
 مناقصه عمومی یک مرحله ایتجدید آگهی 

،انجام خدمات فنی ساده و...در کلیه ساختمانهای موجود در سایت اصلی  ،حفاظت فیزیکینظافت ،کلیه امورخدماتی ر نظردارد د میبددانشگاه 

یت الحکنندگان دارای صبه شرکت  الکترونیکی دولتاز طریق سامانه تدارکات  و شرایط ذیل با مشخصات مندرج در اسناد مناقصه دانشگاه را

 :واگذار نماید

  1400/ 3/ 10لغایت  1400/ 3/ 06زمان و نحوه دریافت اسناد مناقصه از تاریخ  . (1

دبیرخانه  3/1400/ 22مورخ  9تا ساعت  1400/ 03/ 11صبح مورخ  8از ساعت  ):شرکت در مناقصه  الف( تضمینزمان تحویل پاکت - (2

 باشد میاداری ساختمان محرمانه حراست دانشگاه واقع در 

 ت مالبا حضور اعضای کمیسیون معا 23/3/1400 مورخ  09:00 تیخ بازگشایی اسناد مناقصه ساعتار- (3

شرکت در مناقصه  ( تضمینالفپاکت  کلیه اسناد مربوط به مناقصه را در سامانه ستاد بارگذاری نمایند و منحصراًمی بایست متقاضیان  (4

دریافت نمایند و از ارسال  رسید و تحویل میبد، بلوار خرمشهر، بلوار یحیی زاده، دانشگاه میبد، دبیرخانه محرمانه  -) را به آدرس یزد

و فنی و مجوز  محتویات پاکت ب:قرارداد امضا شده، اسناد مالی . خودداری نمایندسایر اسناد مناقصه (پاکتهای ب و ج ) به دانشگاه 

 محتویات پاکت ج: برگه پیشنهاد قیمت، ، سابقه فعالیت شرکت و ...شرکت فعالیت

  ریال اردیک میلیمیزان سپرده شرکت مناقصه مبلغ  (5

ول به کار غو نیروهای مش نامه شورای عالی کارالزم به ذکر است با توجه به برآورد ارائه شده در اسناد مناقصه که کامالً مطابق بخش (6

الم ورد ، اعآ، شرکت کننده می بایست صرفاً با اعمال ضریب سود و هزینه های شرکت در قیمت نهایی بردنمی باش فعلی در دانشگاه 

 به ارائه قیمت نمایند

توسط شرکت برنده  ه ذکر است استفاده از نیروهای شرکتی فعلی مشغول به کار در دانشگاه که مجرب و مورد تایید می باشندالزم ب- (7

شرکت ،و بر اساس انالیز نهایی فردی افراد نظر گرفته شده است  در برآورد قیمت درسابقه سنواتی خدمت ایشان  مورد تاکید است که

در صورت عدم استفاده از نیروهای مشغول به کار و استفاده از نیروهای جایگزین مورد تایید، بر  به ایشان پرداخت نماید.است مکلف 

 هزینه پرداخت خواهد شد. یه صفر سنواتی () پابراورد قیمت 24اساس ردیف 

 .قابل مشاهده است setadira.ir .آدرسعات مربوط به موضوع مناقصه و شرایط آن در برد اعالم عمومی سامانه مناقصه به تمامی اطا

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

 .فرمایید

 

 میبددانشگاه  قراردادهای امور  


