
 لیست مناقصات دانشگاه بوعلی سینا

 مهلت ارسال پیشنهادات
مهلت دریافت اسناد جهت 

ر مناقصهدشرکت   
 عنوان فراخوان

نوع 

 فراخوان
 ردیف شماره فراخوان در سامانه ستاد

15/6/1401  

14ساعت   

5/6/1401  

14ساعت   

مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام امور مربوط به خدمات 

خوابگاه های دانشجویی دانشگاهخدمات و تنظیفات   

مناقصه 

 عمومی
۲001000۳۹5000010 1 

15/6/1401  

14ساعت   

5/6/1401  

14ساعت   

مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری تعمیر، نگهداری و 

راهبری کلیه تأسیسات مکانیکی، الکتریکی، آب و فاضالب 

دانشگاه بوعلی سینامحوطه و ساختمان های   

مناقصه 

 عمومی
۲001000۳۹5000011 ۲ 

15/6/1401  

14ساعت   

5/6/1401  

14ساعت   

مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری کلیه امور مربوط به 

 دانشجویی درخرید اقالم غذایی ، طبخ و توزیع غذای 

 رستوران مجتمع آموزش عالی فاطمیه نهاوند

مناقصه 

 عمومی
۲001000۳۹500001۲ ۳ 

15/6/1401  

14ساعت   

5/6/1401  

14ساعت   

مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری کلیه امور مربوط به 

در  دانشجوییخرید اقالم غذایی ، طبخ و توزیع غذای 

 رستوران دانشکده فنی تویسرکان 

مناقصه 

 عمومی
۲001000۳۹500001۳ 4 

15/6/1401  

14ساعت   

5/6/1401  

14ساعت   

مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید غذای دانشجویی 

 دانشکده مدیریت و حسابداری رزن

مناقصه 

 عمومی
۲001000۳۹5000014 5 

15/6/1401  

14ساعت   

5/6/1401  

14ساعت   

مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید غذای دانشجویی 

 دانشکده فنی کبودرآهنگ

مناقصه 

 عمومی
۲001000۳۹5000015 6 

16/6/1401  

14ساعت   

6/6/1401  

14ساعت   

اقالم غذایی ، طبخ و مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید 

توزیع غذای دانشجویی در رستوران مرکزی امور دانشجویان و 

 توزیع غذا در رستوران دانشکده علوم پایه

مناقصه 

 عمومی
۲001000۳۹5000016 7 

16/6/1401  

14ساعت   

6/6/1401  

14ساعت   

مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید اقالم غذایی ، طبخ و 

رستوران دانشکده هنر ومعماری دانشجویی درتوزیع غذای   

مناقصه 

 عمومی
۲001000۳۹5000017 8 

16/6/1401  

14ساعت   

6/6/1401  

14ساعت   

مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل اسکلت و سقف خوابگاه 

 D-8المللی دانشجویان گروه بین

مناقصه 

 عمومی
۲001000۳۹5000018 ۹ 

15/6/1401  

14ساعت   

5/6/1401  

14ساعت   

مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری تعمیر، نگهداری و 

مکانیکی، الکتریکی، آب و فاضالب راهبری کلیه تأسیسات 

 محوطه و ساختمان های دانشگاه بوعلی سینا
و  تهیه کلیه لوازم و قطعات یدکی و تجهیزات مورد نیاز جهت تعمیرات)

(تهیه  لوازم مصرفی و تهیه ابزار کار بر عهده پیمانکار می باشد  

مناقصه 

 عمومی
۲001000۳۹500001۹ 10 
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