
                                                                                                          تاریخ:                                                                                                    دانشگاه علوم پزشکی بابل          
    شماره:                                                                                                     ونت توسعه مدیریت و منابع           معا       

 
  جمهوري اسالمی مدیریت محترم دفتر نمایندگی روزنامه

 سالم علیکم 
احتراماٌ بدینوسیله اطالعیه آگهی مناقصه بشرح متن ذیل جهت استحضار وانتشار آگهی سراسري  ارسال میگردد ،خواهشمند است برابر مقررات اقدام ونتیجه به 

 این معاونت اعالم گردد
.   

مرحله اي یکآگهی مناقصه عمومی   
  100/98شماره مناقصه 

 –آیت اهللا روحانی  طبخ و توزیع در مراکز آموزشی و درمانی  نسبت به واگذاري امور تغذیه و سلف سرویس شامل تهیه ، دانشگاه علوم پزشکی بابل در نظر دارد
  برابر استاندارد و برخوردار از کیفیت باال و منطبق با موازین بهداشتی و درمانی از طریق بخش خصوصی اقدام نماید: راشهید یحیی نژاد  -شهید بهشتی

  شرح مختصر کار: -1
سه وعده غذاي اصلی و میان وعده ها براي پرسنل ، دانشجویان ، پزشکان و بیماران و ... شستشو و نظافت و ضد اجراي کلیه خدمات تهیه ، نگهداري پخت و توزیع 

 عفونی و سمپاشی آشپزخانه ، انبار ، سردخانه ها و...
  . ماه می باشد )12(دوازده ماه  :  قراردادمدت اجراي  مدت اجراي کار: -2 

  برآوردکار: -3
 ریال ............................................................................... و حدود اعتبارات بمبلغ بر اساس بر آورد اولیه 

 به فروش می رسد . 01/1398/ 26لغایت     01/1398/ 19مدت خرید اسناد : اسناد مناقصه در ساعتهاي اداري از تاریخ -  -4
   09/02/1398مورخ  شنبه دو ي روز پیشنهاد: پایان وقت ادار مهلت دریافت -5
  محل تحویل اسناد: دبیرخانه حراست دانشگاه - 6
  در کمیسیون مناقصه باز و خوانده می شود. 10/02/1398صبح مورخ  11ساعت   شنبهسه  اد هاي واصله  در روز پیشنه -7
 شھید یحیی نژاد بابل مراکز آموزشی و درمانی آیت هللا روحانی ، شھید بھشتی ،  محل اجراي کار: - 8
  شرایط متقاضی : -9
  ذیصالح دیگر مربوطه از سازمان مدیریت و برنامه ریزي و یا اداره کار و امور اجتماعی و مراجع صالحیت امور داشتن گواهی  -1-9
  و تجهیزات و نیروي انسانی متخصص و مجرب مرتبط با موضوع کار  اولیه داشتن امکانات  -2-9
  حسن انجام تعهدات طبق ضوابط یه ضمانتنامه بانکیاایی ارداشتن توان -3-9
  مدت الزم براي دریافت اسناد: -10

در خواست کتبی به همراه  1398/ 26/01پیمان را دارند می توانند از روز انتشار آگهی لغایت  فوق بوده وآمادگی اجراي 5متقاضیانی که داراي شرایط مذکور در بند 
سایت اینترنتی دانشگاه  ویا به:به بیمارستان  یاد شده در این مناقصه  اسیس شرکت وآگهی آخرین تغییرات و اساسنامه براي شرکتگواهی رتبه بندي ،آگهی ت

  ) مراجعه نمایند.  (/https://iets.mporg.ir  :ویا به پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات به آدرس (www.mubabol.ac.ir): علوم پزشکی بابل به آدرس
نزد بانک ملی به نام دانشگاه علوم پزشکی بابل جهت خرید اسناد  2178455012008ریال معادل ( پنجاه هزارتومان ) به حساب جاري  000/500واریز مبلغ  -١١

 مناقصه.
 هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.  

            
 
 
 
 
 
 

ایمان جهانیاندکتر   
 معاون توسعه مدیریت و منابع

 


