
  آگهی مزایده                                     بسمه تعالی                    

 92516/51وزارت اموراقتصادی و دارایی  و مجوز هیات امنا بشماره نامه   51/7/71مورخ 529761/15دانشگاه ارومیه با اخذ مجوز بشماره  

( 71)چهاردهمین جلسه درسال  51/1/71و صورتجلسه هیات محترم رییسه دانشگاه مورخ  ) دستورهجدهم از مصوبات( 56/1/76مورخ 

 اقدام به فروش دفتر مرکزی دانشگاه ارومیه در تهران  شرح ذیل می نماید:  51/1/71د مورخ 6111/61بشماره نامه 

 ز-م-5/72: شماره آگهي مزایده  -1
 کیلومتری جاده سرو  55ارومیه -دانشگاه ارومیه   مزایده گزار  :نام و نشاني   -2

 : فروش دفتر مرکزی دانشگاه ارومیه در تهران  موضوع مزایده -3

 عمومی یک مرحله ای  نوع مزایده  : -4

 13/8/72الی  61/8/72از تاریخمهلت تحویل اسناد به متقاضيان  : -5

 iets.mporg.irریق سایت پایگاه ملی مناقصات بنشانی از طمحل تحویل اسناد به متقاضيان  : --6

 51/7/72تا مورخه مهلت دریافت اسناد از پيشنهاد دهندگان  :   -9 

 –ستاد مرکزی  – کیلومتری جاده سرو دانشگاه ارومیه 55ارومیه  –آذربایجانغربی   محل دریافت اسناد از پيشنهاد دهندگان  :-8

طبقه همکف دفتر حراست دانشگاه ارومیه مراجعه نموده و پاکت ها را تحویل داده و رسید دریافت نمایند یا به نحوی پست نمایند که تا 

 مهلت مقرر به دانشگاه رسیده باشد.

 سه ماه خواهد بود.  تاریخ اعتبار پيشنهادات : -9

 51/7/72مورخ  تاریخ بازگشایي پاکتها  :   -11

یا چک تضمین شده بانکی دروجه ضمانت نامه بانکی با سررسید سه ماهه بصورت  251111111شرکت در مزایده  :  سپرده -11

 د شد.یحذف خواهزایده نصورت از دور میر اید . در غینه فرمایتهدانشگاه 

 تا دوماهتاریخ قرارداد از  مدت قرارداد  : -12

با هماهنگی قسمت مدیریت امورپشتیبانی  ادرس تهران خیابان ولی عصر کوی دانش کیان صبح به  01ساعت    1/9/96زمان بازدید: مورخ  -13

 65557444440به شماره تماس  دانشگاه

 ریال 0555555555 مبلغ پایه:-14

سایر شرایط شرکت در مزایده در برگه -هزینه چاپ اگهی  و هزینه ثبت قرارداد در دفترخانه اسناد رسمی برعهده برنده مزایده است -15

 یا 65557444440به شماره تماس  دانشگاهمدیریت امورپشتیبانی به کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن در صورت نیاز های اسناد درج شده است 

 امورقراردادها   تماس حاصل فرمایید.  15716917یا 311 – 16916913 


