
 به  نا م خدا

 SH-236/1400-Bشماره  مناقصهتجدید آگهی 

 جام جم 26/10/1400 نوبت دوم:                      خبر جنوب 25/10/1400 نوبت اول: 

به  valve regulated دیاس دیل لدیس یعدد باتر 1445 دیخرنسبت به  در نظر دارد سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری شیراز

مندرج در اسناد فنی براساس مشخصات  و طریق مناقصه عمومی زا( یس داخلامپدان یری)اندازه گ یباتر زریدستگاه آناالیک همراه 

 از برندهای)شرکت های دارای مجوز نمایندگی رسمی ایو  بهره برداریتولیدکنندگان دارای پروانه  کلیهلذا از  .نمایداقدام  مناقصه

اسناد  افتیدربا توجه به موارد ذیل جهت خرید  بعمل می آید دعوت (و یا سایر تولیدکنندگان داخلی سپاهانو  یصبا باتر، صنعت

و ارائه  یمراجعه حضور قیاز طر ای PMIS.SHIRAZ.IRبه آدرس  رازیش یمعامالت شهردار تیمراجعه به سا قیمناقصه، از طر

ن حمل و نقل سازما ،یده بزرگ دانیپل شه یروبرو ،ینیآو دیشه ابانیخبرنگار، نبش خ ابانیخ راز،ینامه معتبر به آدرس: ش یمعرف

با شماره تلفن:  شتریبه کسب اطالعات ب ازی. ضمناً در صورت نندیسازمان مراجعه نما یقراردادها امور، واحد 3طبقه  ،یلیر

 .دیی)امور قراردادها( تماس حاصل فرما 07133922565

 شرایط و مشخصات مناقصه:

 یری)اندازه گ یباتر زریدستگاه آناال یکبه همراه  valve regulated دیاس دیل لدیس یعدد باتر 1445 دیخرموضوع مناقصه:  ❑

 ( یامپدانس داخل

 کاربری/توضیحات تعداد )عدد( عنوان ردیف

آمپر ساعت 65باتری سیلد اسید  1  470 
 سیستمهای سیگنالینگ و مخابراتی UPSتغذیه 

 
آمپر ساعت 100باتری سیلد اسید  2  910 

آمپر ساعت 150باتری سیلد اسید  3  65 

 Hioki BT355410-Portable battery 1 هایوکی دستگاه آناالیزر باتری 4

tester with L2020 probes 

  ریال. 725/055/545/61: اولیه مبلغ برآورد ❑

 از تاریخ انعقاد  ماه 6: قراردادمدت  ❑

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

به نفع شهرداری شیراز )سازمان حمل و نقل ریلي(  بانكيبصورت ضمانت نامه ریال  000/000/100/3مبلغ تضمین شرکت در مناقصه  ❑

 شهرداری شیرازبنام  شهربانک  100805504742سپرده  یا فیش واریزی نقدی بحساب

 بصورت ضمانت نامه بانکی اخذ می گردد.% مبلغ پیشنهادی بعنوان ضمانت حسن اجرای تعهدات 10در زمان انعقاد قرارداد  ❑

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

 .07/11/1400روز پنج شنبه مورخ  یساعت ادار انیتا پا شنهادیپ میمهلت تسل نیآخر ❑

واقع در چهار  رازیش یشهردار یدر محل اداره کل حقوق 14:15ساعت  09/11/1400روز شنبه مورخ  شنهادهایپ شیگشا خیتار ❑

 .(دینما ریی)که حسب مورد ممکن است تغ نیراه خلدبر

 ماه می باشد. سه اتمدت اعتبار پیشنهاد ❑

 محل تأمین اعتبار از محل منابع شهرداری شیراز می باشد. ❑

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

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

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

 اشد.بمی

بانک شهر شعبه شهید  4101ریال به حساب شماره  000/500/2/-اسناد مناقصه در قبال ارائه فیش واریزی به مبلغ  فروش ❑

 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  ❑

 .باشد یم vendor.shiraz.ir تیقصه مکلف به ثبت نام در ساشرکت در منا انیمتقاض هیکل ❑

 

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


