
 ))باسمه تعالي((

« فشرده( يابیکار )ارز یاجرا يفیک يابیبا توان ارز یمرحله ا کی يمناقصه عمومفراخوان  »   

اولنوبت      

ریزی کشور از محل اعتبارات برنامهاجرای پروژه ذیل را براساس قانون برگزاری مناقصات به پیمانکاران دارای صالحیت از سازمان مدیریت و در نظر دارد  دانشگاه بیرجند

ذار نماید لذا پیمانکاران واجد شرایط گوا 0302570000030200عمرانی به شرح مندرج در اسناد مناقصه از طریق سامانه تداراکات الکترونیک دولت به شماره فراخوان 

 8اعت س می توانند  جهت دریافت اسناد مربوطه از آزادو ظرفیت پایه  ،در نظر گرفتن رشته ( باتواما و تاسیسات و تجهیزات رشته ابنیه 5حداقل پایه متقاضی )

و الزم است مناقصه گران   مراجعه نمایند www.setadiran.ir به سامانه تدارکات الکترونیک به آدرس  41/45/3044مورخ  صبح 8ساعت  تا 13/40/3044مورخ  صبح

 ی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.کای الکترونیدر سایت مذکور ودریافت گواهی امضدر صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام 

 مدت پیمان نوع قرارداد محل اجرا پروژه

مبلغ برآورد )ریال( 

فهرست بها براساس 

 0011 سال

مبلغ تضمین 

شرکت در 

 مناقصه )ریال(

تاریخ تحویل اسناد 

 و پیشنهادات
 تاریخ بازگشایي

 اطیساختمان، ح لیتکم

و موتورخانه  یمرکز

دانشگاه  اتیدانشکده ادب

 رجندیب

 بیرجند

سرجمع و 

براساس 

بخشنامه 

شماره 
219921/6  

   40/40/96مورخ 

 ١،204،444،444   12،002,،61،9١0 ماه 0

حداکثر ساعت 

صبح روز  1:44

مورخ  یکشنبه

14/40/2044 

صبح  9:44ساعت 

 شنبهیکروز 

مورخ 

14/40/2044 

یا  بیرجند دانشگاهدر وجه  گریسه ماه د یبرا دیو قابل تمد شنهادیافتتاح پ خیتار مورد قبول کارفرما بمدت سه ماه پس از یضمانتنامه بانک تضمین شرکت درمناقصه 

در پاکت )الف( قرارداده شود  رجندینزد شعبه بانک تجارت دانشگاه ب رجندینام حساب متمرکز وجوه سپرده دانشگاه ب 081504484به شماره حساب  ینقد زیصورت  وار

 ..باشدیم

 www.setadiran.irسامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس محل تحویل اسناد: 

عالوه بر بارگذاری در سامانه ستاد به صورت  "الف"ضمنا به پیشنهادات خارج از سامانه که به صورت فیزیکی تحویل گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد و الزم است پاکت 

 در موعد مقرر تحویل گردد. رجندیدانشگاه ب رخانهیدب-دانشگاه یسازمان مرکز-شوکت آباد سیپرد-رجندیدانشگاه ب-رجندیشهرستان بفیزیکی به آدرس 

 باشد.می رجندیدانشگاه ب یسالن جلسات روابط عموممحل گشایش پیشنهادات 

 

 دانشگاه بیرجند
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