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مدیر محترم روابط عمومی دانشگاه
موضوع:انتشار آگهی مناقصه پلی کلنيک تخصصی جديد ياسوج در مراجع ذيصالح
سالم علیکم
احتراماً  ،دستور فرمائيد آگهی مناقصه ی دو مرحله ای مربوط به واگذاری خرید تجهیزات اکتیو و پسیو پلی کلینیک تخصصی
جدید یاسوج در سال  5291-97به اشخاص حقوقی واجد شرايط و دارای صالحيت طبق شرايط ذيل از طريق انتشار فراخوان در روزنامه
های کثيراالنتشار و هفته نامه استانی،تابلو مناقصات سايت دانشگاه،و سايت ملی مناقصات اطالع گردد%
 -5مناقصه گزار  :دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ياسوج به استناد نامه شماره  42/4/4522مورخ 5291/99/99
به آدرس ياسوج – بلوار شهيد مطهری – ستاد مرکزی دانشگاه – تلفن ثابت 972-22227429-5 :
 -4موضوع مناقصه  :خريد تجهيزات اکتيو و پسيو پلی کلينيک تخصصی جديد ياسوج
 -2برآورد اوليه  2/299/999/999 :ريال(سه ميليارد و چهارصد ميليون ريال)
 -2تضمين شرکت در مناقصه 579/999/999 :ريال(يکصدو هفتاد ميليون ريال) جهت شرکت در مناقصه خريد تجهيزات اکتيو و پسيو پلی
کلينيک تخصصی جديد ياسوج به صورت ضمانت نامه معتبر بانکی با اعتبار سه ماه مطابق فرم پيوست
 -1دستگاه ناظر  :معاونت توسعه مديريت و منابع دانشگاه علوم پزشکی استان واداره فناوری اطالعات و ارتباطات
 -1محل دريافت اسناد مناقصه  :ستاد دانشگاه علوم پزشکی ياسوج – واحد امور قراردادها-سايت دانشگاه و سايت ملی مناقصات
 -7زمان مهلت دريافت اسناد مناقصه  :از تاريخ  91/99/97لغايت  91/99/52پايان وقت اداری روز شنبه قيمت اسناد و نحوه واريز وجه به
مبلغ  499/999ريال ،به حساب  4572992994995تمرکز درآمد دانشگاه علوم پزشکی ياسوج ( قابل واريز در بانک ملی )
 -2مهلت تحويل پيشنهادها  :از تاريخ  91/99/92لغايت پايان وقت اداری روز 91/99/42
 -9مدارک موردنياز جهت دريافت اسناد  :اصل فيش واريزی به صورت حضوری وغيرحضوری
 -59محل تحويل پيشنهادها  :ستاد مرکزی دفتر حراست دانشگاه علوم پزشکی ياسوج
 -55نحوۀ تحويل پيشنهادها  :حضوری و غيره حضوری(از طريق سايت دانشگاه)
 -54مدت اعتبار پيشنهاد  49 :روز
 -52حد نصاب مناقصه گزاران  :حداقل  2شرکت کننده می باشد(.سه مورد)
 -52تاريخ گشايش پيشنهادها  :ساعت  59صبح روز شنبه مورخ  91/59/94در دفتر کار معاونت توسعه مديريت و منابع دانشگاه
 -51ساير جزئيات و شرايط در اسناد مناقصه درج شده است.
به
 -51لطفاً برای کسب اطالعات بيشتر به وب سايت پايگاه ملی مناقصات  http://iets.mporg.irپورتال دانشگاه علوم پزشکی استان
نشانی  www.yums.ac.irمراجعه فرمائيد%
-57مدت زمان تحويل قطعات از تاريخ اعالم برنده به مدت  49روز می باشد(.محل تحويل  :ياسوج  ،بلوار شهيد مطحری ،انبار زيست ستاد
دانشگاه)
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