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مدیر محترم روابط عمومی دانشگاه
سالم علیکم
احتراماً  ،دستور فرمائيد آگهی مناقصه يک مرحله ای مربوط به واگذاری بی خطر سازی پسماندهای عفونی در سطح بیمارستان های
شهید بهشتی و امام سجاد (ع)  ،شهید جلیل و شهید رجایی یاسوج بعالوه بیمارستانهای شهید رجایی و بی بی حکیمه گچساران  ،بیمارستان امام

خمینی دهدشت  ،بیمارستان  23تختخوابی باشت در سال  39-6231به اشخاص حقوقی ذيصالح واجد شرايط و دارای صالحيت طبق شرايط
ذيل از طريق انتشار فراخوان در روزنامه های کثيراالنتشار و هفته نامه استانی اطالع رسانی گردد%
 -1مناقصه گزار  :دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان کهگيلويه و بويراحمد معاون توسعه مديريت و منابع دانشگاه به
آدرس ياسوج – بلوار شهيد مطهری – ستاد مرکزی دانشگاه – تلفن ثابت 324-22222723-1 :
 -7موضوع مناقصه  :واگذاری بی خطر سازی پسماندهای عفونی در سطح بیمارستان های شهید بهشتی و امام سجاد (ع)  ،شهید جلیل و شهید
رجایی یاسوج بعالوه بیمارستانهای شهید رجایی و بی بی حکیمه گچساران  ،بیمارستان امام خمینی دهدشت  ،بیمارستان  23تختخوابی باشت

 -2برآورد اوليه  9/279/933/333 :ريال ( نه ميليارد هفتصد و بيست و نه ميليون و نهصد هزار ريال)
 -4تضمين شرکت در مناقصه( 486/494/333 :چهارصد و هشتاد و شش ميليون و چهارصد و نود و پنج هزار ريال) بصورت ضمانتنامه معتبر
بانکی مطابق فرم پيوست
 -4دستگاه نظارت  :معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی ياسوج
 -6محل دريافت اسناد مناقصه  :ستاد دانشگاه علوم پزشکی ياسوج – واحد امور قراردادهای دانشگاه
 -2زمان مهلت دريافت اسناد مناقصه  :از تاريخ  96/11/2لغايت  96/11/11قيمت اسناد و نحوه واريز وجه به مبلغ  733/333ريال به حساب
 7128394337331تمرکز درآمد دانشگاه علوم پزشکی ياسوج ( قابل واريز در بانک ملی )
 -8مهلت تحويل پيشنهادها  :از تاريخ  96/11/4لغايت 96/11/14
 -9مدارک موردنياز جهت دريافت اسناد  :اصل فيش واريزی و به صورت حضوری
 -13نحوۀ تحويل پيشنهادها  :بصورت حضوری
 -11محل اعتبار:از محل درآمد بيمارستانها
 -17مدت اعتبار پيشنهادها  73 :روز از تاريخ آخرين مهلت دريافت
 -12محل تحويل پيشنهادها  :ستاد مرکزی -دفتر حراست دانشگاه علوم پزشکی ياسوج
 -14حد نصاب مناقصه گزاران  :حداقل  2شخص می باشد(سه مورد)
 -14تاريخ گشايش پيشنهادها  :ساعت 13صبح روز دو شنبه مورخ  96/11/16در دفتر کار معاونت توسعه مديريت و منابع دانشگاه
 -16مدت انجام کاريکسال هجری شمسی (17ماه)
 -12ساير جزئيات و شرايط در اسناد مناقصه درج شده است.
 -18لطفاً برای کسب اطالعات بيشتر به وب سايت پايگاه ملی مناقصات  http://iets.mporg.irپورتال دانشگاه علوم پزشکی استان
به نشانی  www.yums.ac.irمراجعه فرمائيد%
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رونوشت :
 رئیس محترم دفتر ریاست دانشگاه جهت اطالع مدیر محترم امور مالی دانشگاه جهت اطالع رئیس محترم اداره بازرسی دانشگاه جهت اطالع مدیر محترم حراست دانشگاه جهت اطالع- -رئیس محترم امور حقوقی دانشگاه جهت اطالع

 -مدیر محترم پشتیبانی و رفاهی دانشگاه جهت اطالع

 مسئول محترم امور قراردادها دانشگاه جهت اطالع -سابقه
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