« آگهی مناقصه عمومی (یک مرحله ای) »
(واگذاری بی خطر سازی پسماند عفونی در بیمارستانها و مراکز بهداشتی ،درمانی و تشخیصی استان کهگیلویه و بویراحمد در سال
)98

 -1مناقصه گزار  :دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی استان بویر احمد و بویراحمد به استناد نامه شماره
23/4/15061پ مورخه  1396/6/20معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه به آدرس  :یاسوج – بلوار شهید مطهری – ستاد
مرکزی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی استان بویر احمد و بویراحمد و تلفن 07433337230-1 :
 -2موضوع مناقصه  :واگذاری بی خطر سازی پسماند عفونی در بیمارستانها و مراکز بهداشتی ،درمانی و تشخیصی استان
کهگیلویه و بویراحمد در سال 98
 -3برآورد اولیه (12/874/305/000دوازده میلیاردو هشتصد و هفتاد و چهار میلیون و سیصد و پنج هزار ریال)
 -4تضمین شرکت در مناقصه 643/715/250 (:ریال -ششصد و چهل و سه میلیون و هفتصد و پانزده هزار و دویست و پنجاه
ریال) بصورت ضمانتنامه معتبر بانکی مطابق فرم شماره یک( پیوست)
 -5دستگاه ناظر  :معاونت توسعه مدیریت و منابع  ،معاونت بهداشتی  ،معاونت درمان  ،مدیریت پشتیبانی و امور رفاهی ،رئیس
بیمارستان شهید بهشتی یاسوج ،رئیس بیمارستان شهید رجایی گچساران ،رئیس بیمارستان شهید جلیل یاسوج ،رئیس
بیمارستان امام خمینی ره دهدشت ،رئیس بیمارس تان شهدای باشت و رئیس بیمارستان بی بی حکیمه (س) گچساران و
رئیس بیمارستان امام سجاد (ع) یاسوج و مدیریت بازرسی دانشگاه
 -6محل دریافت اسناد مناقصه  :از طریق سامانه ستاد (سامانه تدارکات الکترونیک دولت)
 -7مهلت دریافت اسناد مناقصه  :از تاریخ  98/6/03لغایت 98/6/09
 -8قیمت اسناد و نحوه واریز وجه  :مبلغ  500/000ریال به حساب  2138094101008تمرکز درآمد دانشگاه علوم پزشکی
یاسوج بصورت سامانه ای
 -9مهلت تحویل پیشنهادها  :از تاریخ  98/6/04لغایت تا ساعت  14روز چهارشنبه مورخه 98/6/20
 -10مدارک مورد نیاز جهت دریافت اسناد  :اصل فیش واریزی از طریق سامانه ستاد
 -11نحوه تحویل پیشنهادها  :بصورت حضوری(فقط ضمانتنامه معتبر بانکی) و از طریق سامانه ستاد (بارگزاری کلیه اسناد)
 -12محل تامین اعتبار  :اعتبارات دانشگاه (درآمدهای اختصاصی واحدها )
 -13مدت اعتبار پیشنهادها از تاریخ آ خرین روز تحویل اسناد به مدت  20روز
 -14محل تحویل پیشنهادها  :سامانه الکترونیکی دولت ( سامانه ستاد) و تحویل فیزیکی پاکت الف(ضمانتنامه) به حراست
دانشگاه
 -15حدنصاب مناقصه گزاران  :حداقل  3شخص حقوقی می باشد ( سه مورد )
 -16تاریخ گشایش پیشنهادها  :روز چهارشنبه ساعت  14.45مورخه  98/6/20در دفتر معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه
 -17مدت انجام کار  :یکسال هجری شمسی (12ماه)
 -18سایر جزئیات و شرایط در اسناد مناقصه درج شده است.
 -19لطفاً برای کسب اطالعات 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.irمراجعه نمائید.

