
 آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای

لیه در ک(،انجام خدمات فنی ساده و...نگهداری فضای سبز نظافت ، ) پشتیبانی خدمات د راهبری واگذاری کلیه اموردر نظردار میبددانشگاه 

 setadiran.ir.الکترونیکی دولتبا مشخصات مندرج در اسناد مناقصه را از طریق سامانه تدارکات  ساختمانهای موجود در سایت اصلی دانشگاه را

 یت اقدام نمایدالحتامین کنندگان دارای صاز 

 ی باشد م1400/ 2/ 7لغایت  1400/ 2/ 01زمان و نحوه دریافت اسناد مناقصه از تاریخ - 1 . 

دبیرخانه محرمانه  1400/ 2/ 20مورخ  9تا ساعت  1400/ 2/ 8صبح مورخ  8شرکت در مناقصه ) : از ساعت  الف( تضمینزمان تحویل پاکت - 2

 می باشد دانشگاه میبدساختمان اداری حراست دانشگاه واقع در 

  با حضور اعضای کمیسیون معامالت انجام خواهد شد 21/2/1400ت یخ بازگشایی اسناد مناقصه ساعتار- 3 .

ه ) را به شرکت در مناقص الف( تضمینو منحصرا پاکت  است کلیه اسناد مربوط به مناقصه را در سامانه ستاد بارگذاری نمایند الزممتقاضیان 4-

د دریافت نمایند و از ارسال سایر اسنا رسید و تحویلحراست میبد، بلوار خرمشهر، بلوار یحیی زاده، دانشگاه میبد، دبیرخانه محرمانه  -آدرس یزد

 د.خودداری نماین میبدصه (پاکتهای ب و ج ) به دانشگاه مناق

 میباشد یک میلیارد ریالت مناقصه مبلغ میزان سپرده شرک5- 

 .قابل مشاهده است setadira.ir.عمومی سامانه مناقصه به آدرس اعالممربوط به موضوع مناقصه و شرایط آن در برد  طالعاتتمامی ا6-

اصل اره های ذیل تماس حمتقاضیان عالقه مند به شرکت در مناقصه میبایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی (توکن) به شم- 7 .

 .موجود است setadiran ت تماس دفاتر ثبت نام دراستانها در سایت سامانهالعااط 021-41934مرکز پشتیبانی و راهبری سامانه  . نمایند

تماس حاصل  میبد دانشگاه امور اداری 035-33212312موضوع مناقصه با شماره تلفن های عات بیشتر از طالا لزوم به کسب درصورت– 8 .

 .فرمایید

 دالزم به ذکر است استفاده از نیروهای شرکتی فعلی مشغول به کار در دانشگاه که مجرب و مورد تایید می باشند توسط شرکت برنده مورد تاکی

کت خواهد شد و شربه مبلغ نهایی قرارداد اضافه  هر فردنالیز نهایی آو بر اساس دمت ایشان به مبلغ پیشنهاد قیمت است و سابقه سنواتی خ

 پرداخت نماید. است بر اساس آن به پرسنلمکلف 

 امور حقوقی و قراردادهای دانشگاه میبد  


