
 

 

        

 

 بسمه تعالي

 جاج جم 30/01/1401نوبت اول :

                                   خبرجنوب 31/01/1401نوبت دوم :

 SH-248/1401شماره مرحله ای  یک عمومی مناقصه آگهی

به منظور  ست 23،000به تعداد  UIC54تراورس های بتنی ریل  W14خرید)تولید(، حمل، تحویل و تخلیه پابندهای  موضوع :

 مترو شیراز  2استفاده در مسیر خط 
 

تراورس های بتنی ریل  W14خرید)تولید(، حمل، تحویل و تخلیه پابندهای  سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری شیراز در نظر دارد نسبت به

UIC54  ها و مشخصات فنی منضم به اسناد و مترو شیراز مطابق با نقشه 2به منظور استفاده در مسیر خط  ست 23،000به تعداد

-با استفاده از اعتبارات طرح  2001095611000001 )سیستمی( به شمارهتضمین کیفیت کلیه کاالهای تحویلی مطابق اسناد مناقصه 

 نماید.  اقدام ایمرحله یکمناقصه عمومی ای و به استناد قانون برگزاری مناقصات از طریق سرمایه های  های تملک دارایی

روز از  5تا ظرف مدت  در این زمینه دعوت به عمل می آیدپروانه بهره برداری معتبر از وزارت صمت بدین منظور از تولید کنندگان و تامین کنندگان دارای 

و کسب  مناقصهنسبت به دریافت اسناد  www.setadiran.ir دولت )ستاد( به آدرس یکیسامانه تدارکات الکترونمراجعه به تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم با 

 اقدام نمایند. اطالعات بیشتر 

 (ادتس) تدارکات الکترونیکی دولت درگاه سامانه قطری از ها پاکت ییاسناد فراخوان تا بازگشا لیو تحو افتیاز درمناقصه  یمراحل برگزار هیکلالزم به ذکر است 

 شده انجام خواهد شد.

 ی)به صورت برخط( برا یکیالکترون یامضا یگواه افتینسبت به ثبت نام و درمی بایست در سامانه،  تیشرکت در فراخوان در صورت عدم عضو انیمتقاض

 اقدام الزم را به عمل آورند. یمجاز و مهر سازمان یصاحبان امضا هیکل

 : مناقصهسایر اطالعات موضوع 

ستفاده در مسیر  ست 23،000به تعداد  UIC54تراورس های بتنی ریل  W14خرید)تولید(، حمل، تحویل و تخلیه پابندهای موضوع مناقصه:  -1 به منظور ا

 ها و مشخصات فنی منضم به اسناد و تضمین کیفیت کلیه کاالهای تحویلی مطابق اسناد مناقصه مترو شیراز مطابق با نقشه 2خط 

  حمل و نقل ریلی شهرداری شیراز خط دو سازمان کارگاه هایو  مرکزی انبار : تحویل  محل -2

 ماه 4: مدت اجرا  -3

 ماه  3مدت اعتبار پیشنهادات:   -4

 (سازمان حمل ونقل ریلی)  به نفع شهرداری شیرازریال  1.700.000.000تضمین شرکت در مناقصه برابر مبلغ  -5

 31/1/1401و  30/01/1401نوبت های چاپ آگهی فراخوان : -6

خبرنگار، نبش خیابان شنهید آوینی،  صنب  به نشنانی شنیراز، خیابان 10سناعت  21/02/1401 ورخم شننبهچهار زمان و محل تحویل اسنناد: روز  آخرین  -7

 وحومه سازمان حمل و نقل ریلی شیراز دبیرخانه

 شهرداری شیرازدر محل سازمان حمل و نقل ریلی صب   11 ساعت  21/02/1401مورخ   شنبهچهار گشایش پیشنهاد ها: روز -8

                      ، مقابل پل شننهیدان ده بزرگی  شننیراز و حومه به نشننانی: شننیراز، خیابان خبرنگار،  خیابان شننهید آوینیشننهرداری  حمل و نقل ریلیکارفرما: سننازمان  -9

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

شرکت مهندسین مشاور -10 شرهساز طرح  مهندسین مشاور:  شانی: به انی به ن کد  3تهران، خیابان پالیزی)دکتر فندی(خیابان بیست و دوم )طاهری( پالک ن

 .)امور قرارداد ها و مناقصات( 02188505938-9به شماره تلفن   1554993314پستی: 

 آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.دو نوبت  انتشار هزینه  -11

 
 

 

                                                               

 روابط عمومی و بین الملل                                                                             

       شیراز شهرداری نقل ریلیسازمان حمل و                                                                              
  


