
      

 

  42/01/0210نوبت اول :

                     42/01/0210نوبت دوم :

 بسمه تعالي

 SH-422/0210شماره مرحله ای  دو عمومی مناقصهتجدید  آگهی

 و اطفاءحریق ایستگاه های خط دو سازمان حمل ونقل ریلی شیراز DWPاندازی سیستم پمپاژ هتست و را نصب، حمل، تامین، موضوع :
 

و اطفاءحریق  DWPاندازی سیستم پمپاژ هتست و را نصب، حمل، تامین، سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری شیراز در نظر دارد نسبت به

وضوع مو مشخصات فنی منضم به اسناد و تضمین کیفیت کلیه کاالهای تحویلی  مترو شیراز مطابق با نقشهایستگاه های خط دو 

ای و به استناد قانون برگزاری سرمایه های  های تملک داراییبا استفاده از اعتبارات طرح 4110122100111101 )سیستمی( به شمارهمناقصه 

 نماید.  اقدام ایمرحله دومناقصه عمومی مناقصات از طریق 

در دو سال  در رشته تاسیسات و تجهیزات و دارای سابقه انجام کار مشابه 5پیمانکاری حداقل پایه  صالحیت گواهینامهدارای  یکلیه شرکت هابدین منظور از 

روز از تاریخ  5تا ظرف مدت  در این زمینه دعوت به عمل می آیدگواهی معتبر تائید صالحیت ایمنی از وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی  ارائه به همراه گذشته

و کسب  مناقصهنسبت به دریافت اسناد  www.setadiran.ir دولت )ستاد( به آدرس یکیسامانه تدارکات الکترونمراجعه به ا انتشار آگهی نوبت دوم ب

 اقدام نمایند. اطالعات بیشتر 

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

 انجام خواهد شد.

 یخط( برا)به صورت بر 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 هیکل

 : مناقصهسایر اطالعات موضوع 

مطابق با  شیراز  و اطفاءحریق ایستگاه های خط دو سازمان حمل ونقل ریلی    DWPاندازی سیستم پمپاژ   هتست و را  نصب،  حمل، تامین،موضوع مناقصه:    -1

 و مشخصات فنی منضم به اسناد و تضمین کیفیت کلیه کاالهای تحویلی مطابق اسناد مناقصه نقشه

  حمل و نقل ریلی شهرداری شیراز خط دو سازمان کارگاه هایو  واقع در میدان شهید شیرودی مرکزیانبار : اجراو تحویل  محل -2

 ماه 5: مدت اجرا  -3

 ماه  3مدت اعتبار پیشنهادات:   -4

 (سازمان حمل ونقل ریلی)  به نفع شهرداری شیرازریال  5055505550555تضمین شرکت در مناقصه برابر مبلغ  -5

 25/15/1451و  24/15/1451آگهی فراخوان :نوبت های چاپ  -6

 خبرنگار، نبش خیابان شهید آوینی، دبیرخانه به نشانی شیراز، خیابان ظهر 15ساعت  11/11/1451 ورخم شنبه سه زمان و محل تحویل اسناد: روز  آخرین  -7

 وحومه سازمان حمل و نقل ریلی شیراز

 شهرداری شیرازدر محل سازمان حمل و نقل ریلی صبح  15 ساعت  17/11/1451مورخ   دوشنبه گشایش پیشنهاد ها: روز -8

                       ،مقابل پل شااهیدان ده بزرگی  شاایراز و حومه به نشااانی: شاایراز، خیابان خبرنگار،  خیابان شااهید آوینی شااهرداری  حمل و نقل ریلیکارفرما: سااازمان  -9

 571-36272592فاکس: 571-36292111-15تلفن: 

به شماره تماس    12ونک، خیابان عطار پالک  تهران، خیابان ولی عصر، باالتر از میدان نشانی:  به ایران  موننکو مشاور: شرکت مهندسین مشاور    مهندسین   -15

 .)امور قرارداد ها و مناقصات( 52181967552-52181967564

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

 روابط عمومی و بین الملل                                                                 

       شیراز شهرداری سازمان حمل و نقل ریلی                                                                             


