
 مرکز آموزشی درمانی سینا  واگذاری تهیه ، طبخ و توزیع غذایمرحله ای  یک  عمومی مناقصه فراخوان

 1397ی و خدمات بهداشتی و درمانی مراغه در سال دانشکده علوم پزشک

 مراغه مرکز آموزشی درمانی سیناواگذاری تهیه ،طبخ و توزیع غذای مناقصه  دارد نظر در دانشکده علوم پزشکی مراغه

 مراحل کلیه  .نماید برگزار دولت الکترونیکی تدارکات سامانه طریق از را820097002390000شماره  به

 سامانه درگاه طریق از ها پاکت بازگشایی و گران مناقصه پیشنهاد ارائه تا مناقصه اسناد دریافت از مناقصه برگزاری

 در گران مناقصه است الزم و شد خواهد انجام www.setadiran.ir آدرس به )ستاد (دولت الکترونیکی تدارکات

 در شرکت راجهت الکترونیکی امضای گواهی دریافت و مذکور سایت در نام ثبت مراحل ، قبلی عضویت عدم صورت

 باشد می 06/11/97 تاریخ از شنبهروز صبح  8از ساعت درسامانه  مناقصه انتشار تاریخ سازند محقق مناقصه

تومان ( به  میلیونو ده یکصد )معادل ريال 00.0000.0001.1:  مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 1

نزد بانک  5715268519( یا واریز به حساب شماره با اعتبار حداقل سه ماه) صورت ضمانت نامه بانکی

 مراغهملت شعبه مرکزی مراغه بنام دانشکده علوم پزشکی 

 تومانو یکصدو هشتاد میلیون دو میلیارد ریال بحروف معادل 21.800.000.000 برآورد مبلغ معامله: 2

  برآورد گردیده است.

 
 ( 411417364564/ کد اقتصادی:  14006665180/   شناسه ملی:   11111111111123465)شناسه واریز: 

 

  13/11/97  مورخه شنبه روز 14:30ساعتسایت :  از مناقصه اسناد دریافت زمانی هلتم 3

  23/11/97مورخه شنبه سه روز  14:30 ساعتپیشنهادات :  ارائه زمانی مهلت 4

در محل سالن  24/11/97  مورخ شنبهچهار روزصبح  12:30 ساعت : ها پاکت گشاییباز ومحل زمان 5

 کنفرانس دانشکده علوم پزشکی مراغه

 هزینه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد 6

 پاکت ارائه و مناقصه اسناد خصوص در بیشتر اطالعات دریافت جهت گزار مناقصه دستگاه تماس اطالعات 7

خیابان معلم شمالی جنب اداره راهنمایی رانندگی ستاد مرکزی دانشکده علوم –آدرس : مراغه  الف های

  55167-73111کد پستی 041-37256913: تلفن وپزشکی مراغه 

 021-41934 تماس مرکز - : سامانه در عضویت مراحل انجام جهت ستاد سامانه تماس اطالعات 8

 85193768و  88969737 : نام ثبت دفتر

http://www.setadiran.ir/

