دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي  ،درماني استان اردبيل

ستاد مركزي

آگهي مناقصه عمومي
نوبت اول
دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي  ،درماني استان اردبیل در نظر دارد  ،مناقصه پروژه های مشروحه ذیل را برگزار نماید  ،لذا شرکتهای دارای صالحیت برای اطالع از شرایط مناقصه مي توانند به شرح ذیل اقدام نمایند.
خرید اسناد :از روز چهارشنبه مورخه  1396/12/02لغایت ساعت  14:00روز سه شنبه مورخه 1396/12/08
تسلیم اسناد به دبیرخانه :از روز چهارشنبه مورخه  1396/12/09لغایت ساعت  14:00روز یكشنبه مورخه 1396/12/20
محل تسلیم اسناد :دبيرخانه ستاد مركزي دانشگاه واقع در انتهاي خيابان دانشگاه – جنب شهرک دادگستري
محل گشایش اسناد :ستاد مركزي دانشگاه واقع در انتهاي خيابان دانشگاه  -جنب شهرک دادگستري
هزینه تهيه اسناد 500/000 :ریال ( پانصد هزار ریال) واریز به شماره حساب  2178580806005نزد بانک ملي شعبه مركزي اردبيل به نام دانشگاه علوم پزشكي اردبيل
رتبه مورد نظر  :رتبه مورد نظر ( طبق جدول ذیل ) از سازمان مدیریت و برنامه ریزي كشور و صالحيت ایمني پيمانكاران مورد تایيد وزارت تعاون  ،كار و رفاه اجتماعي به نام شركت پيمانكار (شخص حقوقي) و ارائه كد معامالتي بورس از
كارگزاران بورس
مدت اعتبار پیشنهادات 20 :روز كاري مي باشد.

ردیف
نام پروژه

1
2
3

4

ایجاد بخش جنرال بیمارستان
ولیعصر (عج) شهرستان مشگین شهر
احداث پایگاه اورژانس بین جاده ای
شعبان مشگین شهر
احداث پایگاه اورژانس بین جاده ای
زهرا کندی شهرستان گرمی
احداث ساختمان کتابخانه دانشگاه

شماره
مناقصه
64/9623

رتبه مورد نظر
ابنیه 5
تاسیسات 5

مبلغ سپرده شرکت در مناقصه
( به ریال)
340/000/000

64/9624

ابنیه 5

160/000/000

64/9625

ابنیه 5

160/000/000

64/9626

ابنیه 4
تاسیسات 4

تاریخ گشایش
محل تهیه/خرید اسناد
شهرستان مشگین– بیمارستان ولیعصر

سه شنبه

(عج) مشگین شهر – واحد امورقرارداد

1396/12/22

شهرستان مشگین – شبکه بهداشت و

سه شنبه

درمان مشگین شهر – واحد امور قرارداد

1396/12/22

شهرستان گرمی – شبکه بهداشت و درمان

چهارشنبه

گرمی – واحد امور قرارداد

1396/12/23

اردبیل – انتهای خیابان دانشگاه – مجتمع
2/420/000/000

روز

اداری دانشگاه علوم پزشکی اردبیل –
واحد امور قرارداد

دوشنبه
1396/12/21

شماره تلفن جهت کسب اطالعات
ساعت

بیشتر در خصوص پروژه

 09:00قبل از ظهر
 10:30قبل از ظهر

 045 – 33522191دفتر فنی و عمرانی
دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

 10:00قبل از ظهر
 ( 021 – 88794186کد داخلی 106 :
 10:00قبل از ظهر

) کارشناس امور مناقصات شرکت
مهندسین مشاور فرادفن پارس

داوطلبان مي توانند جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره های درج شده در جدول تماس حاصل نموده یا به سایت اینترنتي دانشگاه به نشاني زیر مراجعه نمایندhttp://poshtibani.ac.ir/fa/vc-poshtibani .
هزینه درج آگهي در نشریات به عهده برنده مناقصه خواهد بود.
روابط عمومي دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي  ،درماني استان اردبیل

صفحه  1از 2

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي  ،درماني استان اردبيل

ستاد مركزي

آگهي مناقصه عمومي
نوبت دوم
دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي  ،درماني استان اردبیل در نظر دارد  ،مناقصه پروژه های مشروحه ذیل را برگزار نماید  ،لذا شرکتهای دارای صالحیت برای اطالع از شرایط مناقصه مي توانند به شرح ذیل اقدام نمایند.
خرید اسناد :از روز چهارشنبه مورخه  1396/12/02لغایت ساعت  14:00روز سه شنبه مورخه 1396/12/08
تسلیم اسناد به دبیرخانه :از روز چهارشنبه مورخه  1396/12/09لغایت ساعت  14:00روز یكشنبه مورخه 1396/12/20
محل تسلیم اسناد :دبيرخانه ستاد مركزي دانشگاه واقع در انتهاي خيابان دانشگاه – جنب شهرک دادگستري
محل گشایش اسناد :ستاد مركزي دانشگاه واقع در انتهاي خيابان دانشگاه  -جنب شهرک دادگستري
هزینه تهيه اسناد 500/000 :ریال ( پانصد هزار ریال) واریز به شماره حساب  2178580806005نزد بانک ملي شعبه مركزي اردبيل به نام دانشگاه علوم پزشكي اردبيل
رتبه مورد نظر  :رتبه مورد نظر ( طبق جدول ذیل ) از سازمان مدیریت و برنامه ریزي كشور و صالحيت ایمني پيم انكاران مورد تایيد وزارت تعاون  ،كار و رفاه اجتماعي به نام شركت پيمانكار (شخص حقوقي) و ارائه كد معامالتي بورس از
كارگزاران بورس
مدت اعتبار پیشنهادات 20 :روز كاري مي باشد.

ردیف
نام پروژه

1
2
3

4

ایجاد بخش جنرال بیمارستان
ولیعصر (عج) شهرستان مشگین شهر
احداث پایگاه اورژانس بین جاده ای
شعبان مشگین شهر
احداث پایگاه اورژانس بین جاده ای
زهرا کندی شهرستان گرمی
احداث ساختمان کتابخانه دانشگاه

شماره
مناقصه
64/9623

رتبه مورد نظر
ابنیه 5
تاسیسات 5

مبلغ سپرده شرکت در مناقصه
( به ریال)
340/000/000

64/9624

ابنیه 5

160/000/000

64/9625

ابنیه 5

160/000/000

64/9626

ابنیه 4
تاسیسات 4

تاریخ گشایش
محل تهیه/خرید اسناد
شهرستان مشگین– بیمارستان ولیعصر

سه شنبه

(عج) مشگین شهر – واحد امورقرارداد

1396/12/22

شهرستان مشگین – شبکه بهداشت و

سه شنبه

درمان مشگین شهر – واحد امور قرارداد

1396/12/22

شهرستان گرمی – شبکه بهداشت و درمان

چهارشنبه

گرمی – واحد امور قرارداد

1396/12/23

اردبیل – انتهای خیابان دانشگاه – مجتمع
2/420/000/000

روز

اداری دانشگاه علوم پزشکی اردبیل –
واحد امور قرارداد

دوشنبه
1396/12/21

شماره تلفن جهت کسب اطالعات
ساعت

بیشتر در خصوص پروژه

 09:00قبل از ظهر
 10:30قبل از ظهر

 045 – 33522191دفتر فنی و عمرانی
دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

 10:00قبل از ظهر
 ( 021 – 88794186کد داخلی 106 :
 10:00قبل از ظهر

) کارشناس امور مناقصات شرکت
مهندسین مشاور فرادفن پارس

داوطلب ان مي توانند جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره های درج شده در جدول تماس حاصل نموده یا به سایت اینترنتي دانشگاه به نشاني زیر مراجعه نمایندhttp://poshtibani.ac.ir/fa/vc-poshtibani .
هزینه درج آگهي در نشریات به عهده برنده مناقصه خواهد بود.
روابط عمومي دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي  ،درماني استان اردبیل

صفحه  2از 2

