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                                                          دانشگاه علوم پزشکی بابل

 
:شماره                                                                                                معاونت توسعھ مدیریت و منابع             

 
ندرانبشیرماز روزنامھ نمایندگي  مدیریت محترم  

 سالم علیکم 
احترامٌا بدینوسیلھ اطالعیھ آگھی مناقصھ بشرح متن ذیل جھت استحضار وانتشار آگھی در یك نوبت ارسال  میگردد ،خواھشمند است برابر 

.مقررات اقدام ونتیجھ بھ این معاونت اعالم گردد    
 

مرحلھ ای یكآگھی مناقصھ عمومی   
١٠١/٩٣شماره مناقصھ    

را برابر  معاونت بھداشتي جابجائی کارکنان حمل و نقل و سرویس دھی وامور واگذاری کی بابل در نظر دارد نسبت بھ دانشگاه علوم پزش
:از طریق بخش خصوصی اقدام نمایداداري از کیفیت باال و منطبق با موازین ندارد و برخوردار استا  

 
:شرح مختصر کار -١  

انجام امور محولھ اداری و درون شھری و برون شھری و خارج از  ، معاونت بھداشتي  ئی کارکنان واگذاری امور حمل و نقل و سرویس دھی و جابجا
 استان

:مدت اجرای کار -٢  
. می باشدماه  )١٢(دوازده حدود قراردادمدت اجرای   

:برآوردکار -٣  
ریال  ٠٠٠/٠٠٠/۴٣٧/٧بر اساس بر آورد اولیھ و حدود اعتبارات بمبلغ   

:محل اجرای کار -۴  
عاونت بھداشتی م  
:شرایط متقاضی  -۵  
ذیصالح دیگر مربوطھ از سازمان مدیریت و برنامھ ریزی و یا اداره کار و امور اجتماعی و مراجع صالحیت امور داشتن گواھی  -۵-١  
و تجھیزات و نیروی انسانی متخصص و مجرب مرتبط با موضوع کار  اولیھ داشتن امکانات  -۵-٢  
حسن انجام تعھدات طبق ضوابط یھ ضمانتنامھ بانکیاداشتن توانایی ار -۵-٣  
:مدت الزم برای دریافت اسناد -۶  

٢٧/٢/١٣٩۴پیمان را دارند می توانند از روز انتشار آگھی لغایت  فوق بوده وآمادگی اجرای ۵متقاضیانی کھ دارای شرایط مذکور در بند   
معاونت بھداشتی  وآگھی آخرین تغییرات و اساسنامھ برای شرکت بھ در خواست کتبی بھ ھمراه گواھی رتبھ بندی ،آگھی تاسیس شرکت

:ویا بھدانشگاه علوم پزشکی بابل   
:و یا بھ سایت اینترنتی دانشگاه علوم پزشکی بابل بھ آدرس  )  www.spac.ir) پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات بھ آدرس    

.مراجعھ نمایند    .              (www.mubabol.ac.ir) 
نزد بانک ملی بھ نام دانشگاه علوم پزشکی بابل جھت  ٢١٧٨۴۵۵٠١٢٠٠٨بھ حساب جاری ) ھزارتومان  بیستمعادل  ( ریال ٠٠٠/٢٠٠واریز مبلغ  -٧

.خرید اسناد مناقصھ  
 ھزینھ چاپ آگھی بھ عھده برنده مناقصھ می باشد.

 
 
 

                   
حاجی حمدی محموددکتر   

 معاون توسعھ مدیریت و منابع
 


