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 ستاد هرکزی داًشگاُ علَم پزشکی استاى لرستاى-خیاباى هعلن-خرم آباد

 2202030: ًوابر– 2202149: تلفي-441: صٌدٍق پستی

 

 (وًبت ديم )  د/7/99آگُی مىاقصٍ عمًمی

داوشگاٌ علًم پششکی ي خدمات بُداشتی درماوی استان لزستان در وظز دارد ،مىاقصٍ عمًمی یک مزحلٍ ای تامیه ویزيی اوساوی  امًر مزبًط بٍ خدمات 

بٍ  (ستاد)ي مزاقبت َای ايلیٍ سالمت در مىاطق شُزی را اس طزیق ساماوٍ تدارکات الکتزيویکی ديلت  (تىظیفات)گزيٌ پزستاری ، خدمات عمًمی

دریافت اسىاد مىاقصٍ ،بار گذاری پیشىُاد مىاقصٍ گزان ،گشایش پاکتُای : بزگشار وماید کلیٍ مزاحل فزآیىد مىاقصٍ شامل www.setadiran.irآدرس

بٍ استثىاءتضمیه شزکت در )مدارک خارج اس ساماوٍ .اوجام خًاَد شد(ستاد)پیشىُادی تا اعالم بزودٌ اس طزیق درگاٌ ساماوٍ تدارکات الکتزيویکی ديلت 

 .فاقد اعتبار می باشد (فزآیىد مىاقصٍ  ي فیش دریافت اسىاد می بایست بٍ َز دي شکل الکتزيویکی در ساماوٍ ستاد بارگذاری ي فیشیکی اصل ارسال گزدد

 مبلغ ضمانت نامه شرکت در مناقصه  تعداد نیرو               نام شهرستان  نوع خدمت                  ردیف

 000/750/725/1        75       رومشکان-دوره چگنی-پلدختر-کوهدشت                پزستاری 1

 000/500/579/1        75       الیگودرز-ازنا-دورود                پزستاری 2

 000/750/491/1        53       سپیددشت و کلیه معاونت ها و دانشگاه ها-خرم آباد                 پزستاری 3

 000/500/323/5        195      امام رضا-عسلیان-عشایر-بیمارستان های رحیمی                 پزستاری 4

 000/750/873/6       243      الیگودرز- ازنا-دورود اداری-         خدماتی 5

 000/250/784/1         61       رومشکان-دوره چگنی-پلدختر-کوهدشت   مزاقبت َای ايلیٍ سالمت 6

 

 وشد باوک ملی 2178354904003بٍ حساب شمارٌ  ( ریال پاوصد َشار ریال500 /000می بایست مبلغ (اس سایت َای مزبًطٍ)متقاضیان جُت دریافت ايراق شزایط 
 .بىام درآمدَای اختصاصی داوشگاٌ ياریش ي فیش مزبًطٍ را در داخل پاکت الف گذاشتٍ ي در مًعد مقزر تحًیل دبیزخاوٍ حزاست داوشگاٌ ومایىد

 09/04/1399ديشىبٍ : تاریخ اوتشار دعًتىامٍ شزکت در مىاقصٍ در ساماوٍ ستاد ديلت  

 www.setadiran.ir:به آدرس )(ستاد)سامانه تدارکات الکترونیکی دولت مزاجعٍ بٍ سایت 

 14/04/1399ريس  شىبٍ تاریخ 14تا ساعت : آخزیه مُلت سماوی دریافت اسىاد مىاقصٍ اس ساماوٍ ستاد 
 24/04/1399ريس  سٍ شىبٍ تاریخ 14تا ساعت :آخزیه مُلت سمان بارگذاری پیشىُادات در ساماوٍ ستاد 

 در ساله جلسات معايوت تًسعٍ تشکیل می گزدد25/04/1399 ريس چُارشىبٍ تاریخ 8در ساعت : سمان يمکان تشکیل کمیسیًن مىاقصٍ 
 .021-41934مزکش تماس پشتیباوی ساماوٍ (ستاد )اطالعات تماس جُت اوجام مزاحل عضًیت در ساماوٍ تدارکات الکتزيویکی ديلت 

باًک هلی بِ ًام داًشگاُ 0110901516007 بِ صَرت ٍاريش ٍجِ ًقد بِ حساب شوارُ میشان سپزدٌ شزکت در فزآیىد مىاقصٍ ي وًع تضمیه قابل قبًل

 .علَم پششکی استاى لزستاى يا ارائِ ضواًت ًاهِ باًکی با اعتبار سِ هاِّ تاهیي ٍارائِ گزدد

قبل اس  )24/04/1399رٍس سِ شٌبِ تاريخ 14اصل تضویي شزکت در فزآيٌد هٌاقصِ هی بايست در پاکت در بستِ حداکثز تا ساعت :ًکتِ هْن 

 .بِ داًشگاُ علَم پششکی ٍاحد حزاست در هقابل اخذ رسید تحَيل گزدد(هٌاقصِ گزاى اسطزيق ساهاًِ ستاد)گشايش پاکتْای پیشٌْادی 

 َشیىٍ ريسوامٍ بٍ عُدٌ بزودٌ مىاقصٍ می باشد*

 رٍابط عوَهی داًشگاُ علَم پششکی استاى لزستاى


