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 SH-230/1400شماره  مناقصه  ارزیابی کیفی تجدید فراخوان                                                   

 21/08/1401نوبت اول: جام جم 

 22/08/1401ب نوبت دوم: خبر جنو

در مسیر خط دو قطار  به منظور استفاده مربوطه به همراه قطعات یدکی آسانسوردستگاه  19تعداد راه اندازی و  تامین، نصب، تستباموضوع :

 شهری شیراز

                                
 

در منظور استفاده به  به همراه قطعات یدکی مربوطهدستگاه آسانسور  19تامین، نصب، تست و راه اندازی تعداد  نسبت بهدر نظر دارد شهرداری شیراز حمل و نقل ریلی سازمان 

ای و به استناد قانون برگزاری سرمایه های  تملک دارایی هایبا استفاده از اعتبارات طرح  2001095611000016به شماره )سیستمی( ، مسیر خط دو قطار شهری شیراز

 هتولید کنندگان داخلی دارای پروانه بهرصنایع آسانسور و پله برقی ایران  و  اتحادیهاعضای رسمی از بدین منظور نماید.  اقدام فراخوان ارزیابی کیفی مناقصات از طریق 

دعوت به عمل کار و رفاه اجتماعی تعاون، صالحیت ایمنی از وزارت دارای گواهینامه معتبر تائید و در زمینه موضوع مناقصه از وزرات صمتمونتاژ آسانسور  طراحی و ،برداری

نسبت به دریافت اسناد  www.setadiran.ir دولت )ستاد( به آدرس یکیسامانه تدارکات الکترونمراجعه به روز از تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم با  5می آید تا ظرف مدت 

 و کسب اطالعات بیشتر اقدام نمایند.  ارزیابی کیفی

تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( انجام خواهد  درگاه سامانه قطری از آن ییاسناد فراخوان تا بازگشا لیو تحو افتیاز در ارزیابی کیفی یمراحل برگزار هیکلالزم به ذکر است 

 شد.

صاحبان  هیکل 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

 .معمول نماینداقدام الزم  یمجاز و مهر سازمان یامضا

 

 :کلی پروژه مشخصات

  در مسیر خط دو قطار شهری شیرازمنظور استفاده  به به همراه قطعات یدکی مربوطهدستگاه آسانسور  19تامین، نصب، تست و راه اندازی تعداد موضوع مناقصه:  -1

  خط دو سازمان حمل و نقل ریلی شیرازایستگاه های : اجراحل م -2

 ماه 8مدت اجرا :  -3

 22/08/1401و  21/08/1401نوبت های چاپ آگهی فراخوان : -4

 بارگزاری گردد. (www.setadiran.ir)سامانه ستاد در  15ساعت  06/09/1401 مورخ یکشنبه آخرین زمان و محل تحویل اسناد: روز   -5

خبرنگار،  خیابان شاااهید آوینی مقابل پل شاااهیدان ده بزرگی ،                       کارفرما: ساااازمان حمل و نقل ریلی شاااهرداری شااایراز و حومه به نشاااانی: شااایراز، خیابان  -6

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

به شماره تماس   1ساختمان شماره -5کوچه -خیابان شهید قندی غربی-خیابان سهروردی شمالیتهران، به نشانی:  ایتسنمهندسین مشاور  گروهمهندسین مشاور:  -7

 )امور قرارداد ها ومناقصات(021- 88754031

 آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.دو نوبت  انتشار هزینه  -8

 

 

 
 

 

 روابط عمومی و بین الملل                                                                   

       شیراز شهرداری سازمان حمل و نقل ریلی                                                                             

http://www.setadiran.ir/

