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 SH-T38شماره  عمومي مزايده آگهي

   42/01/0210    :نوبت اول 

   42/01/0210   نوبت دوم: 

)شامل ترراور،ررون  سروخ،هر    فيرد 02در  يعاتيفروش اقالم ضانسبت به در نظر دارد  شهرداری شیراز حمل و نقل ريليسازمان 

انه در سرام  مزايرده عمرومي  رير   از ط (ياتاق کردربیرچوبرالس،یفلز رهرقرقيکابل مس ومرینیر آلوم کیپالس، رکانذريقطعات ب،ن

برا   ديآ يدعوت به عمل م انیلذا از کلیه م،قاض. اقدام نمايد 01101۱2۶00111114دولت )س،اد( با شماره فراخوان  يکیتدارکات الک،رون

 ريقبلر  تي. در صورت عردم عورو  ندينما قدامآن ا ليو تحو مزايدهاسناد  افتينسبت به در www.Setadiran.irمراجعه به آدر، 

 مزايرده جهرت شررکت در    انیم،قاضر  یمجاز از سو یصاحبان اموا يکیالک،رون یاموا يگواه افتيثبت نام در سامانه مذکور و در

 .است يالزام

 ريال و به شرح مندرج در اسناد مي باشد 111/211/420/42غ براورد برابر بلم 

  :(يلي)سازمان حمل و نقل ررازیش یبه نام شهردار بانکي به صورت ضمانت نامهريال  111/111/204/0مبلغ سپرده شرکت در مزايده 

 مراجعره بره سرامانه      ير از طر 10/00/0210روز شنبه مورخ  02:41حداکثر تا ساعت  ،وانندیم انی( اسناد : م،قاضعيوز)ت افتيمهلت در  يآخر

 .ندينما افتيرا در مزايدهدولت ) س،اد ( اسناد  يکیتدارکات الک،رون

 باشرد. شررکت    يمر  00/00/0210مورخ  روز سه شنبه 02:41و ثبت اسناد و مدارک در سامانه حداکثر تا ساعت  شنهاداتیمهلت ارائه پ  يآخر

خبرنگارر سرازمان حمرل و    ابانیخ زررایبه آدر، ش يکيزیرا به صورت ف مزايدهو ساعت مذکور سپرده شرکت در  خيتا تار ستيبا يکنندگان م

 .ندينما ليتحو رخانهیطبقه اولر دب رازریش یرشهردا يلينقل ر

 رازیشر  یشهردار يليدر محل سال  جلسات سازمان حمل و نقل ر 00/0210/ 04خ مور 00شنبه ساعت چهارپاکات: روز  ييو محل بازگشا خيتار 

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

  ماه مي باشد. سههادها پیشناع،بار مدت 

 رازیشر  یشرهردار  نقل ريليحمل و به نفع سازمان وی  دهيوجه نشود سپرده شرکت در مزا زيبه انجام معامله و وار هرگاه حاضر  دهيبرنده مزا 

 ضبط خواهد شد.

 بعهده برنده خواهرد   رزش افزودها بر تمالیا مبلغ کل پیشنهادی بعنوان %۱ همچنی  و ح  الزحمه کارشناسي اقالم مورد مزايده رينه آگهيهز

  .بود

  مخ،ار میباشد ها پیشنهاد يک يا تمامدر رد  شیراز ریشهردا يليو نقل رسازمان حمل. 

 است.درج گرديده اسناد مزايده  رت و جزئیات مربوط به مزايده دساير اطالعا 

 :يليسازمان حمل و نقل ر یمرکز یو انبار دپو  4 تيسا ریدرویش دیشه دانیم تريبلوار وال اس،ان فار،ر شهر شیرازر محل بازديد از اقالم 

 فرمايید. تما، حاصل 17044۱442۶2شماره تلف   با ش،ریجهت کسب اطالعات ب 

 تيسا  ياز طر همزايدمربوط به  و اطالعات يآگه https://shaffaf.shiraz.ir باشد. يقابل مشاهده م 

 022۶در سامانه : مرکز تما، :  تيعووانه س،اد جهت انجام مراحل تما، سام اطالعات   

 رازحمل و نقل ريلي شهرداری شیسازمان و بی  الملل روابط عمومي 

 


