خیابان -خیابان 

 021- 88754031به شماره تماس   1ساختمان شماره -5کوچه -شهید قندی غربی

شهیدان ده بز            -5 شهید آوینی مقابل پل  شیراز، خیابان خبرنگار،  خیابان  شانی:  شیراز و حومه به ن شهرداری  سازمان حمل و نقل ریلی  رگی ،                       کارفرما: 

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

 فوق الذکربه نشانی:  ایتسنمهندسین مشاور  گروهمهندسین مشاور:  -6

 آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.دو نوبت  انتشار هزینه  -7

 

 

 
 

 

 روابط عمومی و بین الملل                                                                   

       شیراز شهرداری سازمان حمل و نقل ریلی                                                                             
  


