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 ارکت فراخوان مش

( قانون الحاق برخی مواد قانون تنظیم  بشییی از مریررا     72اداره کل آموزش فنی و حر فه ای استان سمنان به استناد ماده )

مایه ای بیه  ذاری طرح های تملک داراییی هیای سیر   ( مصوب مجلس شورای اسالمی و دستورالعمل شرایط واگ7مالی دولت )

موزش فنی اهای سابق مرکز آسرمامورواگذاری  در نظر دارد نسبت بهروه واگذاری استان، گمصوبه کار بشش غمر دولتی و

به شرح میشصا   استان سمنان و گردشگری هتلداری آموزش هایرادران شاهرود و تبدیل آن به کارگاهفه ای بو حر

 .به همکاری می نماید دعو  لذا از کلمه سرمایه گذاران ) حرمری و حروقی ( ؛ذیل اقدام نماید

مدل   آدرس

 مشارکت

                 ریگذا مایهمبلغ سر

 میلیون ریال ()پیش بینی شده 

کزنام مر  ردیف 

 کزمر –شاهرود خیابان دانشجو 

 فه ایآموزش فنی و حر  

    برادران شاهرود     

R.O.T 588223 و گردشگری گاه های هتلداریکار 

  یفه افنی و حر کز آموزشمر 

 دران شاهرودبرا

1 

 

و 07666430310به منظور دریافت اطالعا  بمیتر و پرسش و پاسخ و هماهنگی جهت بازدید بیا شیماره تل یث  تابیت       (1

 ایث اداره کل ( تماس حاصل نمایمد. و تاسمسا  ساختمان امور )کارشناس 03177616260شماره همراه 

 

موزش فنی و حر فه ای استان سمنان خود را به اداره کل آ کتبیکلمه متراضمان و سر مایه گذاران بایستی درخواست  (7

 .اسناد سرمایه گذاری اقدام نمایندارسال و نسبت به دریافت 

 .ریال می باشد 67،000،000،000مبلغ  سرمایه گذاری:  مبلغ برآورد اولمه (6

 میور   14تیا سیاعت    ر آگهیی  از تاریخ نیی  سرمایه گذاریزمان دریافت اسناد  :  سرمایه گذاریزمان دریافت اسناد  (4

 می باشد. 3/0/30

اسالمی ایران در وجه  ی جمهوریلمه بانک های تحت نظر بانک مرکزاز سوی ک ارائه ضمانتنامه معتبر بانکیضمانتنامه:  (0

                                                            ال (                                  ریییی1،344،700،000) بیییه عیییدد   معیییادلاداره کیییل آمیییوزش فنیییی و حرفیییه ای اسیییتان سیییمنان،     

 و چهل چهار مملمون و دویست و پنجاه هزار ریال ( و شیصد ) یک مملماردو به حروف 

موزش فنی شهریور اداره کل آ 12منان بلوار به آدرس س13/0/30مور   شنبهروز  16تا ساعت تسلم  پمینهادها : تاریخ  (3

  0ن سمنان واحد دبمر خانه تسلم  و رسمد دریافت گردد و حر فه ای استا

میور    شینبه  چهیار روز 3در سیاعت  مایه گیذاری  فراخیوان سیر   باز گیایی پاکا  کممسمونتاریخ گیایش پمینهادها : (2

)سرمایه  فه ای استان سمنان تیکمل و حضور نماینده پمینهاد دهندهدفتر مدیر کل آموزش فنی و حر در محل 76/0/30

  .کممسمون بال مانع می باشدر دست داشتث معرفی نامه  در ایث با د( گذار

 
 
 
 
 

 روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان سمنان

 www.semnantvto.irپایگاه اینترنتی :                     

http://www.semnantvto.ir/

