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کیھانمدیریت محترم روزنامھ   

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

   برابر مقررات اقدام ونتیجھ بھ این معاونت اعالم گردد.
 

مرحلھ ایدو آگھی مناقصھ عمومی   
١٠۵/٩۴شماره مناقصھ     

 
 کز آموزشی و درمانی اس شامل تھیھ ، طبخ و توزیع در مرامور تغذیھ و سلف سرویواگذاری ر نظر دارد نسبت بھ دانشگاه علوم پزشکی بابل د

از کیفیت باال و منطبق با موازین بھداشتی و درمانی از طریق  ندارد و برخورداربرابر استا رایحیی نژاد  دشهی -شهید بهشتی –آیت اهللا روحانی 
 بخش خصوصی اقدام نماید:

 شرح مختصر کار: - ١
اجرای کلیھ خدمات تھیھ ، نگھداری پخت و توزیع سھ وعده غذای اصلی و میان وعده ھا برای پرسنل ، دانشجویان ، پزشکان و بیماران و ... 

 شستشو و نظافت و ضد عفونی و سمپاشی آشپزخانھ ، انبار ، سردخانھ ھا و...
  مدت اجرای کار: - ٢

  . می باشدماه  )١٢( دوازده  قراردادمدت اجرای 
  محل اجرای کار: -٣
  شھید یحیی نژاد بابل آیت هللا روحانی ، شھید بھشتی ،  نیکز آموزشی و درماامر
  شرایط متقاضی : -۴
  ذیصالح دیگر مربوطھ از سازمان مدیریت و برنامھ ریزی و یا اداره کار و امور اجتماعی و مراجع صالحیت امور داشتن گواھی  -۴- ١
  و تجھیزات و نیروی انسانی متخصص و مجرب مرتبط با موضوع کار  اولیھ امکانات  داشتن -۴- ٢
  حسن انجام تعھدات طبق ضوابط یھ ضمانتنامھ بانکیاداشتن توانایی ار -۴- ٣
  مدت الزم برای دریافت اسناد: -۵

  ٢٧/١/١٣٩۴انند از روز انتشار آگھی لغایت پیمان را دارند می تو فوق بوده وآمادگی اجرای ۴متقاضیانی کھ دارای شرایط مذکور در بند 
 رستان بیما بھ در مناقصھ در خواست کتبی بھ ھمراه گواھی رتبھ بندی ،آگھی تاسیس شرکت وآگھی آخرین تغییرات و اساسنامھ برای شرکت

  ویا بھ: یاد شده 
(http://iets.mporg.ir :و یا بھ سایت اینترنتی دانشگاه علوم پزشکی بابل بھ آدرس )  پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات بھ آدرس    

مراجعھ نمایند .   .              (www.mubabol.ac.ir) 
نزد بانک ملی بھ نام دانشگاه علوم پزشکی بابل  ٢١٧٨۴۵۵٠١٢٠٠٨ھزارتومان ) بھ حساب جاری  و پنج لایر معادل (بیست ٠٠٠/٢۵٠واریز مبلغ  - ۶

  .جھت خرید اسناد مناقصھ
  مناقصھ می باشد. گھی بھ عھده برندهھ چاپ آھزین

  
                    

  
  
  

  محمود حاجی احمدي دکتر
 معاون توسعه مدیریت و منابع

 
 


