
 
 

        

 

 ایران 17/08/1401نوبت اول :

                   خبر جنوب  18/08/1401نوبت دوم :

 بسمه تعالي
 SH-253/1401شماره مرحله ای  دو عمومی مناقصه آگهی

 برای پست های کشش خط دو متروی شیراز KVA 3500دستگاه ترانسفورماتور 4خرید  موضوع :

 برای پست های کشش خط دو متروی KVA 3500دستگاه ترانسفورماتور 4خرید  دارد نسبت بهسازمان حمل و نقل ریلی شهرداری شیراز در نظر 

-با استفاده از اعتبارات طرح  2001095611000013 )سیستمی( به شمارهو مشخصات فنی منضم به اسناد مناقصه  مطابق با نقشه شیراز

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

در این زمینه دعوت سازنده  های از شرکت مجازمعدن و تجارت  و یا نمایندگی رسمی  برداری از وزارت صنعت،ه بهر پروانه تولید،دارای  کلیه شرکت هابدین منظور از 

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

 اقدام نمایند. و کسب اطالعات بیشتر  مناقصهبه دریافت اسناد 

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

 خواهد شد.

 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 یصاحبان امضا

 : مناقصهسایر اطالعات موضوع 

 ها و مشخصات فنیبرای پست های کشش خط دو متروی شیراز مطابق با نقشه KVA 3500دستگاه ترانسفورماتور  4خرید موضوع مناقصه:  -1

 میدان شهید شیرودی واقع در حمل و نقل ریلی شهرداری شیراز مرکزی سازمانانبار : تحویل  محل -2

 ماه 6: مدت اجرا  -3

 ماه  3مدت اعتبار پیشنهادات:   -4

 (سازمان حمل ونقل ریلی)  به نفع شهرداری شیرازریال  7.986.000.000تضمین شرکت در مناقصه برابر مبلغ  -5

 18/08/1401و  17/08/1401نوبت های چاپ آگهی فراخوان : -6

سازمان  خبرنگار، نبش خیابان شهید آوینی، دبیرخانه به نشانی شیراز، خیابان ظهر 15ساعت  07/09/1401 ورخم شنبه دو زمان و محل تحویل اسناد: روز  آخرین  -7

 وحومه حمل و نقل ریلی شیراز

 شهرداری شیرازدر محل سازمان حمل و نقل ریلی صبح  9 ساعت  13/09/1401مورخ   یکشنبه گشایش پیشنهاد ها: روز -8

                      ، مقابل پل شاااهیدان ده بزرگی  شااایراز و حومه به نشاااانی: شااایراز، خیابان خبرنگار،  خیابان شاااهید آوینیشاااهرداری  ریلیحمل و نقل کارفرما: ساااازمان  -9

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

شاور -10 سین م شرکت مهند شاور:  سین م شانی: به  ایران  موننکو مهند صر، باالتر ن شماره تماس   12ونک، خیابان عطار پالک  از میدانتهران، خیابان ولی ع به 

 .)امور قرارداد ها و مناقصات( 02181967002-02181967064

                                                               .خواهد بودآگهی به عهده برنده مناقصه دو نوبت  انتشار هزینه  -11

 روابط عمومی و بین الملل                                                                 

       شیراز شهرداری سازمان حمل و نقل ریلی                                                                             
  


