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   71/71/7017نوبت اول:     

   71/71/7017   نوبت دوم: 

مساععمل  آنا     ی)شاامل بااتر   فيرد 26در  يعاتياقالم ضانسبت به فروش در نظر دارد  شهرداری شیراز حمل و نقل ريليسازمان 

دولت )ساعاد( باا شاماره     يکیدر سامانه تدارکات الکعرون ريق مزايده عمومياز ط (يو خانگ یملزومات ادار یو تعداد يعاتيآالت ضا

 www.Setadiran.irباا مراععاه باه آدر      ديآ يدعوت به عمل م انیلذا از کلیه معقاض. اقدام نمايد 71171۰۱277111117فراخوان 

 يگاوان  افتيثبت نام در سامانه مذکور و در  يقبل تي. در صورت عدم عضونديآن اقدام نما ليو تحو مزايدهاسناد  افتينسبت به در

 .است يالزام مزايدهعهت شرکت در  انیمعقاض یمجاز از سو یصاحبان امضا يکیالکعرون یامضا

  ريال و به شرح مندرج در اسناد مي باشد 111/۰11/2۰۰/70مبلغ براورد برابر 

  :(يلي)سازمان حمل و نقل ررازیش یبانکي به نام شهردار به صورت ضمانت نامهريال  111/111/0۱1/1مبلغ سپرده شرکت در مزايده 

 مراععاه باه ساامانه     قياز طر 60/71/7017روز شنبه مورخ  7۱:01حداکثر تا ساعت  عوانندیم انی( اسناد : معقاضعي)توز افتيمهلت در  يآخر

 .ندينما افتيرا در مزايدهدولت ) سعاد ( اسناد  يکیتدارکات الکعرون

 باشاد. شارکت    يما  10/77/7017روز سه شنبه مورخ  7۱:01و ثبت اسناد و مدارک در سامانه حداکثر تا ساعت  شنهاداتیمهلت ارائه پ  يآخر

خبرنگار  ساازمان حمال و    ابانیخ راز یبه آدر  ش يکيزیرا به صورت ف مزايدهو ساعت مذکور سپرده شرکت در  خيتا تار ستيبا يکنندگان م

 .ندينما ليتحو رخانهیطبقه اول  دب راز یش یرشهردا يلينقل ر

 يما  رازیشا  یشهردار يليدر محل سال  علسات سازمان حمل و نقل ر 77/7017/ 11مورخ  77پاکات: روز شنبه ساعت  ييو محل بازگشا خيتار 

 .(دينما رییباشد. )که حسب مورد ممک  است تغ

  ماه مي باشد. سهمدت اععبار پیشنهادنا 

 رازیشا  یشاهردار  حمل و نقل ريليبه نفع سازمان وی  دهيوعه نشود سپرده شرکت در مزا زيبه انجام معامله و وار نرگاه حاضر  دهيبرنده مزا 

 ضبط خواند شد.

 بعهده برنده خواناد   ارزش افزوده بر تمالیا مبلغ کل پیشنهادی بعنوان %۰ نمچنی  و حق الزحمه کارشناسي اقالم مورد مزايده  نزينه آگهي

  .بود

 مخعار میباشد نا پیشنهاد يک يا تمامدر رد  شیراز شهرداری يليو نقل ر سازمان حمل. 

  است.درج گرديده ساير اطالعات و عزئیات مربوط به مزايده در اسناد مزايده 

 :يليل رسازمان حمل و نق یمرکز یو انبار دپو  6 تيسا  یرودیش دیشه دانیم ت ياسعان فار   شهر شیراز  بلوار وال محل بازديد از اقالم 

 تما  حاصل فرمايید. 11700۰66۱2۱شماره تلف   با شعریعهت کسب اطالعات ب 

 تيسا قياز طر مزايدهو اطالعات مربوط به  يآگه https://shaffaf.shiraz.ir باشد. يقابل مشانده م 

 70۱2در سامانه : مرکز تما  :  تيتما  سامانه سعاد عهت انجام مراحل عضو اطالعات   

 حمل و نقل ريلي شهرداری شیرازسازمان بی  الملل  وروابط عمومي 

 


