
 دانشگاه علامه طباطباییرفت و آمد کارکنان عمومی مناقصه هی فراخوان گآ

 

 یدانشگاه علامه طباطبائگزار: مناقصه نام دستگاه  .1

نت توسعه سازمان مرکزی، طبقه دوم، معاو تهران، بلوار دهکده المپیک، تقاطع بزرگراه شهید همت،: گزارمناقصه نشانی دستگاه  .2

 10714444و  11373794-91تلفن 1964869811کد پستی  ، اداره تدارکاتیئدانشگاه علامه طباطبا و مدیریت منابع

 11373777و  11373711-11تلفن  و نمابر اداره تدارکات: 

 11119211111اداره نظارت بر خدمات عمومی: 

 

 اختصاصی مناقصهبه شرح مندرج در شرایط دانشگاه علامه طباطبائی رفت و آمد کارکنان موضوع مناقصه:  .7

و مهلت 9144043094 و بارگزاری در سامانه ستاد ایران  نتاریخ درج آگهی فراخوان در روزنامه ایرامهلت شرکت در مناقصه:  .1

  می باشد 9144043047تارتاریخ به مدت ده روزکاریدریافت اسناد 9144043091ارسال از تاریخ 

 نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه:  .7

یا واریز  و معتبر)دارای سه ماه اعتبار که تا سه ماه دیگر نیز قابل تمدید باشد( ارائه چک تضمین شده بانکی یا ضمانتنامه بانکی

تمرکز وجوه سپرده  5007017400711404به شماره حساب  (ریال) ششصد میلیون  یالر 000/000/000به مبلغ  ،نقدی

  .طباطباییبنام سپرده دانشگاه علامه ک مرکزیبان

 جهت دریافت اسناد: .6

و یا به   www.atu.ac.irعلاقمندان جهت دریافت اسناد و اوراق این مناقصه می توانند به پایگاه اینترنتی دانشگاه به نشانی 

 نمایند.مراجعه سامانه ستاد ایران 

 : در مناقصه شرکتنحوه  .7

شرکت کنندگان مکلفند مدارک خود را به صورت کامل در سامانه ستاد ایران بارگزاری و به صورت سه پاکت جداگانه به شرح زیر به آدرس قید 

 شده ارسال کنند. ) لازم به ذکر است به پیشنهادهای که  در سامانه ستاد بارگزاری نشده باشد ترتیب اثر داده نمی شود(

 سپرده شرکت در مناقصهپاکت الف. 

های  و صورت گزارش حسابرسی، مدارک مناقصه شامل قراردادو  پی  احراز صلاحیت شرکت، کسوابق شرکتمدارک مستندات، پاکت ب. 

 ، و پیوست های شماره یک، دو و سه.دو سال اخیر مالی

 فرم پیشنهاد قیمتپاکت ج. 

 یسناد مثبته خود را )به صورت امضاء و مهر شده تمامپیشنهاد قیمت و  اشرکت ها و افراد واجد شرایط جهت شرکت در مناقصه می بایست . 

ارگزاری پس از انتشار آگهی، ب( ستاد ایران دولت)به مدت ده روز کاری در سامانه الکترونیک  دریافت اسناد از سامانه ستادصفحات(  از تاریخ 

 کنند

 می باشد.مناقصه آگهی به عهده برنده درج هزینه  .8

 

 معاونت توسعه و مدیریت منابع                                                                  

 یدانشگاه علامه طباطبائ                                                              

http://www.atu.ac.ir/

