
 بسمه تعالی

 فراخوان مشارکت

یم بخشی ( قانون الحاق برخی مواد قانون تنظ 72موزش فنی و حر فه ای استان سمنان به استناد ماده ) اداره کل آ

                  ( مصوب مجلس شورای اسالمی و دستورالعمل شرایط واگذاری طرح های تملک 7از مقررات مالی دولت )

امور م در نظر دارد نسبت به واگذاری  استان؛ گروه واگذاریای به بخش غیر دولتی و مصوبه کارمایه دارایی های سر

گاه های آموزش هتلداری و گردشگری رادران شاهرود و تبدیل آن به کارفه ای بموزش فنی و حرآ کزاهای سابق مرسر

اری دعوت به همک (حقیقی و حقوقی. لذا از کلیه سرمایه گذاران )به شرح مشخصات ذیل اقدام نماید استان سمنان

 :  می نماید

 مدل مشارکت آدرس

مبلغ سر مایه 

گذاری پیش بینی 

 شده

 ) میلیون ریال (

 ردیف نام مر کز

   کز مر –شاهرود خیابان دانشجو 

 آموزش فنی و حر فه ای 

 برادران شاهرود

R.O.T 578223 

ری و گردشگری       کار گاه های هتلدا

    فنی و حر فه ای  مر کزآموزش 

 ددران شاهروبرا

1 

 

 07555430310به منظور دریافت اطالعات بیشتر و پرسش و پاسخ و هماهنگی جهت بازدید با شماره تلفن  ثابت   (1

 این اداره کل ( تماس حاصل نمایید.)کارشناس امور ساختمان و تاسیسات  03177515250و شماره همراه 

ن موزش فنی و حر فه ای استان سمنابه اداره کل آمایه گذاران بایستی درخواست کتبی خود را کلیه متقاضیان و سر (7

 .ارسال و نسبت به دریافت اسناد سرمایه گذاری اقدام نمایند

 .ریال می باشد 57822380008000  مبلغ برآورد اولیه سرمایه گذاری (5

تاریخ  14تا ساعت   زمان دریافت اسناد سرمایه گذاری از تاریخ نشر آگهیزمان دریافت اسنناد سرمایه گذاری :     (4

 می باشد.   73/7/32

ایران در  اسالمی کز ی جمهوریی کلیه بانک های تحت نظر بانک مرارائه ضمانتنامه معتبر بانکی از سوضمانتنامه:  (3

                                                                   ریننال (                           1834487308000معنادل  بنه عندد)   منوزش فننی و حرفنه ای اسننتنان سننمننان       وجنه اداره کنل آ  

 و به حروف ) یک میلیاردو ششصدو چهل چهار میلیون و دویست و پنجاه هزار ریال (

      شهریور اداره کل 12به آدرس سمنان بلوار 2/5/32روز سه شنبه مورخ  14تا ساعت تاریخ تسنلیم پیشننهادها :     (3

 خانه تسلیم و رسید دریافت گردد.ر فه ای استان سمنان واحد دبیر موزش فنی و حآ

رخ روز پنج شنبه مو3مایه گذاری در ساعت سیون باز گشایی پاکات فراخوان سرکمیتاریخ گشنایش پیشننهادها :   (2

        موزش فنی و حر فه ای اسنتان سنمنان تشنکیل و ح ور نماینده پیشنهاد دهنده   دفتر مدیر کل آ در محل 3/5/32

 ی باشد.این  کمیسیون بال مانع مدر  ار ( با در دست داشتن معرفی نامهسرمایه گذ )
 

 

 

 

 

 ط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان سمنانرواب

 www.semnantvto.irپایگاه اینترنتی : 

http://www.semnantvto.ir/

