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 کهگیلویهه و
بویر احمد  -یاسوج – بلوار شهید مطهری – ستاد مرکزی دانشگاه –

تلفن ثابت 3337230-1 :

 -2موضوع مناقصه  :احداث سازه بیمارستان  32تخت خوابی سی سخت در سال  1398بر اساس اعالم
نیاز دفتر منابع فیزیکی و امور عمرانی مستند به نامه شماره /23/4/9770پ مورخه 98/05/07
 -3برآورد اولیه 38/103/736/027 :

ریال معادل (سی هشهت میلیهاردو یکصهد سهه میلیهون و

هفتصد سی شش هزارو بیست هفت ریال)بر اساس فهرست بهای سال 1398
 -4تضمین شرکت در مناقصه بصورت ضمانت نامه معتبر بانکی معادل 1/600/000/000

ریال (یه

میلیاردو ششصد میلیون و ریال) مطابق فرم پیوست
به مدت سه ماه که از تاریخ صدور ضمانت نامه توسط بان

اعتبار داشته باشد و بهرای یه

دوره سهه

ماهه قابل تمدید باشد
-5دستگاه نظارت  :معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه و مهدیریت منهابع فیزیکهی و امهور عمرانهی
دانشگاه  ،مدیریت بازرسی دانشگاه
 -6محل دریافت اسناد مناقصه  :سامانه خدمات الکترونیکی دولت
 -7زمان مهلت دریافت اسناد مناقصه  :از تاریخ  98/05/14تا تاریخ 98/05/22
قیمت اسناد و نحوه واریز وجه

به مبلغ 500/000ریال بهه حسها

 2178094002001تمرکهز درآمهد

دانشگاه علوم پزشکی
(واریز وجه از طریق سامانه خدمات الکترو نیکی دولت)
 -8مهلت تحویل و بار گزاری پیشنهادها  :از تاریخ  98/05/15تا ساعت  14مورخه 98/06/02
-9تاریخ گشایش پیشنهادها  :ساعت  11صبح مورخ  1398/06/03در دفتر معاونت توسهعه مهدیریت و
منابع دانشگاه
-10مدت انجام کار  12 :ماه
-11محل اعتباری  :مستند به نامه شماره /23/4/7010پ مورخه  98/04/11مدیر برنامه ریزی بودجهه و
پایش عملکرد دارای اعتبار به مبلغ

 1-11ده هزار میلیون ریال از اعتبارات ماده  37با تخصیص ده هزار میلیون ریال
 2-11نه هزار میلیون ریال از اعتبارات ماده  37با تخصیص نه هزار میلیون ریال
 3-11سی هزار میلیون ریال از اعتبارات متوازن ردیف

 550000-18با تخصیص دوازده میلیهاردو

دویست هفتاد میلیون ریال
 -12مدارک مورد نیاز جهت دریافت اسناد  :واریز وجه از طریق سامانه ستاد
 -13نحوۀ تحویل پیشنهادها  :بار گذاری از طریق سامانه خدمات الکترو نیکی دولهت و ضهمانت نامهه
شرکت در فرایند ارجاع کار به صورت حضوری در مهلت قانونی تحویهل دبیرخانهه حراسهت دانشهگاه
علوم پزشکی یاسوج گردد
 -14محل تحویل پیشنهادها  :طبق دستورالعمل سامانه ستاد (خدمات الکترونیکی دولهت ) ابتهدا مطهابق
شرایط بر روی سامانه بار گزاری کرده ضمانت نامه شرکت در فرایند ارجاع کار در ی
قرار داده شده

پاکهت دربسهته

روی ان نام مناقصه و ادرس  ،تلفن  ،کد پستی و شماره فاکس مناقصه گر قید شده را

در مهلت قانونی و بصورت حضوری تحویل دبیرخانه حراست دانشگاه علوم پزشکی یاسوج گهردد ،تها
برچسب حفاظتی روی ان چسپانده شده و تحویل و رسید اخذ شود
 -15مدت اعتبار پیشنهادها :از تاریخ باز گشایی پاکات به مدت  20روز کاری می باشد
-16حد نصا

مناقصه گزاران  :حداقل سه (شخص حقوقی )

-17سایر جزئیات و شرایط در اسناد مناقصه درج شده است .
لطفاً برای کسب اطالعات بیشتر به و

سایت پایگاه ملی مناقصهات  http://iets.mporg.irپورتهال

دانشگاه علوم پزشکی استان بهه نشهانی  www.yums.ac.irوسهامانه تهدارکات الکترونیه
(ستاد) www.setadiran.irمراجعه نمائید.
مهر و امضاء مناقصه گزار

مهر و امضاء مناقصه گر

دولهت

