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صفحه سخن بزرگان
علت موفقیت آدم های موفق این است

 که خرد خود را در کوره های ناکامی پیدا کرده اند

روزنـامـه طلـوع آگهـی و مشــترک می پـذیـرد          32344772 - 071

آگهى

ویلیام سارویان

تجدید آگهي مناقصه عمومي
1400-699

 نوبت اول:  ۱۴۰۰/07/17طلوع                                                                                                        نوبت دوم:  ۱۴۰۰/07/18شیرازنوین
شهرداري شیراز( منطقه سه ( در نظر دارد نسبت به خرید تجهیزات ترافیکي از طریق مناقصه عمومي وبراساس مشخصات مندرج در اسناد مناقصه 

اقدام نماید. لذا از از كلیه پیمانكاران واجد شرایط، دعوت بعمل مي آید با توجه به موارد ذیل جهت اخذ اسناد مناقصه به آدرس: شیراز ، خیابان ساحلي حدفاصل 
پل هجرت و پل علي بن حمزه-شهرداري منطقه سه مراجعه نمایند. ضمنَا درصورت نیاز به اطالعات بیشتر شماره تلفن 32263208 آماده پاسخ گویي مي باشد. 

 -مبلغ برآورد اولیه: ۴,۹۷۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال 
-مدت قرارداد: 3 ماه از تاریخ انعقاد 

-محل تحویل کاال :   شیراز طبق نظر کارفرما
-مبلغ تضمین شرکت در مناقصه ۲۴۸,۶۰۰,۰۰۰ ریال بصورت ضمانت نامه بانکي یا فیش واریزي نقدي بحساب سپرده بانک  شهر شعبه کریم خان زند شماره 

حساب ۷۰۰۷۸۶۵۱۱۴۰۵ بنام شهرداري شیراز 
-برندگان اول و دوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.

-در زمان انعقاد قرارداد10 درصد مبلغ پیشنهادي بعنوان ضمانت حسن اجراي تعهدات بصورت ضمانت نامه بانکي اخذ مي گردد.
-هیچگونه وجهي بابت پیش پرداخت به این پروژه تعلق نمي گیرد.

-نحوه پرداخت: پس از هر مرحله از تحویل کاال و ارائه صورتوضعیت و تایید کارفرما مبلغ پرداخت خواهد شد.
-جهت اخذ اسناد مناقصه، از طریق مراجعه به آدرس: : شیراز ، خیابان ساحلي حدفاصل پل هجرت و پل علي بن حمزه-شهرداري منطقه سه اقدام گردد.

-آخرین مهلت تحویل پاکات : ساعت 9:00 صبح روز چهار شنبه مورخ  ۱۴۰۰/07/28 به  مي باشد.  
-تاریخ برگزاري کمیسیون معامالت: روز چهارشنبه ساعت ۱۳:۰۰ مورخ  ۱۴۰۰/07/28 در محل شیراز، چهارراه خلدبرین، اداره کل حقوقي شهرداري شیرازمي 

باشد. 
-مدت اعتبار پیشنهادها ) ۳ ماه  ۰ روز ( مي باشد. 

-بدیهي است هزینه آگهي بعهده برنده مناقصه خواهد بود وشهرداري در رد یک یا تمام پیشنهادات مختار مي باشد.
-سایر اطالعات و جزئیات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه مندرج است.

-آگهي و اطالعات مربوط به مناقصه از طریق سایت https://shaffaf.shiraz.ir قابل مشاهده مي باشد.             1203293                           36766
اداره کل ارتباطات و امور بين الملل شهرداري شيراز

آگهي تجدید مناقصه عمومي
1400-687

 نوبت اول:  ۱۴۰۰/07/17طلوع                                                                                              نوبت دوم:  ۱۴۰۰/07/18افسانه
1-شهرداري شیراز در نظر دارد نسبت به عملیات خرید و اجراي رنگ تکسچر بافت دار جهت پارکینگ هاي طبقاتي طالقاني و هدایت از طریق مناقصه 
عمومي وبراساس مشخصات مندرج در اسناد مناقصه اقدام نماید. لذا از از كلیه پیمانكاران واجد شرایط، دعوت بعمل مي آید با توجه به موارد ذیل جهت 
اخذ اسناد مناقصه به آدرس: شیراز ، خیابان انقالب - ابتداي خیابان هدایت - طبقه چهارم پارکینگ طبقاتي هدایت - واحد قراردادهاي معاونت حمل 
و نقل و ترافیک شهرداري  واحد قراردادها   مراجعه نمایند. ضمنَا درصورت نیاز به اطالعات بیشتر شماره تلفن  32346601داخلي  174 آماده پاسخ 

گویي مي باشد. 
شرایط شرکت کنندگان:

-كلیه اشخاص حقیقي یا حقوقي داراي سابقه کار مشابه با موضوع رنگ آمیزي             -مبلغ برآورد اولیه: 13,515,000,000ریال 
-مدت قرارداد: 6 ماه از تاریخ انعقاد                              -محل اجراي پروژه : پارکینگ هاي طبقاتي طالقاني و هدایت واقع  در شهر شیراز

-مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 680,000,000 ریال بصورت ضمانت نامه بانکي یا فیش واریزي نقدي بحساب سپرده بانک  شهر شعبه کریم خان شماره 
حساب ۷۰۰۱۸۴۹۶۵۷۰۱۱ بنام شهرداري شیراز 

-برندگان اول و دوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.
-در زمان انعقاد قرارداد 5 درصد مبلغ پیشنهادي بعنوان ضمانت اجراي تعهدات بصورت ضمانت نامه بانکي یا فیش نقدي اخذ مي گردد.

-جهت اخذ اسناد مناقصه، از طریق مراجعه به سایت معامالت شهرداري شیراز به آدرس PMIS.SHIRAZ.IR یا از طریق مراجعه حضوري و ارائه معرفي 
نامه معتبر، کارت شناسایي و رسید واریز وجه دریافت اسناد به آدرس: )شیراز ، خیابان انقالب – خیابان هدایت – پارکینگ هدایت طبقه چهارم واحد 

قراردادهاي معاونت حمل و نقل و ترافیک( اقدام گردد.
-آخرین مهلت تحویل پاکات : ساعت ۱۳:۰۰ روز پنج شنبه مورخ  ۱۴۰۰/۰7/29 به  مي باشد.  

-تاریخ برگزاري کمیسیون معامالت: روز شنبه ساعت ۱۳:۰۰ مورخ  ۱۴۰۰/۰8/01 در محل چهارراه خلدبرین، اداره کل حقوقي شهرداري شیرازمي 
باشد.

-مدت اعتبار پیشنهادها ) ۳ ماه( مي باشد. 
-بدیهي است هزینه آگهي بعهده برنده مناقصه خواهد بود وشهرداري در رد یک یا تمام پیشنهادات مختار مي-باشد.

-سایر اطالعات و جزئیات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه مندرج است.
-آگهي و اطالعات مربوط به مناقصه از طریق سایت https://shaffaf.shiraz.ir قابل مشاهده مي باشد.

-کلیه متقاضیان شرکت در مناقصه موظف به ثبت نام در سایت vendor.shiraz.ir مي باشند.          1202121                   36767
اداره کل ارتباطات و امور بين الملل شهرداري شيراز

آگهي تجدید مناقصه عمومي
1400-689

 نوبت اول:  ۱۴۰۰/07/17طلوع                                                                                            نوبت دوم:  ۱۴۰۰/۰7/18نیم نگاه
1-شهرداري شیراز در نظر دارد نسبت به خرید 50/000 کیلوگرم رنگ سرد دوجزئي به همراه هاردنر و تاپ کت از طریق مناقصه عمومي و براساس مشخصات 
مندرج در اسناد مناقصه اقدام نماید. لذا از از كلیه پیمانكاران واجد شرایط، دعوت بعمل مي آید با توجه به موارد ذیل جهت اخذ اسناد مناقصه به آدرس: شیراز 
، خیابان انقالب - ابتداي خیابان هدایت - طبقه چهارم پارکینگ طبقاتي هدایت - واحد قراردادهاي معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداري  واحد قراردادها   

مراجعه نمایند. ضمنَا درصورت نیاز به اطالعات بیشتر شماره تلفن  32346601داخلي  174 آماده پاسخ گویي مي باشد. 
شرایط شرکت کنندگان:

كلیه تولیدکنندگان یا فروشندگان حقیقي یا حقوقي داراي مجوز فعالیت از وزارت صنعت، معدن و تجارت یا صنف مربوطه
مبلغ برآورد اولیه: ۶۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال         -مدت قرارداد: 6 ماه از تاریخ انعقاد            -محل تحویل کاال : انبار مرکزي یا محل مورد نظر خریدار   

-مبلغ تضمین شرکت در مناقصه ۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال بصورت ضمانت نامه بانکي یا فیش واریزي نقدي بحساب سپرده بانک  شهر شعبه کریم خان شماره 
حساب ۷۰۰۱۸۴۹۶۵۷۰۱۱ بنام شهرداري شیراز 

-برندگان اول و دوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.
-در زمان انعقاد قرارداد ۱۰ درصد مبلغ پیشنهادي بعنوان ضمانت حسن اجراي تعهدات بصورت ضمانت نامه بانکي اخذ مي گردد.

-نحوه پرداخت: کارفرما مبلغ کارهاي انجام شده را به صورت نقدي یا سایر روشهاي قانوني پس از ارائه و تایید دستگاه نظارت پرداخت خواهد کرد.
-جهت اخذ اسناد مناقصه، از طریق مراجعه به سایت معامالت شهرداري شیراز به آدرس PMIS.SHIRAZ.IR یا از طریق مراجعه حضوري و ارائه معرفي نامه 

معتبر، کارت شناسایي و رسید واریز وجه دریافت اسناد به آدرس: )( اقدام گردد.
-آخرین مهلت تحویل پاکات : ساعت ۱۳:۰۰ روز پنجشنبه مورخ  ۱۴۰۰/07/29 به  مي باشد.  

-تاریخ برگزاري کمیسیون معامالت: روز شنبه ساعت ۱۳:۰۰ مورخ  ۱۴۰۰/۰8/01 در محل شیراز، مي باشد. 
-مدت اعتبار پیشنهادها ) ۳ ماه( مي باشد. 

-بدیهي است هزینه آگهي بعهده برنده مناقصه خواهد بود وشهرداري در رد یک یا تمام پیشنهادات مختار مي-باشد.
-سایر اطالعات و جزئیات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه مندرج است.

-آگهي و اطالعات مربوط به مناقصه از طریق سایت https://shaffaf.shiraz.ir قابل مشاهده مي باشد.                      1202177                    36768
اداره کل ارتباطات و امور بين الملل شهرداري شيراز

» آگهي  تجدید مناقصه عمومي «
1400-693

نوبت اول :  17/ 1400/07 طلوع                                                                             نوبت دوم:  18/ 1400/07 سبحان
معاونت حمل و نقل و ترافیك شهرداري شیراز در نظر دارد تکمیل عملیات،رفع نقص،ساخت،حمل و نصب پل هوایي عابرپیاده بصورت تیر و ورق در 
بلوار مدرس مقابل خیابان محراب را از طریق مناقصه عمومي به پیمانكار واجد شرایط واگذار نماید. لذا از كلیه اشخاص حقیقي یا حقوقي داراي حداقل 
رتبه 5 در رشته ابنیه  یا راه از سازمان برنامه و بودجه یا پروانه بهره برداري مرتبط از سازمان صنعت معدن تجارت همراه با سابقه مرتبط با موضوع مناقصه 
دعوت بعمل مي آید با توجه به موارد زیر براي دریافت اسناد مناقصه به آدرس: شیراز-خیابان انقالب-نبش خیابان هدایت-طبقه چهارم پارکینگ طبقاتي 
هدایت-معاونت حمل و نقل و ترافیک -واحد قراردادها مراجعه نمایند. ضمنَا در صورت نیاز به اطالعات بیشتر با شماره تلفن: 32304159  تماس نمایند.

-برآورد اولیه 12,927,882,749 ریال
- مدت انجام کار 4 ماه شمسي

-مبلغ تضمین شرکت در مناقصه : 647,000,000 ریال بصورت ضمانت نامه بانکي داراي اعتبار و قابل تمدید تا سه ماه دیگر یا فیش واریزي نقدي 
بحساب سپرده 7001849657011 بانک شهر بنام معاونت حمل و نقل و ترافیک 

-برندگان اول و دوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.
-در زمان انعقاد قرارداد 5%  مبلغ پیشنهادي بعنوان ضمانت حسن اجراي تعهدات بصورت ضمانت نامه بانکي اخذ مي گردد که پس از اتمام عملیات اجرایي 

و تحویل پروژه حسب ماده 34 شرایط عمومي پیمان و ارائه مفاصا حساب بیمه قابل استرداد مي باشد.
-تعدیل آحاد بها براساس بخشنامه شماره 101/173073 مورخ 82/9/15 سازمان برنامه و بودجه پرداخت خواهد شد

-آخرین مهلت تسلیم پیشنهادات روز  پنج شنبه ساعت 13:00 مورخ    29/  07 /1400 مي باشد.
-تاریخ بازگشایي پاکات روز شنبه مورخ    01/  08 /1400 در محل چهار راه خلدبرین – جنب آتش نشاني – طبقه سوم مدیریت حقوقي شهرداري 

شیراز مي باشد.
-مدت اعتبار پیشنهادها سه ماه مي باشد.

-پیش پرداخت طبق شرایط مندرج در اسناد مناقصه پرداخت خواهد شد.
-بدیهي است هزینه آگهي بعهده برنده مناقصه خواهد بود وشهرداري در رد یک یا تمام پیشنهادها  مختار میباشد.

-شرکت در مناقصه و دادن پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف شهرداري موضوع ماده 10 آئین نامه معامالت شهرداري مي باشد.
-سایر اطالعات و جزئیات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه مندرج است.

-آگهي و اطالعات مربوط به مناقصه از طریق سایت https://shaffaf.shiraz.ir قابل مشاهده مي باشد.
-کلیه متقاضیان شرکت در مناقصه موظف به ثبت نام در سایت vendor.shiraz.ir مي باشند.

36770                                                                             1202314
اداره کل ارتباطات و امور بين الملل شهرداري شيراز

آگهي  حراج حضوري 
1400-679

نوبت اول:  17 / 07  /1400طلوع                                                                                           نوبت دوم : 1400/07/18سبحان
شهرداري شیراز در نظر دارد اجاره پارکینگ سواري پایانه شهید کاراندیش را از طریق مزایده عمومي به اشخاص حقوقي با موضوع اساسنامه پارکینگ 
داري یا کارت پارک یا اشخاص حقیقي داراي صالحیت از اتاق اصناف یا موسسات حفاظتي و مراقبتي داراي مجوز از نیروي انتظامي یا اشخاص حقیقي 
و حقوقي داراي سابقه پارکینگ داري واگذار نماید. لذا از متقاضیان واجد شرایط دعوت بعمل مي اید از تاریخ آخرین انتشار آگهي جهت دریافت 
اسناد مزایده در ساعات اداري به آدرس  : شهرک والفجر بلوار شهداي اتوبوسراني سازمان مدیریت حمل و نقل مسافر شهرداري شیراز، واحد قراردادها  
مراجعه نمایند. ضمنَا درصورت نیاز به اطالعات بیشتر به سایت سازمان به ادرس )shaffaf.shiraz.ir (و یا شماره تلفن هاي 24-38232723 داخلي 

217-218 تماس حاصل فرمایید .
-متقاضیاني که مایل به شرکت در حراج مذکور مي باشند، مي توانند بعد از تاریخ نشر اولین آگهي جهت بازدید از ساعت 7:30 الي  14:20 روز هاي 

کاري به محل هاي موضوع حراج مراجعه نمایند. 
-عدم مراجعه جهت بازدید موضوع حراج به منزله رویت بوده و چنانچه برنده حراج بعدا اظهار به جهل نماید پذیرفته نخواهد شد.

مبلغ سپرده شرکت در مزایده مدت اجاره)سال( :نام پایانه :نام غرفه:ردیف
به ریال:

111.000.000یک سالشهید کاراندیشپارکینگ سواری1

-مبلغ سپرده شرکت در حراج : ارائه سپرده شرکت در حراج به شرح مندرج در جدول فوق الذکر به صورت ضمانتنامه بانکي و یا فیش واریز نقدي به حساب 
سپرده  700805822742 بانک شهر شعبه قصردشت بنام سازمان مدیریت حمل و نقل مسافر شهرداري شیراز) ارائه سپرده غیر از موارد اعالم شده مورد قبول 

نمي باشد ( .
-شایان ذکراست شرکت کنندگاني که بعد از تاریخ مذکور اقدام به واریز وجه نقد سپرده شرکت در حراج نمایند. مجازبه شرکت در حراج نمي باشد.

-برنده حراج مي بایست مبلغ اجاره دو ماهه آخر را قبل از انعقاد قرارداد نقدا واریز و فیش آن را تحویل نماید و ما بقي مبلغ قرارداد طي 10 فقره چک با فاصله 
یک ماهه با مبالغ مساوي اخذ میگردد و مبلغ کل قرارداد مي بایست دو ماه قبل از اتمام قرارداد از سوي برنده حراج به سازمان پرداخت شده باشد. )بر این 

اساس تاریخ وصول آخرین چک دو ماه قبل از اتمام قرارداد مي باشد.( ضمنًا برنده حراج بایستي یک فقره چک به مبلغ کل قرارداد به سازمان تحویل نماید.
-شرکت کنندگان مي بایست سپرده فوق را حداکثر تا پایان وقت اداري روز شنبه مورخ 1400/08/01 اخذ و واریز نمایند. شایان ذکر است به سپرده هاي بعد 

از تاریخ مذکور ترتیب اثر داده نخواهد شد.
-جهت اخذ اسناد حراج  شخصًا و یا از طریق معرفي نماینده به آدرس شیراز بولوار امیرکبیر- شهرک والفجر- بولوار شهداي اتوبوسراني- سازمان مدیریت حمل 

و نقل مسافر واحد قراردادها مراجعه نمایند. 
-نحوه پرداخت مبلغ اجاره :در اسناد حراج گردیده است.

-سایر اطالعات و جزئیات مربوط به مزایده در اسناد حراج مندرج است.
-مدت کل موضوع حراج شامل عملیات تکمیل و راه اندازي و بهره برداري یکسال شمسي  از تاریخ انعقاد قرارداد مي باشد.

-مدت مزایده : یکسال شمسي از تاریخ انعقاد قرارداد مي باشد.
- حراج روز دو شنبه مورخ 1400/08/03 راس ساعت13 در محل بلوار فرصت شیرازي سالن جلسات واقع در  شهرداري منطقه 7 برگزار مي گردد.

-ارائه کارت شناسایي و اسناد ممهور به مهر و امضاء متقاضیان  و مدارک سپرده شرکت در مزایده در روز حراج الزامي است. 
-هزینه آگهي و حق الزحمه کارشناسي مورد حراج و سایر هزینه هاي مربوطه بعهده برنده خواهد بود. 

-شهرداري در رد یک یا تمام پیشنهادها مختار میباشد در این صورت سپرده ها مسترد مي گردد.                     1201783                        36765
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