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 SH-462/1241-Bآگهی مناقصه شماره 

 روزنامه خبر جنوب  03/11/1031 نوبت اول:

 روزنامه سبحان  31/11/1031 نوبت دوم:

و دفع دود،  هیانجام خدمات فنی و مهندسی نگهداری و تعمیرات تاسیسات برقی و مكانیكی  و تهودارد  شهرداری شیراز در نظرسازمان حمل و نقل ریلی 
از را  خود یایستگاهها و تونل ها، ساختمان کنترل مرکز هیمنصوبه در  کل ژهیو ناو ژهیو یكیو مكان یبرق ساتیتاس ریو سا قیاعالم واطفا حر یستمهایس

واجد شرایط واگذار  شرکتهایبه  1331316511333300دولت )ستاد( با شماره فراخوان  یكیدر سامانه تدارکات الكترون یمناقصه عموم یطریق برگزار

. ندیآن اقدام نما لیاسناد مناقصه و تحو افتینسبت به در www.Setadiran.irبا مراجعه به آدرس  دیآ یدعوت به عمل م انیکلیه متقاض لذا ازنماید. 
رکت در جهت ش انیمتقاض یمجاز از سو یصاحبان امضا یكیالكترون یامضا یگواه افتی، ثبت نام در سامانه مذکور و دریقبل تیدر صورت عدم عضو

 .تماس حاصل فرمایید (امور قراردادها) 36100111656 شماره تلفن:با اطالعات بیشتر کسب . ضمناً در صورت نیاز به است یالزام مناقصه
 شرایط و مشخصات مناقصه:

o موضوع مناقصه: به شرح مندرج در متن آگهی 

o :ریال. 536/601/310/106 مبلغ برآورد 

o  :هماه 11مدت انجام کار 

o  سازمان برنامه و بودجه حداقل در رتبه   یمانكاریصالحیت پ معتبر گواهی نامه شرکت کنندگان:   طیراش سات و تجهیزات    6از  سی ر بو گواهی نامه معت تأ
 تایید صالحیت ایمنی

o    کد  13636630601به صورت ضمانت نامه بانكی یا فیش واریزی نقدی به حساب سپرده    ریال  333/333/013/6 معادل مبلغ تضمین شرکت در مناقصه
 )سازمان حمل و نقل ریلی(به نام شهرداری شیراز چمرانبانك شهر، شعبه  131000مرجع 

o گردد. یاخذ م یزیوار شیف ای یتعهدات بصورت ضمانت نامه بانك انجامبعنوان ضمانت  یشنهادیمبلغ پ  %13ر زمان انعقاد قرارداد د 

o سناد : متقاض  عی)توز افتیمهلت در نیآخر مراجعه به سامانه تدارکات   قیاز طر  30/11/1031مورخ  چهارشنبه روز  16:03حداکثر تا ساعت   توانندیم انی( ا
 .ندینما افتیدولت ) ستاد ( اسناد مناقصه را در یكیالكترون

o یباشد. شرکت کنندگان م یم 10/11/1031مورخ  یك شنبهروز  16:03و ثبت اسناد و مدارک در سامانه حداکثر تا ساعت  شنهادات یمهلت ارائه پ نیآخر 
ساعت   خیتا تار ست یبا صورت ف      و  صه را به  شرکت در مناق سپرده  شهرداری     به آدرس  یكیزیمذکور  سازمان حمل و نقل ریلی  شیراز، خیابان خبرنگار، 

 .ندینما لیتحو شیراز، طبقه اول، دبیرخانه

o باشد.   یم رازیش  سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری   جلسات در محل سالن   16/11/1031مورخ  13ساعت  دوشنبه  پاکات: روز  ییو محل بازگشا  خیتار
 (.)که حسب مورد ممكن است تغییر نماید

o .مدت اعتبار پیشنهادات سه ماه می باشد 

o پرداخت داده نخواهد شد. شیبابت پ یوجه چگونهیه 

o  می باشد. منابع شهرداری شیرازمحل تأمین اعتبار از محل 

o عهده برنده مناقصه می باشد. هزینه دو نوبت آگهی به 

o .برندگان اول و دوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتیب ضبط خواهد شد 

o  آئین نامه معامالت شهرداری می باشد. 13شرکت در مناقصه و ارائه پیشنهاد به منزله قبول شروط و تكالیف شهرداری موضوع ماده 

o  درج شده استدر اسناد مناقصه ه جزئیات مربوطسایر اطالعات و. 

o تیشرکت در مناقصه موظف به ثبت نام در سا انیمتقاض vendor.shiraz.ir باشند. یم 

o تیسا قیو اطالعات مربوط به مناقصه از طر یآگه https://shaffaf.shiraz.ir باشد. یقابل مشاهده م 

o 1065در سامانه : مرکز تماس :  تیاطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضو   
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