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 آگهی فساذوان ذدمات آموششی دانشکده دندانپصشکی

 

پصشکی وذدمات بهداشتی دزمانی لسستان با توجه به نیاش دانشکده دندانپصشکی ذسم آباد جهت آموشش  دانشگاه علوم

پصشکی وذدمات  زیاست محتسم دانشگاه علوم 22/3/1397موزخ  3558/97/111 دانشجویان ونیص به استناد مجوش شمازه

یک نفس کازشناس زادیولوضی فک و صوزت،دونفس کازشناس پسوتص و یک منشی پسوتص به دز نظس دازد  ،بهداشتی دزمانی لسستان

شسایط دعوت می شود که  صوزت نفسساعت)شسکتی وطبق قانون کاز( جرب نماید، لرا اش شسکت های بهداشتی دزمانی واجد

حساست به  24/5/97تا پایان وقت ادازی چهازشنبه  16/5/97مدازک موزد نیاش اش تازید وتحویل  شسکت دز مناقصهنسبت به 

 شسح ذیل اقدام نمایند.به  دانشکده دندانپصشکی واقع دزانتهای ذیابان زاشی 

 

بِ شوبرُ  بِ صَرت ضوبًت ًبهِ ببًکی هؼتبز ٍ یب فیش ٍاریشی ریبل 000/000/60تضویي شزکت در هٌبقصِ بِ هبلغ  :پبکت الف
کذ پستی   14000282251شٌبسِ هلی  – 41199958955ببًک هلی  ٍ کذ اقتصبدی   0110901516007 حسبة 
  ir-760170000000110901516007 شوبرُ شبب   – 68138-33946

کپی  –هذارک هزبَط بِ شزکت شبهل: اسبسٌبهِ  –اهضب گزدیذُ ز ٍ اسٌبد هزبَط بِ هٌبقصِ کِ تَسظ شزکت کٌٌذُ هْ: پبکت ة
 -4گَاّی پبیبى عزح  -3سَابق کبری  -2هذرک تحصیلی -1آگْی تغییزات ٍ هذارک ًیزٍّب شبهل:  –هذارک َّیتی اػضب شزکت 

  4*3شش قغؼِ ػکس  -7کبرت پبیبى خذهت  -6اصل ٍ کپی شٌبسٌبهِ  -5اصل ٍ کپی کبرت هلی 

 . پیشٌْبدی سَد هذیزیتقیوت  پبکت ج:

 ج(  هی ببیست در یک پبکت جذاگبًِ قزاردادُ شَد. -ة –کلیِ پبکتْب )الف 
 

 السم است هتقبضیبى ػشیش تب آخزیي  رٍس هْلت فَق جْت اعالع اس آخزیي تغییزات  بِ سبیت داًشگبُ ػلَم پششکی هزاجؼِ ًوبیٌذ.
 هی ببشذ لیکي ایي سهبى هوکي است تغییز یببذ . 25/5/97پٌج شٌبِ هَرخ  ْبدات ابتذا رٍسسهبى پیش بیٌی  شذُ جْت افتتبح پیشٌ

 ًکتِ: شزکت کٌٌذگبى در هٌبقصِ ًوی تَاًٌذ بیش اس یک پیشٌْبد قیوت ارائِ ًوبیٌذ.
 کلیِ کسَرات قبًًَی اػن اس بیوِ ٍ هبلیبت ٍ ... بِ ػْذُ بزًذُ هٌبقصِ هی ببشذ.

 هَضَع قبًَى هٌغ هذاخلِ کبرکٌبى دٍلت در هؼبهالت دٍلتی ًوی ببشذ. بزًذُ هٌبقصِ هتؼْذ هی گزدد کِ هشوَل 

 بزًذُ هٌبقصِ حق ٍاگذاری اهَر را جشا یب کال بِ غیز ًذارد.
بیوَْ...  –کبرفزهب ّیچگًَِ هسئَلیتی در بزابز کبرکٌبى بزًذُ هٌبقصِ ًخَاّذ داشت ٍ هسئَلیت پزداخت حقَق کبرکٌبى اػن اس دستوشد 

 هٌبقصِ خَاّذ بَد. بز ػْذُ بزًذُ
 در هٌبقصِ حذاقل )یک پبکت( ببشذ بب ًظز اػضبء کویسیَى قببل ببسگشبیی هی ببشذ. در صَرتیکِ کِ پبکبت پیشٌْبدی شزکت کٌٌذُ

 
 


