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:شرایط مناقصه 
8/4/99:مورخه 29891/47/99:مناقصه شماره- 1
دومنوبت –چایپارهشهرستان ) ره(بیمارستان امام خمینیخرید و توزیع غذا :موضوع مناقصه - 2
ايک مرحلهـی:نوع مناقصه  -3
12/4/1399غایتل8/4/1399از تاریخ:)شرح ذیلطریق سایت مربوطه بازدانلود اسناد (به متقاضیاناسنادتحویلمهلت - 4
- ) :جلسه توجیهی و پرسش و پاسخ(تاریخ جلسه سایت ویزیت - 5
..می باشدمی باشدhttp:/setadiran.irسایت سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشانیسایت سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشانی:وب سایت مربوطه جهت دانلود اسناد - 6
در پاکت (بایستی فقط اصل ضمانت نامه بانکی یا فیش بانکی مهلت ارسال اسناد توسط پیشنهاد دهندگان از طریق سامانه و-7

22/4/1399مورخ   16تا ساعت حداکثر:  به دبیرخانه حراست دانشگاه تحویل گردد ) الف
.خواهد بودبیست روز به استثناء ایام تعطیل:تاریخ اعتبار پیشنهادات -8
انشگاهدامور قراردادهايمحلدر23/4/1399مورخهدوشنبهروزصبح9ساعتدر»ج«و»ب«،»الف«پاکتهاي:پاکتهابازگشائیتاریخ-9

شت و درمان و فرم ارسالی از وزارت بهدا(متقاضیان می بایست اوراق شرایط و مدارك و فرم مربوط به مشخصات شرکت -10
رونیکی دولت به نشانیرونیکی دولت به نشانیسامانه تدارکات الکتسامانه تدارکات الکتسایت از12/4/1399لغایت 8/4/1399مورخه ازرا ) آموزش پزشکی

http:/setadiran.irطی شرایط مندرج در اسناد ارسال نماینددر موعد مقرردانلود نمایند و پاکات پیشنهادي خود را نیز .
اشاره شده قابل ) 4بند (فقط در زمان مقرري که در باال ) سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(بدیهی است دریافت اسناد از سایت * 

.ود خواهد بوددانل
شرکت در مناقصه به صورت ، سپرده) ریالپانصد و پانزده میلیون(ریال 000/000/515مبلغ سپرده : سپرده شرکت در مناقصه -11

کلیـه شـعب قابـل واریـز     (نزد بانک صادرات 0103034747002نامه بانکی یا سپرده نقدي واریز به حساب سپهر شماره  ضمانت
پذیر براي شرکت درمناقصه در صورتیکه مناقصه. به نام دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آذربایجان غربی) باشدمی

بول ضمانت نامه معتبر بانکی ارائه نماید ، این ضمانت نامه باید حداقل داراي سه ماه اعتبار باشد و ارائه ضمانت نامه از پست بانک مورد ق
و همچنین شرکتهایی که ضمانت نامه هاي فاقد تمبر مالیاتی و ابطال شده توسط صـادر کننـده ارائـه نماینـد از دور     . باشددانشگاه نمی

هایی که وجـه نقـد بـه    هاي دریافتی از شرکتبه منظور ارائه خدمات بهتر و سریعتر جهت استرداد سپرده. * (مناقصه حذف خواهند شد
6بــر روي پیوســت شــماره ) ترجیحــاً صــادرات(انــد، درج شــماره حســاب بــانکی ز نمــودهشــماره حســاب اعالمــی دانشــگاه واریــ

.)باشدبرگ شرایط مناقصه الزامی می

044-36730095)  شبکه بهداشت و درمان چایپاره(-044-31937149) امور قراردادها(:شماره تلفن تماس - 12
اً گردد مطلقواصلپیشنهاداتی که بعد از مدت مقررفاقد سپرده و امضاء و همچنین مخدوش وو مشروطبه پیشنهادات :توجه 
.اثر داده نخواهد شدترتیب

::ی ی متن آگهمتن آگه
خریـد و  (ايتغذیهاموردانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان آذربایجان غربی درنظر دارد

اشخاص ازرا از طریق مناقصه عمومی دومنوبت –شهرستان چایپاره)ره(بیمارستان امام خمینی) توزیع غذا
. نمایدخریداري حقوقی واجد شرایط داراي صالحیت 

»بسمه تعالی « 

»»اقصات و مزایداتاقصات و مزایداتمنمنامور قراردادها ، امور قراردادها ، « « 
غربیغربیدرمانی آذربایجاندرمانی آذربایجانو خدمات بهداشتیو خدمات بهداشتیدانشگاه علوم پزشکیدانشگاه علوم پزشکی

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکیوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانیدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

استان آذربایجان غربیاستان آذربایجان غربی


