
 «آسانسورهايس و نگهداری سرو» ای خدمات مرحله  يكمناقصه عمومی تجديد  فراخوان

 ريزی آموزشی  سازمان پژوهش و برنامه 

سرويس و نگهداري » خدماتعمومي  مناقصهتجديد  در نظر دارد رت آموزش و پرورشوزا - آموزشي ريزي سازمان پژوهش و برنامه

را از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت برگزار نمايد. كليه مراحل  9022000066000006به شماره « ساختمانهاي وابسته آسانسورهاي

ها از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكي دولت  گران و بازگشايي پاكت مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصهتجديد برگزاري از دريافت اسناد 

نام در سايت  گران در صورت عدم عضويت قبلي، مراحل ثبت انجام خواهد شد و الزم است مناقصه  WWW.Setadiran.ir)ستاد( به آدرس: 

  حقق سازند.ممذكور و دريافت گواهي امضاي الكترونيكي را جهت شركت در مناقصه 

 باشد. مي  7/0/22شنبه چهاردر سامانه، روز تجديد مناقصه  اسنادتاريخ انتشار 

  99/0/22 دوشنبهروز  92ساعت تا ني دريافت اسناد از سايت: مهلت زما

  99/0/22شنبه پنجروز  92ساعت تا مهلت زماني ارائه پيشنهاد: 

  92/0/22شنبه  روز  90:00ها: ساعت  زمان بازگشايي پاكت
 «:ج»و « الف»های  پاکتگزار جهت دريافت اطالعات بیشتر درخصوص اسناد مناقصه و ارائه  اطالعات تماس دستگاه مناقصه

امور  -كل امور اداري و پشتيباني اداره -ريزي آموزشي سازمان پژوهش و برنامه -خيابان ايرانشهرشمالي -زند خيابان كريمخان -تهران :آدرس 

 920داخلي   88809960تلفن:  -حقوقي و قراردادها
 اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه: 

 37914893و  33191848نام:  دفتر ثبت          129-39143مرکز تماس 

 ريزی آموزشی سازمان پژوهش و برنامه

 

 



 «های حرارتی و برودتی سيستميس و نگهداری سرو» ای خدمات مرحله  يكمناقصه عمومی تجديد  فراخوان

 ريزی آموزشی  سازمان پژوهش و برنامه 

سرويس و نگهداري »مناقصه عمومي خدمات تجديد وزارت آموزش و پرورش در نظر دارد  -آموزشي  ريزي سازمان پژوهش و برنامه

را از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت برگزار نمايد.  0200226200222227به شماره « برودتي ساختمانهاي وابستههاي حرارتي و  سيستم

ها از طريق درگاه سامانه تداركات  گران و بازگشايي پاكت مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصهتجديد كليه مراحل برگزاري از دريافت اسناد 

گران در صورت عدم عضويت قبلي، مراحل  انجام خواهد شد و الزم است مناقصه  WWW.Setadiran.irبه آدرس: الكترونيكي دولت )ستاد( 

 نام در سايت مذكور و دريافت گواهي امضاي الكترونيكي را جهت شركت در مناقصه محقق سازند.  ثبت

 باشد. مي  7/6/00شنبه چهاردر سامانه، روز تجديد مناقصه  اسنادتاريخ انتشار 

  90/6/00 دوشنبهروز  90ساعت تا مهلت زماني دريافت اسناد از سايت: 

  00/6/00شنبه پنجروز  90ساعت تا مهلت زماني ارائه پيشنهاد: 

  02/6/00شنبه  روز   99ها: ساعت  زمان بازگشايي پاكت
 «:ج»و « الف»های  ارائه پاکتگزار جهت دريافت اطالعات بيشتر درخصوص اسناد مناقصه و  اطالعات تماس دستگاه مناقصه

امور  -كل امور اداري و پشتيباني اداره -ريزي آموزشي سازمان پژوهش و برنامه -خيابان ايرانشهرشمالي -زند خيابان كريمخان -آدرس: تهران 

 006داخلي   88869906تلفن:  -حقوقي و قراردادها
 ه: اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامان

 36391893و  33999818نام:  دفتر ثبت          123-43914مرکز تماس 

 ريزی آموزشی سازمان پژوهش و برنامه

 

 



 «نظافت و پذيرايی» ای خدمات مرحله  يكمناقصه عمومی تجديد  فراخوان

 ريزی آموزشی  سازمان پژوهش و برنامه 

به شماره « نظافت و پذيرايي»مناقصه عمومي خدمات تجديد وزارت آموزش و پرورش در نظر دارد  -آموزشي  ريزي سازمان پژوهش و برنامه

مناقصه تا تجديد را از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت برگزار نمايد. كليه مراحل برگزاري از دريافت اسناد  0200226200222228

  WWW.Setadiran.irها از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكي دولت )ستاد( به آدرس:  گران و بازگشايي پاكت ارائه پيشنهاد مناقصه

نام در سايت مذكور و دريافت گواهي امضاي  گران در صورت عدم عضويت قبلي، مراحل ثبت ت مناقصهانجام خواهد شد و الزم اس

 الكترونيكي را جهت شركت در مناقصه محقق سازند. 

 باشد. مي  7/6/00شنبه چهاردر سامانه، روز تجديد مناقصه  اسنادتاريخ انتشار 

  90/6/00 شنبهدوروز  90ساعت تا مهلت زماني دريافت اسناد از سايت: 

  00/6/00شنبه پنجروز  90ساعت تا مهلت زماني ارائه پيشنهاد: 

  02/6/00شنبه  روز   99:62ها: ساعت  زمان بازگشايي پاكت
 «:ج»و « الف»های  گزار جهت دريافت اطالعات بیشتر درخصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت اطالعات تماس دستگاه مناقصه

امور  -كل امور اداري و پشتيباني اداره -ريزي آموزشي سازمان پژوهش و برنامه -خيابان ايرانشهرشمالي -زند خيابان كريمخان -آدرس: تهران 

 006داخلي   88869906تلفن:  -حقوقي و قراردادها
 اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه: 

 36391893و  33999818نام:  دفتر ثبت          123-43914مرکز تماس 

 ريزی آموزشی سازمان پژوهش و برنامه

 

 



 «ونقل حمل» ای خدمات مرحله  يكمناقصه عمومی تجديد  فراخوان

 ريزی آموزشی  سازمان پژوهش و برنامه 

به شماره « ونقل حمل»مناقصه عمومي خدمات تجديد وزارت آموزش و پرورش در نظر دارد  -آموزشي  ريزي سازمان پژوهش و برنامه

مناقصه تا تجديد را از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت برگزار نمايد. كليه مراحل برگزاري از دريافت اسناد  0200226200222220

  WWW.Setadiran.irها از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكي دولت )ستاد( به آدرس:  گران و بازگشايي پاكت ارائه پيشنهاد مناقصه

نام در سايت مذكور و دريافت گواهي امضاي  گران در صورت عدم عضويت قبلي، مراحل ثبت ت مناقصهانجام خواهد شد و الزم اس

 الكترونيكي را جهت شركت در مناقصه محقق سازند. 

 باشد. مي  7/6/00شنبه چهاردر سامانه، روز تجديد مناقصه  اسنادتاريخ انتشار 

  90/6/00 شنبهدوروز  90ساعت تا مهلت زماني دريافت اسناد از سايت: 

  00/6/00شنبه پنجروز  90ساعت تا مهلت زماني ارائه پيشنهاد: 

  02/6/00شنبه  روز  90ها: ساعت  زمان بازگشايي پاكت
 «:ج»و « الف»های  گزار جهت دريافت اطالعات بیشتر درخصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت اطالعات تماس دستگاه مناقصه

امور  -كل امور اداري و پشتيباني اداره -ريزي آموزشي سازمان پژوهش و برنامه -خيابان ايرانشهرشمالي -زند خيابان كريمخان -آدرس: تهران 

 006داخلي   88869906تلفن:  -حقوقي و قراردادها
 اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه: 

 36391893و  33999818نام:  دفتر ثبت          123-43914مرکز تماس 

 ريزی آموزشی سازمان پژوهش و برنامه

 


