
 مناقصه طبخ و توزیع غذاي دانشجویی

23/05/97شنبه سهتا  21/05/97شنبهیک :مهلت دریافت اسناد مناقصه از سایت  

 

 

  آگھی مناقصه عمومی

  )نوبت اول(

حقیقی به اشخاص 		عمومی ممناقصه انجا ازطریق را	97 -98طبخ و توزیع غذاي دانشجویی دانشگاه براي سال 		در نظر دارد صنعتی ارومیهدانشگاه  
 تعاون،کار وزارت از ورستوران درامورآشپزخانه صالحیت تائید گواهی داراي( درمناقصه شرکت نمتقاضیا کلیه بدینوسیله. نماید واگذار واجدشرایط	حقوقییا 
تحویل اسناد اقصه اعم از دریافت اسناد و من برگزاري مراحل کلیه. نمایند اقدام) ستاد( دولت الکترونیکی تدارکات سامانه ازطریق توانند می) اموراجتماعی و

 گران مناقصه است الزم. خواهدشد انجام		www.setadiran.ir	به آدرس) ستاد(پیشنهادات قیمت و سایر مراحل مناقصه، از طریق درگاه سامانه 
  .طی نمایندت در مناقصه ور و دریافت گواهی امضاي الکترونیکی را جهت شرکمذک درسایت نام ثبت مراحل قبلی، عضویت عدم درصورت

  .باشد می 20/05/97تاریخ انتشار آگهی در سامانه 

   97-01	):مرجع(شماره مناقصه  - الف

  200979036000002	:الکترونیک تدارکات درسامانه شده درج فراخوان شماره	-ب

شنبه تاریخ سه روز  19تا ساعت  21/05/97شنبه تاریخ یکصبح روز  8توانند از ساعت  گران می مناقصه		:مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت		-ج
  .مراجعه و نسبت به شرکت در مناقصه اقدام نمایند) ستاد(به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت  23/05/97

  03/06/97صبح روز شنبه تاریخ  14ساعت  تا	:مهلت زمانی ارائه پیشنهاد قیمت -د

  پشتیبانیو دفتر معاونت اداري 04/06/97شنبه تاریخ یکروز  12ساعت 	:ها زمان و محل بازگشایی پاکت -ي

 ازتاریخ پس ماه 3 حداقل باید بانکی هاي تضمین راعتبا مدت( بانکی نامه ضمانت شامل درمناقصه شرکت سپرده	:مبلغ تضمین شرکت در مناقصه -ه
ملی بانک نزد  0200614149008به شماره حساب  ریال 000/000/000/300	شده بانکی و یا واریز وجه نقد به مبلغ تضمین چک،)باشد ها پیشنهاد افتتاح
  و ارائه اصل فیش بانکی صنعتی ارومیهبه نام سپرده دانشگاه  ایران

 از غیر به گر مناقصه و داد خواهد انجام ستاد سامانه طریق از را مراحل تمام الزاماٌ وج ب الف، پاکت ارسال تا اسناد دریافت زمان از گر، مناقصه	:تذکر مهم
به دبیرخانه دانشگاه  03/06/97تاریخ 14 ساعت تا فیزیکی صورت وبه داده قرار اصلی پاکت یک در بایست می را ج و ب الف، هاي پاکت ستاد، ازسامانه اقدام

  .تحویل نمایند صنعتی ارومیه

  شماره تلفن جهت کسب اطالعات بیشتر با	

  31980220تدارکات اداره 

     آقاي کاظمی 09143478577


