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 آگهی فراخوان

 فراخوان در نظر دارد 011411001114کد اقتصادی  و 10440000041دانشكده علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی ساوه به شناسه ملی 

 روش تختخوابی آموزشی به 052مرکزی و تکمیل بیمارستان ساختمان ستاد  ساخت و طراحی منظور به گذارسرمایه جذب

  نماید برگزار را تهاتر و مولدسازی

 . می باشد 0020/  02/  02  مورخ دوشنبهروز  و شروع زمان دریافت اسناد فراخوانتاریخ انتشار 

 0020/  00/  02 مورخ دوشنبه روز 00ساعت تا :  فراخوانمهلت زمانی دریافت اسناد پایان 

به دانشكده علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی ساوه به  فراخوانمی توانند جهت تهیه اسناد  پیشنهاد دهندگان:  فراخوانمحل تهیه اسناد 

 و امور پشتیبانی اداره , علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی ساوه نشانی ساوه میدان مادر ابتدای خیابان جمهوری ستاد شماره یک دانشكده

 فرمایند  هواحد قرارداد ها مراجع ,رفاهی 

    0020/   00/   00 مورخ  دوشنبه  روز 00  ساعتتا  : مهلت زمانی ارایه پیشنهاد

 انشكده دسالن جلسات ستاد   0020/  00/  05  مورخ سه شنبه روز صبح 02ساعت  : پاکت ها گشایشزمان 

ضمانت نامه  ( ریال پنجاه و یک میلیارد و سیصد و هفتاد و پنج میلیون ) ریال 50 , 575 , 222 , 222 مبلغ فراخوان در شرکت سپرده میزان

شبا   ))ایران  اسالمی جمهوری مرکزی بانک نزد 0441116140111110 حساب شماره به وجه نقد واریز و یا ماه سه حداقل اعتبار با بانكی

044144440441116140111110 ir ساوه پزشكی علوم دانشكده نام به 116161166144410441116140111110 (( با شناسه واریز 

 پشتیبانی اداره به 0020/  00/  00  دوشنبهمی بایست پاکت های پیشنهاد خود را تا تاریخ  پیشنهاد دهندگان:  محل تحویل پاکت های پیشنهاد

 جمهوری خیابان ابتدای ( دانشكده علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی ساوه به آدرس ساوه میدان مادر واحد قرارداد ها )رفاهی  و امور

 11110 - 10041 دانشكده  پستی کدتحویل نمایند  ساوهو خدمات بهداشتی درمانی پزشكی  علوم دانشكده ستاد یک شماره ساختمان

 تماس حاصل فرمایید   410 – 01441106 امور رفاهی امورپشتیبانی وبرای کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن اداره 


