
  آگهی مناقصه عمومی

 0تجهیزات آزمایشگاهی به شرح ذیل خریداری نمایددانشگاه محقق اردبیلی در نظر دارد  پژوهشی و فناوریمعاونت 

با برآورد قیمت اولیه دو میلیارد ریال   Protomat S63 مدل دستگاه  LPKFبرد چاپی  یک دستگاه -

 ( ریال 000/000/000/2)

       Agilentساخت شرکت   Cary Eclipseمدل Spectrofluorimeter یک دستگاه اسپکتروفلوریمتر  -    

 ( ریال.000/000/000/2برآورد قیمت  اولیه دو میلیارد ریال  )

 Masterو یک  Slave Node(، شامل چهار HPC)  سامانه سیستم پردازش موازی مرکز محاسبات سریع   -   

Node ( ریال از طریق مناقصه عمومی 000/000/000/2با برآورد قیمت اولیه دو میلیارد ریال  ) با قطعات جانبی

 خریداری نماید. 

روز پس از تاریخ درج آگهی در روزنامه،به سامانه تدارکات الکترونیک  00توانند حداکثر تا متقاضیان واجد شرایط می

ام نمایند.ضمناً پس از اتمام مهلت مقرر برای دریافت اسناد )ستاد( دولت مراجعه و نسبت به دریافت اسناد مناقصه اقد

 روز بایستی نسبت به بارگذاری اسناد و ارایه پیشنهاد قیمت در سامانه مذکوراقدام نمایند 00،حداکثر مدت 

همچنین  (http\\:www.uma.ac.ir)اردبیلی  کامل مشخصات دستگاههای در خواستی در سایت دانشگاه محقق شرح  

 .سامانه تدارکات الکترونیکی دولت موجود می باشد

شرکتهای متقاضی شرکت در مناقصه باید قیمتهای پیشنهادی خود را هم در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ثبت و هم 

ه حساب ب نامه بانکی یا فیش واریزی) پاکت الف شامل: ضمانتپاکتهای در بسته و ممهور شده  نسبت به ارسال فیزیکی 

سپرده، پاکت ب شامل: اساسنامه و روزنامه رسمی صاحبان مجاز امضای شرکت، پاکت ج شامل: قیمت پیشنهادی شرکت 

اردبیل، خیابان آدرس به و پاکت چهارم شامل: سه پاکت الف، ب و ج به صورت مهروموم شده با مشخصات کامل شرکت( 

جام ی انی نحوهنامهواقع در ساختمان مرکزی دانشگاه اقدام و برابر آیین دانشگاه، دانشگاه محقق اردبیلی، اداره دبیرخانه

 باشد.مبلغ برآورد اولیه می %5ی شرکت در مناقصه معادل امور مالی و معامالتی دانشگاه، میزان سپرده

 توجه:

 باشد.هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می
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