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 آگهی فراخوان

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

 سامانه تدارکاتریق از ط را و بستری جهت ارائه خدمات به بیماران سرپایی رضا ) ع (بیمارستان امام  شبانه روزی ) اجاره ( داروخانهواگذاری 

 و گران مزایده ادپیشنه ارایه تا اسناد دریافت از مزایده برگزاری مراحل یهکل .نماید برگزار 50010003۸6000003 ارهه شمبالكترونیكی دولت 

 مزایده است الزم و شد خواهد انجام www.setadiran.ir آدرس به (ستاد  ) دولت الكترونیكی تدارکات سامانه درگاه طریق از ها پاکت بازگشایی

  سازند ققمح مزایده در شرکت جهت را الكترونیكی امضای گواهی دریافت و مذکور سایت در نام ثبت مراحل قبلی عضویت عدم صورت در گران

 . می باشد  1401/  05/  10  مورخ دوشنبهروز  تدارکات در سامانه مزایدهتاریخ انتشار 

   1401/  05/  1۸  مورخ  سه شنبهروز  14مهلت زمانی دریافت اسناد مزایده از سایت : تا ساعت 

  1401/   05/   30  مورخ  یكشنبه  روز 14  ساعتتا  : مهلت زمانی ارایه پیشنهاد

 انشكده علوم پزشكی ساوه دسالن جلسات ستاد   1401/  05/  31  مورخ  دوشنبه روزصبح  10ساعت  : زمان بازگشایی پاکت ها

وجه  واریز و یا ماه سه قلحدا اعتبار با بانكی ضمانتنامهریال ( میلیون  صد و نود و دو )ریال  192 , 000 , 000 مبلغ مزایده در شرکت سپرده میزان

 هب  40010000400111290637۸116IRشبا   ایران با شماره اسالمی جمهوری مرکزی بانک نزد 400111290637۸116 حساب شماره به نقد

یا فیش  ضمانت نامه و(   933123۸221000۸400111290637۸116) شناسه واریز   ساوه پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی علوم دانشكده نام

 پزشكی علوم شكدهدان ستاد یک شماره ساختمان جمهوری خیابانساوه ابتدای  آدرس به 1401/  05/  30 یكشنبه روز اداری وقت پایان  واریزی تا

 تدارکات سامانه رد نامه ضمانت pdf فایل و 39196 – 76651پستی  گردد کد رفاهی و امور پشتیبانی اداره تحویل ساوهو خدمات بهداشتی درمانی 

  شود  بارگذاری

  0۸6  - 45229722 با شماره تلفن مكان مورد اجارهشرکت کنندگان در مزایده می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر و هماهنگی جهت بازدید از 

 تماس حاصل نمایند خادمیآقای 

   ۸519376۸  و ۸۸969737 :  دفتر ثبت نام 021 -41934:  مرکز تماس : اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه

  می باشد  12:  00الی   09:  00روزانه از ساعت   به صورت 1401/  05/  1۸  سه شنبهالی   1401/  05/  11  سه شنبهمهلت بازدید از تاریخ 


