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 SH-252/1401-Bآگهی مناقصه شماره 

 خبرجنوب 07/08/1401 نوبت اول:

 تماشا 08/08/1401 نوبت دوم:

 60دوره ای پیشگیرانه اصالحی واضطراری یو نگهدار سیسرو رات،یانجام خدمات فنّی و مهندسی تعم شهرداری شیراز در نظرسازمان حمل و نقل ریلی 
دولت )ستاد( با  یکیدر سامانه تدارکات الکترون یمناقصه عموم یاز طریق برگزاررا  خود منصوبه در خطوط مترو یدستگاه پله برق 126دستگاه آسانسور و 

با مراجعه به آدرس  دیآ یدعوت به عمل م انیمتقاضلذا از کلیه واجد شرایط واگذار نماید.  شرکتهایبه  2001095611000011شماره فراخوان 

www.Setadiran.ir افتی، ثبت نام در سامانه مذکور و دریقبل تی. در صورت عدم عضوندیآن اقدام نما لیاسناد مناقصه و تحو افتینسبت به در 
با اطالعات بیشتر کسب . ضمناً در صورت نیاز به است یالزام مناقصهجهت شرکت در  انیمتقاض یمجاز از سو یصاحبان امضا یکیالکترون یامضا یگواه

 .تماس حاصل فرمایید (امور قراردادها) 07133922565 شماره تلفن:
 شرایط و مشخصات مناقصه:

o موضوع مناقصه: به شرح مندرج در متن آگهی 

o :ریال. 000/546/887/77 مبلغ برآورد 

o  :ماه 12مدت انجام کار 

o   دییتا نامهیگواه به همراهاز وزرات ص  نعت، معدن، تجارت  یپله برق یپروانه بهره بردار ایآس  انس  ور  یپروانه بهره بردار ارائهش  رکت کنندگان:  طیراش 
 تبر.مع یمنیا تیصالح

o صه شرکت در مناق ضمین  ضمانت نامه بانکیریال  000/000/900/3/- معادل مبلغ ت صورت  سپرده  به   10805504742یا فیش واریزی نقدی به حساب 
 )سازمان حمل و نقل ریلی(شهرداری شیرازبه نام  چمرانبانك شهر، شعبه  102343کد مرجع 

o گردد. یاخذ م یزیوار شیف ای یتعهدات بصورت ضمانت نامه بانک انجامبعنوان ضمانت  یشنهادی%  مبلغ پ10ر زمان انعقاد قرارداد د 

o مراجعه به س  امانه تدارکات  قیاز طر 14/08/1401مورخ  ش  نبهروز  15:30حداکثر تا س  اعت  توانندیم انی( اس  ناد : متقاض  عی)توز افتیمهلت در نیآخر
 .ندینما افتیدولت ) ستاد ( اسناد مناقصه را در یکیالکترون

o ساعت  شنهاداتیمهلت ارائه پ نیآخر سامانه حداکثر تا  سناد و مدارک در  شرکت کنندگان م یم 24/08/1401مورخ  شنبهسه روز  15:30و ثبت ا شد.   یبا
شیراز، خیابان خبرنگار، سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری شیراز، به آدرس  یکیزیمذکور سپرده شرکت در مناقصه را به صورت فو ساعت  خیتا تار ستیبا

 .ندینما لیتحو طبقه اول، دبیرخانه

o سالن در م 08/1401 /28مورخ  9ساعت  شنبهپاکات: روز  ییو محل بازگشا خیتار شهرداری جلساتحل  شد.  یم رازیش سازمان حمل و نقل ریلی  )که با
 (.حسب مورد ممکن است تغییر نماید

o .مدت اعتبار پیشنهادات سه ماه می باشد 

o پرداخت داده نخواهد شد. شیبابت پ یوجه چگونهیه 

o  می باشد. منابع شهرداری شیرازمحل تأمین اعتبار از محل 

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

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

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

o  درج شده استدر اسناد مناقصه ه مربوطسایر اطالعات و جزئیات. 

o تیشرکت در مناقصه موظف به ثبت نام در سا انیمتقاض vendor.shiraz.ir باشند. یم 

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

o 1456در سامانه : مرکز تماس :  تیاطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضو   

 
 

 

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

      


