آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای
نوبت اول  نوبت دوم  نوبت سوم
-1مناقصه گزار  :دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی یاسوج به آدرس :استان کهگیلویه و بویر احمد
 یاسوج – بلوار شهید مطهری – ستاد مرکزی دانشگاه – تلفن ثابت 3337230-1 : -2موضوع مناقصه  :احداث سازه بیمارستان  32تخت خوابی چرام در سال  1398بر اساس اعالمم نیالاز دفتالر
منابع فیزیکی و امور عمرانی مستند به نامه شماره /23/4/13449پ مورخه 98/06/16
 -3برآورد اولیه 45/213/259/219 :

ریال معادل (چهل پنج میلیاردو دویست سالیزده میلیالون و دویسالت

پنجاه نه هزارو دویست نوزده ریال)بر اساس فهرست بهای سال 1398
 -4تضمین شرکت در مناقصه بصورت ضمانت نامه معتبالر بالانکی معالادل 2/200/000/000

ریالال (دو میلیالاردو

دویست میلیون و ریال) مطابق فرم پیوست
به مدت سه ماه که از تاریخ صدور ضمانت نامه توسط بانک اعتبار داشته باشد و برای یک دوره ساله ماهاله قابالل
تمدید باشد
-5دستگاه نظارت  :معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه و مدیریت منابع فیزیکی و امالور عمرانالی دانشالگاه ،
مدیریت بازرسی دانشگاه
 -6محل دریافت اسناد مناقصه  :سامانه خدمات الکترونیکی دولت
 -7زمان مهلت دریافت اسناد مناقصه  :از تاریخ  98/06/18تا تاریخ 98/06/27
قیمت اسناد و نحوه واریز وجه به مبلغ 500/000ریال به حساب  2178094002001تمرکز درآمالد دانشالگاه علالوم
پزشکی
(واریز وجه از طریق سامانه خدمات الکترو نیکی دولت)
 -8مهلت تحویل و بار گزاری پیشنهادها  :از تاریخ  98/06/19تا ساعت  14مورخه 98/07/06
-9تاریخ گشایش پیشنهادها  :ساعت  11صبح مورخ  1398/07/07در دفتالر معاونالت توسالعه مالدیریت و منالابع
دانشگاه
-10مدت انجام کار  12 :ماه
-11محل اعتباری  :مستند به نامه شماره /23/4/13559پ مورخه  98/06/17سر پرست معاونت توسعه مدیریت و
منابع دانشگاه
 -12مدارک مورد نیاز جهت دریافت اسناد  :واریز وجه از طریق سامانه ستاد
 -13نحوۀ تحویل پیشنهادها  :بار گذاری از طریق سامانه خدمات الکترو نیکی دولت و ضالمانت ناماله شالرکت در
فرایند ارجاع کار به صورت حضوری در مهلت قانونی تحویل دبیرخانه حراست دانشگاه علوم پزشکی یاسوج گردد
 -14محل تحویل پیشنهادها  :طبق دستورالعمل سامانه ستاد (خدمات الکترونیکی دولت ) ابتدا مطابق شرایط بالر
روی سامانه بار گزاری کرده ضمانت نامه شرکت در فرایند ارجاع کار در یک پاکت دربسته قرار داده شالده روی
ان نام مناقصه و ادرس  ،تلفن  ،کد پستی و شماره فاکس مناقصه گر قید شالده را در مهلالت قالانونی و بصالورت

حضوری تحویل دبیرخانه حراست دانشگاه علوم پزشکی یاسوج گردد ،تا برچسال

حفالایتی روی ان چسالدانده

شده و تحویل و رسید اخذ شود
 -15مدت اعتبار پیشنهادها :از تاریخ باز گشایی پاکات به مدت  20روز کاری می باشد
-16حد نصاب مناقصه گزاران  :حداقل سه (شخص حقوقی )
-17سایر جزئیات و شرایط در اسناد مناقصه درج شده است .
لطفاً برای کس

اطمعات بیشتر به وب سایت پایگاه ملی مناقصات  http://iets.mporg.irپورتال دانشگاه علوم

پزشکی استان به نشانی  www.yums.ac.irوسامانه تدارکات الکترونیک دولت (ستاد) www.setadiran.ir
مراجعه نمائید.

