
اطالعات مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه و آماده سازی مواد اولیه، طبخ و توزیع غذا ها
و دسرهای دانشجویی خوابگاه های دانشگاه تهران

احمد نوحه گرکاربر تهیه کننده:

۱۴۰۰/۰۸/۱۲ تاریخ تهیه گزارش:

شماره مرجع:

-

عنوان / موضوع مناقصه :

تاریخ تایید مقام تشخیص :

نوع مناقصه:

کلید واژه:

ثبت اطالعات مناقصه عمومی:

۱۴۰۰/۰۸/۱۲

-

مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه و آماده سازی مواد اولیه، طبخ و توزیع غذا ها و دسرهای دانشجویی خوابگاه های دانشگاه
تهران

نوع برگزاری:

۲۰۰۰۰۹۳۱۹۷۰۰۰۰۳۸

شماره مناقصه قبلی :

تاریخ ثبت :

مشخصات مناقصه عمومی:

مناقصه جدید

۱۴۰۰/۰۸/۱۲

یک مرحله ای

-شماره مناقصه :

امور مربوط به تهیه و آماده سازی مواد اولیه، طبخ و توزیع غذا ها وعده های ناهار، ( شام و صبحانه فقط در خوابگاهها) بر حسب دانشکده/شرح مناقصه :
پردیس / خوابگاه های دانشگاه تهران، به شرح این دعوتنامه و مطابق با نمونه قرارداد و ضمائم پیوست.

کاال, خدمات بدون فهرست بها

حداقل امتیاز قابل قبول ارزیابی فنی / بازرگانی :

طبقه بندی موضوعی :

- ضریب تاثیر در قیمت تراز شده : -%

شهر محل اجرا :استان محل اجرا :
تهرانتهران

nullمسئول کمیته فنی / بازرگانی:

nullسمت:

حوزه فعالیتردیف طبقه بندی موضوعی

مواد غذائی و نوشیدنی کاال ۱

فعالیتهای خدماتی مربوط به غذا و آشامیدنی ها ISIC خدمات - کدينگ ۲

حسن ورادی اصفهانیمسئول ثبت مناقصه :دانشگاه تهراننام دستگاه اجرایی مناقصه گزار:

معاون اداری مالیپست :احمد نوحه گرمقام تشخیص فرآیند:

تهران خیابان ۱۶ آذر نبش خیابان ادوارد براون پالک ۲۰(ساختمان فوالد) - اداره کل طرح های عمرانی و پشتیبانی دانشگاه تهران.آدرس:

۱۴۶۱۹۱۴۶۸۱کد پستی :-مرجع پاسخگویی:

مدیر کل امور مالیپست :آرش تحریریذیحساب/باالترین مقام مالی فرآیند :

اطالعات مناقصه گزار:

تهیه و آماده سازی مواد اولیه، طبخ و توزیع غذا ها و دسرهای دانشجوییشرح کلی حوزه فعالیت :

جزییات تماس مرجع پاسخگویی:

نام ونام خانوادگی:

تلفن همراه:

-

-

-

تلفن همراه:-

واحد سازمانی:

واحد سازمانی:

آدرس:

تلفن ثابت:

-

-

جزییات تماس مسئول ثبت مناقصه:

آدرس پست الکتریکی:

- -

تلفن ثابت:

خیابان ۱۶ آذر - دانشگاه تهران

-

نام ونام خانوادگی:

آدرس پست الکتریکی:

-

حسن ورادی اصفهانی

آدرس:

اعضای کمسیون مناقصه:

نقش در سامانهپست سازمانینام و نام خانوادگی ردیف

مقام تشخیصمعاون اداری مالیاحمد نوحه گر ۱

مدیر مالیمدیر کل امور مالیآرش تحریری ۲

مسئول فنی (عضومدیر کل طرح های عمرانی و پشتیبانیجابر سلطانی
کمیسیون برگزاری مناقصه) ۳

عضو کمیسیون برگزاريرییس اداره قراردادها و اجراییفاطمه الهلویی زارع
مناقصه ۴



احمد نوحه گر

۱۴۰۰/۰۸/۱۲تاریخ تهیه گزارش:

کاربر تهیه کننده:

اعضای کمسیون مناقصه:

نقش در سامانهپست سازمانینام و نام خانوادگی ردیف

عضو کمیسیون برگزاريمدیر کل حراستحمیدرضا ملی
مناقصه ۵

مدیر کل طرح های عمرانی و پشتیبانی جابر سلطانیمسئول کمیته فنی/بازرگانی:

کمیته فنی / بازرگانی:

پست:

واحد پول : ریال-برآورد مالی:

-ردیف بودجه: اعتبارات هزینه ای-جاری نوع اعتبار:

۲,۰۰۰,۰۰۰ هزینه خرید اسناد مناقصه :

ملت-دانشگاه تهران-۵۲۰۰۰۰۰۵۶۸اطالعات حساب جهت واریز هزینه خرید اسناد:

ضمانتنامه بانکی, فیش بانکی (وجه نقد)نوع تضمین :

۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰مبلغ تضمین:

۱۴۰۰/۰۸/۱۶مهلت دریافت اسناد :۱۴۰۰/۰۸/۱۲زمان اولین انتشار آگهی /ارسال به صفحه اعالن عمومی:

۱۴۰۰/۰۸/۲۶زمان بازگشایی پاکت ها :۱۴۰۰/۰۸/۲۶مهلت ارسال پاکت های پیشنهاد :

۱۴۰۰/۰۹/۳۰زمان اعتبار پیشنهاد:

nullمسئول کمیته فنی / بازرگانی:

nullسمت:

اطالعات مالی / تامین اعتبار:

اطالعات زمانی:

خیراطالعات برآورد مالی برای مناقصه گر قابل رویت باشد :

ریالواحد پول :

ساعت : ساعت :

ساعت :ساعت :

ساعت :

 ۱۲:۰۰

 ۱۶:۰۰

 ۱۰:۰۰

 ۱۴:۰۰

 ۱۶:۰۰

- توضیحات :

- توضیحات :

خیرپرداخت تمام و یا بخشی از مبلغ مناقصه، از محل "اسناد خزانه اسالمی" خواهد بود:

۱۱۷۳شناسه واریز:

بودجه عمومی -محل تامین اعتبار : سقف اعتبار پیش بینی شده:


