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 آگهی فراخوان

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

فرهنگی و دانشجویی دانشكده علوم پزشكی و خدمات بهداشتی  ,تحقیقات  ,معاونت آموزش  واحد انتشاراتجهت راه اندازی  اتاق( اجاره واگذاری ) 

 دریافت از مزایده برگزاری مراحل یهکل نماید برگزار 50010003۸600000۷ ارهه شمبسامانه تدارکات الكترونیكی دولت از طریق  را و درمانی ساوه

 آدرس به (ستاد  ) دولت الكترونیكی تدارکات سامانه درگاه طریق از ها پاکت بازگشایی و گران مزایده پیشنهاد ارایه تا اسناد

://setadiran.ir/setad/cms/homehttp  سایت در نام ثبت مراحل قبلی عضویت عدم صورت در گران مزایده است الزم و شد خواهد انجام 

  سازند محقق مزایده در شرکت جهت را الكترونیكی امضای گواهی دریافت و مذکور

 . می باشد  1401/  06/  09  مورخ چهارشنبهروز  تدارکات سامانهدر  مزایدهتاریخ انتشار 

   1401/  06/  1۷  مورخ  پنج شنبهروز  14سایت : تا ساعت مهلت زمانی دریافت اسناد مزایده از 

  1401/   06/   2۸  مورخ  دوشنبه  روز 14  ساعتتا  : پیشنهادمهلت زمانی ارایه 

  انشكده علوم پزشكی ساوهدجلسات ستاد  سالن  1401/  06/  29  مورخ  سه شنبه روز صبح ۸ساعت  : هازمان بازگشایی پاکت 

 به وجه نقد واریز یا و ماه سه حداقل اعتبار با بانكی ضمانتنامهریال ( میلیون  هجده ) ریال 18 , 000 , 000 مبلغ مزایده در شرکت سپرده میزان

 نام به  4001000040011129063۷۸116IRشبا   ایران با شماره اسالمی جمهوری مرکزی بانک نزد 40011129063۷۸116 حساب شماره

یش ضمانت نامه و یا ف(  933123۸221000۸40011129063۷۸116) شناسه واریز  ساوه پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی علوم دانشكده

 پزشكی علوم شكدهدان ستاد یک شماره ساختمان جمهوری خیابانساوه ابتدای  آدرس به 1401/  06/  2۸ دوشنبه روز اداری وقت پایان  تاواریزی 

 تدارکات سامانه رد نامه ضمانت pdf فایل و 39196 – ۷6651پستی  گردد کد رفاهی و امور پشتیبانی اداره تحویل ساوهو خدمات بهداشتی درمانی 

 شود  بارگذاری

 091225516۸2با شماره تلفن  مكان مورد اجارهشرکت کنندگان در مزایده می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر و هماهنگی جهت بازدید از 

 تماس حاصل نمایند احدآقای 

   ۸5193۷6۸  و ۸۸969۷3۷ :  دفتر ثبت نام 021 -41934:  مرکز تماس : اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه

  می باشد  12:  00الی   09:  00صورت روزانه از ساعت   به 1401/  06/  23  چهارشنبهالی   1401/  06/  12  شنبهبازدید از تاریخ مهلت 
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