دانشگاه علوم پزشكي و خدمات به داشتي  ،درماني استان اردبيل

ستاد مركزي

آگهي مناقصه عمومي ) نوبت اول (
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي  ،درماني استان اردبيل در نظر دارد  ،مناقصه پروژه هاي مشروحه ذيل را برگزار نمايد  ،لذا شركتهاي داراي صﻼحيت براي اطﻼع از شرايط مناقصه مي توانند به شرح ذيل اقدام نمايند.
خريد اسناد :از روز ش ﻨﺒﻪ مورخﻪ  ١٣٩٧/١٢/٠٤لغايت ساعت  ١٣:٠٠روز پﻨﺠشﻨﺒﻪ مورخﻪ ١٣٩٧/١٢/٠٩

تسليم اسناد به دبيرخانه :از روز شﻨﺒﻪ مورخﻪ  ١٣٩٧/١٢/١١لغايت ساعت  ١٤:٠٠روز سﻪ شﻨﺒﻪ مورخﻪ ١٣٩٧/١٢/٢١

محل تسليم اسناد :دبيرخانﻪ ستاد مركزي دانشگاه واقع در انتهاي خيابان دانشگاه – جﻨب شهرك د ادگستري
محل گشايش اسناد :ستاد مركزي دانشگاه واقع در انتهاي خيابان دانشگاه  -جﻨب شهرك دادگستري

هزينه تهيه اسناد ٥٠٠/٠٠٠ :ريال ) پانصد هزار ريال( واريز بﻪ شماره حساب  ٢١٧٨٥٨٠٨٠٦٠٠٥نزد بانك ملي شﻌﺒﻪ مركزي اردبيل بﻪ نام دانشگاه علوم پزشكي اردبيل

رتبه مورد نﻈر  :رتﺒﻪ مورد نظر ) طﺒق جدول ذيل ( از سازمان مديريت و برنامﻪ ريزي كشور و ﺻﻼحيت ايمﻨي پيمانكاران مورد تاييد وزارت تﻌاون  ،كار و رفاه اجتماعي بﻪ نام شركت پيمانكار )شخص حقوقي( و ارائﻪ كد مﻌامﻼتي بورس از كارگزاران بورس

مدت اعتبار پيشنهادات ٢٠ :روز كاري مي باشد.
رديف

شماره

نام پروژه

نوع مناقصه

١

پروژه تكميل پايگاه شهري شماره  ٦اميدي شهرستان پارس آباد

يك مرحله اي

٦٤/٩٧٤٥

٢

پروژه تكميل بﺨش جنرال بيمارستان وليعصر )عﺞ( مشكين شهر

يك مرحله اي

٦٤/٩٧٤٦

دو مرحله اي

٦٤/٩٧٣٤

مناقصه

رتبه مورد
نﻈر

 ٥ابنيه

 ٥تاسيسات
 ٥ابنيه

 ٥تاسيسات

تاريخ گشايش

مبلغ سپرده شركت
در مناقصه

محل تهيه/خريد اسناد

شماره تلفن جهت
كسب اطﻼعات

روز

ساعت

٢٠٠/٠٠٠/٠٠٠

شبكه بهداشت و درمان پارس آباد – واحد امور قراردادها

شنبه ١٣٩٧/١٢/٢٥

 ٠٩:٠٠قبل از ظهر

٤٨٠/٠٠٠/٠٠٠

شبكه بهداشت و درمان مشكين شهر – واحد امور قراردادها

شنبه ١٣٩٧/١٢/٢٥

 ١٠:٠٠قبل از ظهر

يكشنبه ١٣٩٧/١٢/٢٦

 ١٠:٠٠قبل از ظهر

) به ريال(

بيشتر در خصوص
پروژه
٠٤٥ – ٣٣٥٣٤٧٢٤

دفتر منابع فيزيكي و
نﻈارت بر طرحهاي
عمراني دانشگاه

٠٢١ – ٨٨٧٦٠٤٤١
٠٢١ – ٨٨٧٦١٠٣٤
٣

پروژه احداث خوابگاه  ٤٠٠نفره دانشگاه علوم پزشكي اردبيل
)اجراي فونداسيون ،اسكلت فلزي و سقف عرشه فلزي(

 ٣ابنيه

٢/٧٥١/٠٠٠/٠٠٠

ستاد مركزي دانشگاه علوم پزشكي اردبيل – واحد امور
قراردادها

) داخلي ( ١٠٢
شركت مهندسين
مشاور شارستان

داوطلبان مي توانند جهت كسب اطﻼعات بيشتر با شماره هاي درج شده در جدول تماس حاصل نموده يا به سايت اينترنتي دانشگاه به نشاني زير مراجعه نمايندhttp://www.arums.ac.ir/vcmrd/fa .
هزينه درج آگهي در نشريات به عهده برنده مناقصه خواهد بود.
روابط عمومي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي  ،درماني استان اردبيل

ﺻﻔﺤﻪ  ١از ٢

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات به داشتي  ،درماني استان اردبيل

ستاد مركزي

آگهي مناقصه عمومي ) نوبت دوم (
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي  ،درماني استان اردبيل در نظر دارد  ،مناقصه پروژه هاي مشروحه ذيل را برگزار نمايد  ،لذا شركتهاي داراي صﻼحيت براي اطﻼع از شرايط مناقصه مي توانند به شرح ذيل اقدام نمايند.
خريد اسناد :از روز شﻨﺒﻪ مورخﻪ  ١٣٩٧/١٢/٠٤لغايت ساعت  ١٣:٠٠روز پﻨﺠشﻨﺒﻪ مورخﻪ ١٣٩٧/١٢/٠٩

تسليم اسناد به دبيرخانه :از روز شﻨﺒﻪ مورخﻪ  ١٣٩٧/١٢/١١لغايت ساعت  ١٤:٠٠روز سﻪ شﻨﺒﻪ مورخﻪ ١٣٩٧/١٢/٢١

محل تسليم اسناد :دبيرخانﻪ ستاد مركزي دانشگاه واقع در انتهاي خيابان دانشگاه – جﻨب شهرك دادگستري
محل گشايش اسناد :ستاد مركزي دانشگاه واقع در انتهاي خيابان دانشگاه  -جﻨب شهرك دادگستري

هزينه تهيه اسناد ٥٠٠/٠٠٠ :ريال ) پان صد هزار ريال( واريز بﻪ شماره حساب  ٢١٧٨٥٨٠٨٠٦٠٠٥نزد بانك ملي شﻌﺒﻪ مركزي اردبيل بﻪ نام دانشگاه علوم پزشكي اردبيل

رتبه مورد نﻈر  :رتﺒﻪ مورد نظر ) طﺒق جدول ذيل ( از سازمان مديريت و برنامﻪ ريزي كشور و ﺻﻼحيت ايمﻨي پيمانكاران مورد تاييد وزارت تﻌاون  ،كار و رف اه اجتماعي بﻪ نام شركت پيمانكار )شخص حقوقي( و ارائﻪ كد مﻌامﻼتي بورس از كارگزاران بورس

مدت اعتبار پيشنهادات ٢٠ :روز كاري مي باشد.
رديف

شماره

نام پروژه

نوع مناقصه

١

پروژه تكميل پايگاه شهري شماره  ٦اميدي شهرستان پارس آباد

يك مرحله اي

٦٤/٩٧٤٥

٢

پروژه تكميل بﺨش جنرال بيمارستان وليعصر )عﺞ( مشكين شهر

يك مرحله اي

٦٤/٩٧٤٦

دو مرحله اي

٦٤/٩٧٣٤

مناقصه

رتبه مورد
نﻈر

 ٥ابنيه

 ٥تاسيسات
 ٥ابنيه

 ٥تاسيسات

تاريخ گشايش

مبلغ سپرده شركت
در مناقصه

محل تهيه/خريد اسناد

شماره تلفن جهت
كسب اطﻼعات

روز

ساعت

٢٠٠/٠٠٠/٠٠٠

شبكه بهداشت و درمان پارس آباد – واحد امور قراردادها

شنبه ١٣٩٧/١٢/٢٥

 ٠٩:٠٠قبل از ظهر

٤٨٠/٠٠٠/٠٠٠

شبكه بهداشت و درمان مشكين شهر – واحد امور قراردادها

شنبه ١٣٩٧/١٢/٢٥

 ١٠:٠٠قبل از ظهر

يكشنبه ١٣٩٧/١٢/٢٦

 ١٠:٠٠قبل از ظهر

) به ريال(

بيشتر در خصوص
پروژه
٠٤٥ – ٣٣٥٣٤٧٢٤

دفتر منابع فيزيكي و
نﻈارت بر طرحهاي
عمراني دانشگاه

٠٢١ – ٨٨٧٦٠٤٤١
٠٢١ – ٨٨٧٦١٠٣٤
٣

پروژه احداث خوابگاه  ٤٠٠نفره دانشگاه علوم پزشكي اردبيل
)اجراي فونداسيون ،اسكلت فلزي و سقف عرشه فلزي(

 ٣ابنيه

٢/٧٥١/٠٠٠/٠٠٠

ستاد مركزي دانشگاه علوم پزشكي اردبيل – واحد امور
قراردادها

) داخلي ( ١٠٢
شركت مهندسين
مشاور شارستان

داوطلبان مي توانند جهت كسب اطﻼعات بيشتر با شماره هاي درج شده در جدول تماس حاصل نموده يا به سايت اينترنتي دانشگاه به نشاني زير مراجعه نمايندhttp://www.arums.ac.ir/vcmrd/fa .
هزينه درج آگهي در نشريات به عهده برنده مناقصه خواهد بود.
روابط عمومي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي  ،درماني استان اردبيل

ﺻﻔﺤﻪ  ٢از ٢

