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 SH-622/1041-Bآگهی مناقصه شماره 

 روزنامه خبر جنوب 31/31/3043 نوبت اول:

 روزنامه سبحان 30/31/3043 نوبت دوم:

 یممناقصه عمو یاز طریق برگزاررا  خود شده لیتکم یسازه ها ینامه مهندس مهیب انجام خدمات صدور شهرداری شیراز در نظرسازمان حمل و نقل ریلی 
دعوت  انیلذا از کلیه متقاضواجد شرایط واگذار نماید.  شرکتهایبه  1443401133444412دولت )ستاد( با شماره فراخوان  یکیدر سامانه تدارکات الکترون

، یقبل تی. در صورت عدم عضوندیآن اقدام نما لیاسناد مناقصه و تحو افتینسبت به در www.Setadiran.irبا مراجعه به آدرس  دیآ یبه عمل م
ضمناً در  .است یالزام مناقصهجهت شرکت در  انیمتقاض یمجاز از سو یصاحبان امضا یکیالکترون یامضا یگواه افتیمذکور و درثبت نام در سامانه 

 .تماس حاصل فرمایید (امور قراردادها) 42311011111 شماره تلفن:با اطالعات بیشتر کسب صورت نیاز به 
 شرایط و مشخصات مناقصه:

o  در متن آگهیموضوع مناقصه: به شرح مندرج 

o :ریال. 444/083/122/31 مبلغ برآورد 

o  باشد. یم 12/31/3041 تیلغا 18/31/3043نامه از  مهیشروع ب خیتار و شمسی( کسالیماه )31: بیمه نامهمدت 

o در استان فارس. مربوطه مهیب یاز شعبه سرپرست یندگینما ایو  یمرکز مهیاز ب مهیداشتن مجوز معتبر بشرکت کنندگان:  طیراش 

o     شرکت در مناقصه سپرده      ریال  444/444/184 معادل مبلغ تضمین  کد  34841140201به صورت ضمانت نامه بانکی یا فیش واریزی نقدی به حساب 
 )سازمان حمل و نقل ریلی(به نام شهرداری شیراز چمرانبانك شهر، شعبه  341101مرجع 

o گردد. یاخذ م یزیوار شیف ای یتعهدات بصورت ضمانت نامه بانک انجامبعنوان ضمانت  یشنهادیمبلغ پ  %34ر زمان انعقاد قرارداد د 

o ض   عی)توز افتیمهلت در نیآخر سناد : متقا ساعت   توانندیم انی( ا شنبه  روز  31:14حداکثر تا  سامانه تدارکات   قیاز طر  31/31/3043مورخ دو مراجعه به 
 .ندینما افتیدولت ) ستاد ( اسناد مناقصه را در یکیالکترون

o یباشد. شرکت کنندگان م   یم 11/31/3043مورخ  شنبه  پنجروز  31:14و 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  یکیزیمذکور  سازمان حمل و نقل ریلی   شیراز، خیابان خبرنگار، 

 .ندینما لیتحو شیراز، طبقه اول، دبیرخانه

o که باشد.   یم رازیش  سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری   جلسات در محل سالن   12/31/3043مورخ  0ساعت   شنبه پاکات: روز  ییو محل بازگشا  خیتار(
 (.حسب مورد ممکن 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 .هزینه دو نوبت آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد 

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. 34منزله قبول شروط و تکالیف شهرداری موضوع ماده شرکت در مناقصه و ارائه پیشنهاد به 

o درج شده استدر اسناد مناقصه ه سایر اطالعات و جزئیات مربوط. 

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 3011در سامانه : مرکز تماس :  تیاطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضو   
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