
 آگهی فراخوان ارزیابی کیفی پیمانکاران

 انجام امور خدماتی، نظافتی و پذیرایی )حجمی( کلیه واحدهای دانشگاه فردوسی مشهد

 
 

شهد  سی م شگاه فردو سایی پیمانکار با رعایت  در نظردان شنا سبت به  صات نامهآییندارد ن و  اجرایی قانون برگزاری مناق

شگاهمالی و معامالتی  نامهآیین ساتو  هادان س ضوی مؤ سان ر ستان خرا و پس از ارزیابی کیفی پیمانکاران  آموزش عالی ا

 اقدام نماید.

 گزار: دانشگاه فردوسی مشهدنام و نشانی مناقصه -1

 تأسیساتو  هاساختمان مدیریت –سازمان مرکزی  -یپردیس دانشگاه فردوس -نشانی: میدان آزادی

 مشهد یدانشگاه فردوس یواحدها هی( کلی)حجم ییرایو پذ ینظافت ،یدماتانجام امور خموضوع مناقصه:  -2

 محل اجرا: پردیس دانشگاه فردوسی مشهد -3

 ماه شمسی 12مدت اجرا:  -4

 ریال میلیارد 125 حدود مبلغ برآورد اولیه: -5

 شرایط متقاضی: حداقل -6

 سوی وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی)خدمات عمومی( از  4، کد  6رتبه داشتن گواهینامه صالحیت حداقل 

 صالحیت ایمنی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی داشتن گواهینامه

 کارفرما خواهد بود. یاز سو شدهیمعرفنظارت بر عهده مشاور  -7

اسناد ارزیابی کیفی را ظرف مدت یک هفته از تاریخ  تواندیمدریافت اسناد ارزیابی کیفی: متقاضیان واجد شرایط  وهیش -8

ساختمان و  شار آگهی از اداره  ساتانت سی شگاه واحد قرار تأ داخل پاکت  10/04/1398دادها دریافت و حداکثر تا تاریخ دان

 نمایند.دانشگاه  تأسیساتو  هاساختمانو اداره  پشتیبانیامور اداری و تحویل دبیرخانه مدیریت مهر وموم شده، 

نزد بانک تجارت بنام عواید  425299301حساب ریال را بابت خرید اسناد به 000/000/1بایست مبلغ متقاضیان می -9

 واریز نمایند. دانشگاه فردوسی مشهداختصاصی اداری و پشتیبانی 

در مناقصه دعوت  مدارک مربوط به پیمانکار ظرف مدت یک هفته بررسی و از پیمانکاران واجد شرایط جهت شرکت -10

سناد مناقصه و تحویل و بازگشایی پاکت متعاقباً به اطالع خواهد رسید(.  ،زمان خواهد آمد )محل، به عمل مهلت دریافت ا

 حقی را جهت متقاضیان برای شرکت در مناقصه ایجاد نخواهد کرد. گونههیچ الذکرفوقبدیهی است ارائه مدارک 

 .باشدمی 22/04/94هـ مورخ  50659ت /123402نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: مطابق بخشنامه  -11

 .باشدمیهزینه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه  -12

 تماس حاصل نمایند. 05138802232با تلفن  توانندمیدر صورت نیاز به اطالعات بیشتر متقاضیان 

 


