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 SH-251/1401-Bشماره  آگهی مناقصه

 خبر جنوب  10/07/1401 نوبت اول: 

 ابتکار 11/07/1401 نوبت دوم: 

دستگاه سه سلولی  2چهارسلولی و  RM6-RMUتابلو دستگاه  دوخرید نسبت به در نظر دارد  رازیش یشهردار یلیسازمان حمل و نقل ر

 شماره فراخوانبا  دولت )ستاد( یکیدر سامانه تدارکات الکترون یعموم مناقصه ییق برگزاراز طر LPSجهت نصب در پست های برق 

  www.Setadiran.irب ه آدر   راجع هب ا م دی آ یدعوت به عمل م  انی. لذا از کلیه متقاضاقدام نماید 2001095611000006

 اف تینه م ذکور و دردر س اما ثب ت ن ام ،یقبل  تیودر صورت عدم عض ). ندیآن اقدام نما لیاسناد مناقصه و تحو افتینسبت به در

ب ه  ازی ضمناً در ص ورت ن (است یجهت شرکت در مناقصه الزام انیمتقاض یصاحبان امضائ مجاز از سو یکیالکترون یامضا یگواه

 .دیی)امور قراردادها( تما  حاصل فرما 07133922565با شماره تلفن:  شتریب اطالعاتکسب 

 شرایط و مشخصات مناقصه:

  ریال. 000/000/774/14: هاولی مبلغ برآورد ❑

  از تاریخ انعقاد ماه 3: قراردادمدت  ❑

 یرودیش دیشه انهیواقع در پا یلیانبار سازمان حمل و نقل ر راز،یکاال : ش لیمحل تحو ❑

 دارای سابقه تامین تابلو های  برق یشرکت کنندگان : کلیه اشخاص حقوق طیشرا ❑

بانکی یا فیش واریزی نقدی بحساب سپرده ت نامه ورت ضمانریال بص 000/000/739مبلغ تضمین شرکت در مناقصه  ❑

 زمان حمل و نقل ریلی()سابانک شهر، شعبه چمران بنام شهرداری شیراز 102343کد مرجع   100805504742

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

مراجعه از طریق  16/07/1401 مورخ شنبه روز 15 تا ساعت: متقاضیان میتوانند حداکثر لت دریافت ) توزیع ( اسناد ن مهآخری ❑

ن جهت شرکت در به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ) ستاد ( اسناد مناقصه را دریافت نمایند.الزم به ذکر است مناقصه گرا

در غیر اینصورت امکان شرکت  صرفا از طریق سامانه اقدام نماینددر زمان مقرر فوق نسبت به دریافت اسناد مناقصه می بایست 

 در مناقصه را نخواهند داشت.

 م ی 26/07/1401م ورخ  س ه ش نبه روز 15 حداکثر تا ساعتآخرین مهلت ارائه پیشنهادات و ثبت اسناد و مدارک در سامانه  ❑

خیابان خبرنگ ار سپرده شرکت در مناقصه را به صورت فیزیکی به آدر  شیراز  ت تا تاریخ مذکورباشد. شرکت کنندگان می بایس

 تحویل نمایند.،خیابان شهید آوینی ،مقابل پل شهیدان ده بزرگی 

سالن جلسات سازمان حمل و نقل  در محل 1401/ 01/08مورخ صبح  10ساعت  یکشنبه پاکات: روز ییو محل بازگشا خیتار  ❑

 (.دینما رییباشد. )که حسب مورد ممکن است تغ یم ریلی

 ماه می باشد. 3ا مدت اعتبار پیشنهاده ❑

 پرداخت قابل پرداخت خواهد بود.   شیبه عنوان پ ی% مبلغ قرارداد در قبال ارائه ضمانت نامه معتبر بانک20 ❑

 .بدیهی است هزینه آگهی بعهده برنده مناقصه خواهد بود ❑

 اه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شدبرندگان اول و دوم مناقصه هرگ ❑

 در اینصورت سپرده ها مسترد می گردد. مختار میباشد ها پیشنهاد یک یا تمامشهرداری در رد   ❑

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

 باشد.

 محل تأمین اعتبار از محل منابع شهرداری شیراز می باشد ❑

 .سایر اطالعات و جزئیات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه درج شده است. ❑

 باشد. یقابل مشاهده م https://shaffaf.shiraz.ir تیسا قیو اطالعات مربوط به مناقصه از طر یآگه ❑

 باشند. یم vendor.shiraz.ir تینام در ساشرکت در مناقصه موظف به ثبت  انیمتقاض ❑

   1456در سامانه : مرکز تما  :  تیطالعات تما  سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضوا ❑

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


