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فراخوان شرکت در مناقصه عمومی امور مربوط به تامین کارگر ماهر مورد تایید دفتر فنی در حوزه کارهای تعمیرات اساسی 

 8991-99و محوطه سازی دانشگاه هنر اسالمی تبریز در سال تحصیلی 

 اسالمی تبریز در نظر دارد امور مربوط به تامین کارگر ماهر مورد تایید دفتر فنی در حوزه کارهای تعمیرات اساسی و محوطه سازی دانشگاهدانشگاه هنر 

الی م را از طریق مناقصه عمومی و با شرایط ذیل به پیمانکار حقوقی واجد شرایط و با رعایت آیین نامه 8991-99هنر اسالمی تبریز را در سال تحصیلی 

شود که به نکات درج شده در دستورالعمل شرکت در مناقصه و همچنین مواردی که گران درخواست میو معامالتی دانشگاه واگذار نماید. از مناقصه

 در زیر آمده است، به دقت توجه فرمایند.

 تعمیرات اساسی و محوطه سازیامور مربوط به تامین کارگر ماهر مورد تایید دفتر فنی در حوزه کارهای  موضوع مناقصه:-8

 امور مربوط به تامین کارگر ماهر مورد تایید دفتر فنی در حوزه کارهای تعمیرات اساسی و محوطه سازی شرح مختصری از مناقصه: -2 

 دانشگاه هنر اسالمی تبریز محل انجام موضوع قرارداد: -9

 ریال 040/969/819/88حدود : مبلغ برآورد اولیه -4

 ماه شمسی. 1رای موضوع قرارداد: مدت اج -5

 دانشگاه هنر اسالمی تبریز. کارفرما: -6

 دانشگاه هنراسالمی تبریز.گزار: دستگاه مناقصه -7

 بصورت یک مرحله ای و  سه  پاکتی خواهد بود. نحوه انجام مناقصه: -1

  تضمین شرکت در مناقصه: -9

مشروحه ذیل همراه  هادی کل برای طول مدت قرارداد است که بایستی به یکی از صورت)ده درصد( قیمت پیشن %81مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 

 با اسناد مناقصه در پاکت در بسته به مناقصه گزار تسلیم شود. 

 ضمانت نامه بانکی به نفع کارفرما )در پاکت الف( -

 دیگر قابل تمدید می باشد. ماه 9باشد و برای پس از تاریخ افتتاح پیشنهادات می ماه 9اعتبار تضمین شرکت در مناقصه حداقل  -80

از طریق سایت دانشگاه و سامانه تدارکات الکترونیک قابل دریافت و توضیح اینکه اصل مدارک بعد از بارگذاری در  دریافت اسناد مناقصه: -88

 www.tabriziau.ac.irسامانه ستاد به صورت فیزیکی تحویل دبیرخانه دانشگاه خواهد شد. )اسناد و مدارک الزم در درگاه اینترنتی دانشگاه به آدرس 

 قابل دسترسی است.

 باشد.دارا بودن تأیید صالحیت از وزارت کار و امور اجتماعی الزامی می -82

 بهتماس و یا قسمت امور مالی  04895297980شماره  قسمت دفتر فنی 048 95559576 جهت کسب اطالعات بیشتر در ساعات اداری با شماره 

راجعه م رقی، تبریز، خیابان آزادی، میدان حکیم نظامی، دانشگاه هنر اسالمی تبریز، دبیرخانه مرکزیاستان آذربایجان ش نشانی

 فرمایید.

 

 دانشگاه هنر اسالمی تبریز
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