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:شماره                                                                                                معاونت توسعھ مدیریت و منابع             

 
 

ھوری اسالمیجممدیریت محترم دفتر نمایندگی روزنامھ     
 سالم علیکم 

احترامٌا بدینوسیلھ اطالعیھ آگھی مناقصھ بشرح متن ذیل جھت استحضار وانتشار آگھی سراسری  ارسال میگردد ،خواھشمند است برابر 
.مقررات اقدام ونتیجھ بھ این معاونت اعالم گردد    

 
مناقصھ یک مرحلھ ای ارزیابی کیفیعمومی  فراخوانآگھی   

٢٠۶/٩۶ شماره مناقصھ  
را پس از طی فرآیند ارزیابی کیفی و تائید  مناقصھ موضوع تکمیل فاز دوم دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی بابل در نظر دارد

مطابق مشخصات فنی و نقشھ اجرایی  اصولی و فنی داری از کیفیت باال و منطبق با موازینررا برابر استاندارد و برخو صالحیت متقاضیان 
  :خصوصی اقدام نمایدشرکتھای از طریق  ستپیو
.مناقصھ گران دارای تجربھ قابل مقایسھ با موضوع مناقصھ باشند-١  
:شرح مختصر کار -٢  

)براساس مشخصات پیوستی (  تکمیل فاز دوم دانشکده دندانپزشکی  
:مدت اجرای کار -٣   

. می باشدماه  )١٢( یکسال حدود:  قراردادمدت اجرای   
:ربرآوردکا -۴  

ریال   022/779/375/55 بر اساس بر آورد اولیھ و حدود اعتبارات بمبلغ   
:محل اجرای کار -۵  

 شھرستان بابل
:شرایط متقاضی  -۶  
ذیصالح دیگر مربوطھ از سازمان مدیریت و برنامھ ریزی و یا اداره کار و امور اجتماعی و مراجع صالحیت امور داشتن گواھی  -۶-١  
و تجھیزات و نیروی انسانی متخصص و مجرب مرتبط با موضوع کار  اولیھ داشتن امکانات  -۶-٢  
حسن انجام تعھدات طبق ضوابط یھ ضمانتنامھ بانکیاداشتن توانایی ار -۶-٣  
:مدت الزم برای دریافت اسناد -٧  

١٢/١٣٩۶/ ٢١لغایت وز انتشار آگھی پیمان را دارند می توانند از ر فوق بوده وآمادگی اجرای ۶متقاضیانی کھ دارای شرایط مذکور در بند   
بھ ارزیابیدر این  در خواست کتبی بھ ھمراه گواھی رتبھ بندی ،آگھی تاسیس شرکت وآگھی آخرین تغییرات و اساسنامھ برای شرکت  

:ویا بھدانشگاه علوم پزشکی بابل  دفتر فنی   
و یا بھ سایت اینترنتی دانشگاه علوم پزشکی بابل بھ آدرس )   https://iets.mporg.ir/) پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات بھ آدرس    

.مراجعھ نمایند    .              (www.mubabol.ac.ir) 
 کار مشابه به لحاظ متراژ و دومناقصه گرانی حق شرکت در مناقصه را دارند که تعداد کار آزاد و رتبه مورد تائید سازمان مدیریت و برنامه ریزي را داشته و حداقل 

 .مبلغ را به انجام رسانده و در رزومه کاري داشته باشند
 .پس از مرحله ارزیابی ،تنها از شرکت هاي تعیین صالحیت شده جهت ادامه فرآیند مناقصه دعوت خواهد شد

 .هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد
 
 
                  

ایمان جھانیاندکتر   
عمعاون توسعھ مدیریت و مناب  

 


