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 آگهی فراخوان

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

 0220222030222202اره به شماز طریق سامانه تدارکات الكترونیكی دولت  را دارومدیریت غذا و اسکلت ستاد  احداث پروژه ای یک مرحله

 تدارکات سامانه درگاه طریق از ها پاکت بازگشایی و گران مناقصه پیشنهاد ارایه تا مناقصه اسناد دریافت از مناقصه برگزاری مراحل کلیه نماید برگزار

 سایت در نام ثبت مراحل قبلی عضویت عدم صورت در گران مناقصه است الزم و شد خواهد انجام www.setadiran.ir آدرس به دولت الكترونیكی

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

 . می باشد 1041/  11/  11  مورخ پنج شنبهروز  تدارکات ناقصه در سامانهتاریخ انتشار م

 1041/  11/  04 مورخ پنج شنبه روز 10ساعت تا :  اسناد مناقصه از سایتمهلت زمانی دریافت 

  1041/  10/  41 مورخ دوشنبه روز 10  ساعتتا  : مهلت زمانی ارایه پیشنهاد

 انشكده علوم پزشكی ساوه دسالن جلسات ستاد   1041/  10/  40  مورخ سه شنبه روزصبح  14ساعت  : زمان بازگشایی پاکت ها

 1041/  10/  00مورخ   چهارشنبهروز  10مهلت اعتبار پیشنهادات : ساعت 

دو میلیارد و هشتصد و بیست و هشت میلیون و چهارصد و هجده هزار و سیصد و  ) ریال 0 , 808 , 018 , 181 مبلغ مناقصه در شرکت سپرده میزان

 جمهوری مرکزی بانک نزد 0441110140118110 حساب شماره به وجه نقد واریز و یا ماه سه حداقل اعتبار با بانكیضمانت نامه (  ریالهشتاد و سه 

 علوم دانشكده نام به 180101800144410441110140118110 (( با شناسه واریز ir 044144440441110140118110شبا   ))ایران  اسالمی

 ساوه میدان مادر آدرس به 1041/  10/  41  دوشنبه روز اداری وقت پایان ضمانت نامه و یا فیش واریزی تا . ساوه و خدمات بهداشتی درمانی پزشكی

 گردد رفاهی امور و پشتیبانی اداره تحویل ساوه و خدمات بهداشتی درمانی پزشكی علوم دانشكده ستاد یک شماره ساختمان جمهوری خیابان ابتدای

   شود بارگذاری تدارکات سامانه در نامه ضمانت pdf فایل و 111101004 پستی کد

یا به سایت  دانشكده  به  48000001088تماس فكس   -48008441100برای کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن اداره امورپشتیبانی وامور رفاهی  

   مراجعه فرمائید  http://www.savehums.ac.irنشانی 
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