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ــــــر رسانھیت محترم دفتر نمایندگی روزنامھ عصـمدیر  
 سالم علیکم 

احتراماٌ 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.  

 
 آگھی مناقصھ عمومی یک مرحلھ ای

105/99شماره مناقصه   
را برابر استاندارد و برخورداري از کیفیت باال و منطبق با موازین اصولی و فنی تن تبرید  160تهیه و نصب و راه اندازي چیلر تراکمی به ظرفیت پزشکی بابل در نظر دارد  دانشگاه علوم 

 مطابق مشخصات فنی و نقشه اجرایی پیوست از طریق شرکتهاي خصوصی اقدام نماید: 
  شرح مختصر کار: - 1

  ( براساس مشخصات پیوستی )  در مرکزآموزشی و درمانی کودکان شفیع زاده امیرکال  تن تبرید 160صب و راه اندازي چیلر تراکمی به ظرفیت تهیه و ن
  مدت اجراي کار: -2 

  ) ماه می باشد .2( دومدت اجراي قرارداد : حدود 
 به فروش می رسد . 03/1399/ 21لغایت     03/3991/ 10مدت خرید اسناد : اسناد مناقصه در ساعتهاي اداري از تاریخ -3
   03/04/1399مورخ  شنبه سهمهلت دریافت پیشنهاد: پایان وقت اداري روز  - 4
  محل تحویل اسناد: دبیرخانه حراست دانشگاه -5
  ود.در کمیسیون مناقصه باز و خوانده می ش 04/04/1399صبح مورخ  11ساعت   چهارشنبهپیشنهاد هاي واصله  در روز  -6
  تضمین شرکت در مناقصه : -  7

  میلیون تومان ) ضمانت نامه بانکی بنام دانشگاه علوم پزشکی بابل با حداقل سه ما ه اعتبار یکصد و هفتاد و پنجریال معادل (  000/000/750/1ارائه مبلغ  - الف 
  بانک ملت شعبه سبز میدان بابل 1475777737یا ارائه فیش واریزي مبلغ فوق الذکر به شماره حساب جاري  –ب 
   برآوردکار: بر اساس بر آورد اولیه و حدود اعتبارات بمبلغ ................................................................. ریال -8
  درمانی کودکان شفیع زاده امیرکالمرکزآموزشی و محل اجراي کار:  -9
 شرایط متقاضی :  -10
  داشتن گواهی صالحیت امور مربوطه از سازمان مدیریت و برنامه ریزي و یا اداره کار و امور اجتماعی و مراجع ذیصالح دیگر  - 10- 1
  داشتن امکانات اولیه  و تجهیزات و نیروي انسانی متخصص و مجرب مرتبط با موضوع کار  -2-10
  داشتن توانایی ارایه ضمانتنامه بانکی حسن انجام تعهدات طبق ضوابط -3-10
  مدت الزم براي دریافت اسناد: - 11

به بندي در خواست کتبی به همراه گواهی رت 13/03/1399فوق بوده وآمادگی اجراي پیمان را دارند می توانند از روز انتشار آگهی لغایت  5متقاضیانی که داراي شرایط مذکور در بند 
 دانشگاه علوم پزشکی بابل و یا به سایت اینترنتی دانشگاه علوم پزشکی بابل به آدرس : دفتر فنی،آگهی تاسیس شرکت وآگهی آخرین تغییرات و اساسنامه براي شرکت به 

(www.mubabol.ac.ir)  :یا به پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات به آدرس) http://iets.mporg.ir  (.. مراجعه نمایند  
              

  نزد بانک ملی به نام دانشگاه علوم پزشکی بابل جهت خرید اسناد مناقصه. 2178455012008ریال ( معادل سی هزارتومان ) به حساب جاري  000/500واریز مبلغ  -12
 هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

  باشند.وزارت صنعت،معدن و تجارت از عضو انجمن تولید کنندگان تهویه مطبوع و داراي مجوز ه گرانی حق شرکت در مناقصه را دارند که مناقص
  هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

            
 
 
 
 

 دکتر عین الھ زاھد پاشا
 معاون توسعھ مدیریت و منابع

 
 


