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مدیر محترم روابط عمومی دانشگاه
سالم علیکم

احتراماً  ،دستور فرمائيد آگهی مناقصه يک مرحله ای مربوط به واگذاری امور تهيه  ،طبخ و توزيع غذای بيمارستان شهيد بهشتی
ياسوج در سال  1895-99مناقصه عمومی به اشخاص حقيقی و حقوقی واجد شرايط و دارای صالحيت طبق شرايط ذيل از طريق انتشار
فراخوان در روزنامه های کثيراالنتشار و هفته نامه استانی اطالع گردد%
 -1مناقصه گزار  :دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ياسوج به استناد نامه شماره /88/2/18548پ مورخ 1895/9/19
به آدرس ياسوج – بلوار شهيد مطهری – ستاد مرکزی دانشگاه – تلفن ثابت 334-88883883-1 :
 -8موضوع مناقصه  :واگذاری امور تهيه  ،طبخ و توزيع غذای بيمارستان شهيد بهشتی ياسوج
 -8برآورد اوليه  13/283/385/333 :ريال
 -4تضمين شرکت در مناقصه  548/333/333 :ريال جهت بيمارستان شهيد بهشتی ياسوج به صورت ضمانت نامه معتبر بانکی با اعتبار سه ماه
 -5دستگاه نظارت  :معاون پشتيبانی دانشگاه و رئيس بيمارستان شهيد بهشتی ياسوج
 -9محل دريافت اسناد مناقصه  :ستاد دانشگاه علوم پزشکی ياسوج – واحد امور قراردادها
 -3زمان مهلت دريافت اسناد مناقصه  :از تاريخ  95/11/11لغايت  95/11/18قيمت اسناد و نحوه واريز وجه به مبلغ  833/333ريال به حساب
 8182394131332تمرکز درآمد دانشگاه علوم پزشکی ياسوج ( قابل واريز در بانک رفاه شعبه علوم پزشکی ياسوج کد بانک )392
 -2مهلت تحويل پيشنهادها  :از تاريخ  95/11/19لغايت 95/11/88
 -9مدارک موردنياز جهت دريافت اسناد  :اصل فيش واريزی به صورت حضوری
 -13محل تحويل پيشنهادها  :ستاد مرکزی دفتر حراست دانشگاه علوم پزشکی ياسوج
 -11نحوۀ تحويل پيشنهادها  :حضوری
 -18محل اعتباری  :از محل درآمدهای اختصاصی
 -18مدت اعتبار پيشنهاد  3 :روز از تاريخ آخرين مهلت (به جزء ايام تعطيل)
 -14حد نصاب مناقصه گزاران  :حداقل  8شخص می باشد(سه مورد)
 -15تاريخ گشايش پيشنهادها  :ساعت  13صبح روزيکشنبه مورخ  1895/11/84در دفتر کار معاونت پشتيبانی دانشگاه
 -19مدت انجام کار  :يکسال هجری شمسی (18ماه)
 -13هزينه انتشار آگهی منتشره به عهده برنده مناقصه است.
 -12ساير جزئيات و شرايط در اسناد مناقصه درج شده است.
 -19لطفاً برای کسب اطالعات بيشتر به وب سايت پايگاه ملی مناقصات  http://iets.mporg.irپورتال دانشگاه علوم پزشکی استان به
نشانی  www.yums.ac.irمراجعه فرمائيد%
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رونوشت :
 رئيس محترم دفتر رياست دانشگاه جهت اطالع مدير محترم امور مالی دانشگاه جهت اطالع رئيس محترم اداره بازرسی دانشگاه جهت اطالع مدير محترم حراست دانشگاه جهت اطالع رئيس محترم امور حقوقی دانشگاه جهت اطالع مسئول محترم امور قراردادها دانشگاه جهت اطالع سابقهاقدام  :پورهاشمی

/پ

بسمه تعالی

شماره :

88/4/88522

تاريخ :

1895/11/9

پيوست

ندارد

:

/پ

