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                                                          دانشگاه علوم پزشکی بابل

 

شماره:                                                                                                معاونت توسعه مديريت و منابع             

 

 

  ھوری اس*میجم مديريت محترم دفتر نمايندگی روزنامه

 س*م عليکم 

احتراماٌ بدينوسيله اط*عيه آگھی مناقصه بشرح متن ذيل جھت استحضار وانتشار آگھی سراسری  ارسال ميگردد ،خواھشمند است برابر 
   مقررات اقدام ونتيجه به اين معاونت اع*م گردد.

 

مرحله ای يکآگھی مناقصه عمومی   
١٢٢/٩٧شماره مناقصه   

داری از کيفيت ررا برابر استاندارد و برخو  اتصال فاض*ب پرديس دانشگاه به اگوی فاض*ب شھریزشکی بابل در نظر دارد دانشگاه علوم پ
  خصوصی اقدام نمايد:شرکتھای از طريق  مطابق مشخصات فنی و نقشه اجرايی پيوست اصولی و فنی باO و منطبق با موازين

  

شرح مختصر کار: -١  
( براساس مشخصات پيوستی )دانشگاه به اگوی فاض*ب شھری   اتصال فاض*ب پرديس  

مدت اجرای کار: -٢   

. می باشدماه  )٩( نه   حدود:  قراردادمدت اجرای   

برآوردکار: -٣  

لایر  ٢٩١/١٠٢/٧٨۵/١۵ بر اساس بر آورد اوليه و حدود اعتبارات بمبلغ   
محل اجرای کار: -۴  

 شھرستان بابل
شرايط متقاضی : -۵  
ذيص*ح ديگر مربوطه از سازمان مديريت و برنامه ريزی و يا اداره کار و امور اجتماعی و مراجع ص*حيت امور داشتن گواھی  -۵-١  

و تجھيزات و نيروی انسانی متخصص و مجرب مرتبط با موضوع کار  اوليه داشتن امکانات  -۵-٢  

حسن انجام تعھدات طبق ضوابط يه ضمانتنامه بانکیاداشتن توانايی ار -۵-٣  

مدت Oزم برای دريافت اسناد: -۶  
١۵/٠۵/١٣٩٧پيمان را دارند می توانند از روز انتشار آگھی لغايت  فوق بوده وآمادگی اجرای ۵متقاضيانی که دارای شرايط مذکور در بند   

در اين مناقصه به ت و اساسنامه برای شرکتدر خواست کتبی به ھمراه گواھی رتبه بندی ،آگھی تاسيس شرکت وآگھی آخرين تغييرا  

ويا به:دانشگاه علوم پزشکی بابل  دفتر فنی   

:و يا به سايت اينترنتی دانشگاه علوم پزشکی بابل به آدرس )   https://iets.mporg.ir/) پايگاه ملی اط*ع رسانی مناقصات به آدرس    

مراجعه نمايند .   .              (www.mubabol.ac.ir) 

  

ار مشابه به لحاظ متراژ و مناقصه گراني حق شركت در مناقصه را دارند كه تعداد كار آزاد و رتبه مورد تائيد سازمان مديريت و برنامه ريزي را داشته و حداقل يك ك

  مبلغ را به انجام رسانده و در رزومه كاري داشته باشند.

 هزينه چاپ آگهي به عهده برنده مناقصه مي باشد.
                  

ايمان جھانياندکتر   

 معاون توسعه مديريت و منابع
 رونوشت به :

و آمادگي براي توزيع اسناد شرايط مناقصه برابر مقرراتجهت اطالع دفتر فني دانشگاه   

 واحد حراست جهت اطالع و تحويل پاكات شركت كنندگان مطابق فرم

 مدير محترم امور مالي جهت اطالع

اطالع  امور قراردادها جهت  

 اداره آمار و فن آوري اطالعات جهت اطالع و درج در سايت دانشگاه

 


