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 SH-241/1400-Bآگهی مناقصه شماره 

شهرداري  یليخط يك سازمان حمل و نقل ر و ابنيه فنی هاسوزن ،نگهداري و تعميرات خطوط ،مهندسی ،انجام خدمات فنیبا موضوع: 

 شيراز

 خبرجنوب 27/09/1400 نوبت اول:

 شیراز نوین  28/09/1400 نوبت دوم:

را با برآورد  خط یك یفن هیها و ابنانجام خدمات فنی، مهندسی، نگهداری و تعمیرات خطوط، سوزنشهرداری شیراز در نظر سازمان حمل و نقل ریلی 

پیمانکاران دارای گواهی  از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. لذا از کلیهماه  12به مدت ، ریال  587/486/868/58/-اولیه 
اسناد مناقصه، از  افتیجهت در لیبا توجه به موارد ذآید دعوت بعمل می راه و ترابری 5 در رتبهحداقل  صالحیت معتبر از سازمان برنامه و بودجه نامه تأیید

 راز،ینامه معتبر به آدرس: ش یو ارائه معرف یمراجعه حضور قیاز طر ای PMIS.SHIRAZ.IRبه آدرس  رازیش یمعامالت شهردار تیمراجعه به سا قیطر

. ندیسازمان مراجعه نما ی، واحد امور قراردادها3طبقه  ،یلینقل ر وسازمان حمل  ،یده بزرگ دانیپل شه یروبرو ،ینیآو دیشه ابانیخبرنگار، نبش خ ابانیخ

 .دییحاصل فرما )امور قراردادها( تماس 07133922565با شماره تلفن:  شتریبه کسب اطالعات ب ازیضمناً در صورت ن
 شرايط و مشخصات مناقصه:

o موضوع مناقصه: به شرح مندرج در متن آگهی 

o  :ماه 12مدت انجام کار 

o  :ریال. 587/486/868/58/-مبلغ برآورد 

o  یا فیش  به نفع شهرداری شیراز )سازمان حمل و نقل ریلی( به صورت ضمانت نامه بانکیریال  000/000/950/2/-مبلغ تضمین شرکت در مناقصه

 سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری شیرازبه نام  شیرازبانك شهر، شعبه  100785115741واریزی نقدی به حساب سپرده 

o مبلغ پیشنهادی در زمان انعقاد قرارداد.10نکی انجام تعهدات به میزان اارائه ضمانت نامه ب % 

o  09/10/1400شنبه مورخ  پنج روزتا پایان ساعت اداری آخرین مهلت تسلیم پیشنهاد. 

o  در محل اداره کل حقوقی شهرداری شیراز واقع در چهار راه خلدبرین )که حسب مورد  13ساعت  11/10/1400تاریخ گشایش پیشنهادها روز شنبه مورخ
 ممکن است تغییر نماید(.

o .مدت اعتبار پیشنهادات سه ماه می باشد 

o   می باشد. منابع شهرداری شیرازمحل تأمین اعتبار از محل 

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

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

o  اری می باشد.آئین نامه معامالت شهرد 10شرکت در مناقصه و ارائه پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف شهرداری موضوع ماده 

o  صه در قبال ارائه فیش واریزی به مبلغ سناد مناق شماره  000/500/2/-فروش ا ساب  سازمان حمل و نقل ریلی  4101ریال به ح شهر به نام  بانك 
 انجام می شود. شهرداری شیراز

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

o  کلیه متقاضیان شرکت در مناقصه مکلف به ثبت نام در سایتvendor.shiraz.ir .می باشد 
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