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 آگهی فراخوان

مناقصه عمومی  در نظر دارد 411533649395کد اقتصادی   و  14006664651دانشكده علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی ساوه به شناسه ملی  

به  از طریق سامانه تدارکات الكترونیكی دولت  را( معاونت بهداشت  نقلیه )  امور حمل و نقل درون شهری و برون شهریانجام بخشی از  ای یک مرحله 

 و  گران مناقصه پیشنهاد  ارایه تا مناقصه اسناد دریافت از مناقصه برگزاری مراحل کلیه.  نماید برگزارسال  یکبه مدت  ۲0000003۸6000013 ارهشم

 صورت در گران مناقصه است  الزم و شد خواهد انجام www.setadiran.ir آدرس به  دولت الكترونیكی تدارکات سامانه درگاه ق طر از ها پاکت بازگشایی

   سازند محقق  مناقصه در شرکت جهت  را  الكترونیكی امضای گواهی دریافت و مذکور  سایت در  نام ثبت  مراحل  قبلی  عضویت  عدم

 .  می باشد   1400/    07 /   ۲9   مورخ   شنبه  پنجروز    تدارکات  ناقصه در سامانهتاریخ انتشار م

 1400/   0۸/  06 مورخ  شنبه  پنج روز  14ساعت  تا :   مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت

   1400/    0۸/    17   مورخ  دوشنبه روز  14   ساعتتا   : مهلت زمانی ارایه پیشنهاد

 انشكده علوم پزشكی ساوه دسالن جلسات ستاد     1400/    0۸/   1۸  مورخ   شنبه سه  روزصبح   10ساعت   :  زمان بازگشایی پاکت ها

 1400/   09/   09   مورخ  شنبه سهروز   14مهلت اعتبار پیشنهادات : ساعت  

نهصد   )ریال    1  ,  3۸0 ,  51۸  ,  900    مبلغ  مناقصه  در  شرکت  سپرده  میزان پانصد و هجده هزار و  (   ریالیک میلیارد و سیصد و هشتاد میلیون و 

نقد   واریز  و یا  ماه   سه  حداقل   اعتبار  با  بانكیضمانت نامه   ))ایران    اسالمی  جمهوری  مرکزی  بانک   نزد 400111۲90637۸116  حساب   شماره  به  وجه 

و خدمات  پزشكی علوم دانشكده نام  به 9۸۲1۲3۸۲۲10007400111۲90637۸116 (( با شناسه واریز  ir 40010000400111۲90637۸116شبا  

  ساختمان  جمهوری خیابان ابتدای آدرس به  1400/  0۸/  17  دوشنبه  روز اداری وقت پایان یا فیش واریزی تاضمانت نامه و  . ساوه بهداشتی درمانی

 pdf فایل و 391967665 پستی کد گردد رفاهی امور و پشتیبانی اداره تحویل ساوه و خدمات بهداشتی درمانی پزشكی علوم دانشكده ستاد یک شماره

   شود بارگذاری تدارکات  سامانه در  نامه  ضمانت

 سایت  دانشكده یا به  تماس 0۸6  – 4۲۲۲34۸۸ فكس 0۸6 - 4۸50114۲امور رفاهی و اداره امورپشتیبانی برای کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن

اطالعات تماس سامانه   مراجعه فرمائید http://iets.mprog.irیا به پایگاه ملی مناقصات به ادرس  و http://www.savehums.ac.irبه نشانی 

   ۸519376۸  و  ۸۸969737  :  دفتر ثبت نام  0۲1  -41934:   مرکز تماس :  ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه
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