
 "شاهرود برادران  فنی و حرفه ای موزشآمرکز بخشی از فضای اداری طرح واگذاری عمومی  آگهی فراخوان  "

 

  77000200111:ملی  شناسه                                   اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان سمنان  :دستگاه

 اول  گهی: نوبتآشماره                                                            00/5/7001  :در سایت تاریخ درج آگهی

 بخشی از فضای اداری مرکز آموزش فنی و حرفه ای برادران شاهرودواگذاری  عنوان آگهی:

 (اولازاد )نوبت معمومی اجاره امالک  فراخوان :شرح آگهی

اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان سمنان در نظر دارد به استناد قوانین و مقررات و با رعایت مفاد مندرج در آیین نامه اجرایی 

/ه تاریخ 52225/ت  152551( به شییماره مبییو  2( قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشییی از مقررات مالی دولت)5ماده)

واگذاری بخشی از فضای اداری مرکز آموزش فنی و حرفه ای برادران  ،از فضاهای مازادمناسب ه برداری در راستای بهر 52/12/1525

و یا عمومی به متقاضیان واجد شرایط به صورت اجاره یکساله  فراخواناز طریق مشخبات ذیل و را با کاربری آموزشیی  شیاهرود  

 واگذار نماید.  و بیشترکمتر 

شهریور اداره کل آموزش 11سمنان بلوار  :دعوت می گردد جهت ارائه مستندات و تقاضانامه به نشانی لذا از متقاضیان واجد شرایط

تماس حاصل  55332525یا جهت کسیب اطععات بیشتر با شماره تلفن   ومراجعه  درآمدواحد  -اسیتان سیمنان    فنی و حرفه ای 

 .فرمایند

  روز5به مدت  در سایت اگهی اولنوبت  درجمهلت دریافت اسناد فراخوان: از تاریخ 

 *متقاضیان می بایست تبویر مدارک ذیل را به همراه تقاضای کتبی در مهلت مقرر ارائه نمایند:

 رزومه کاری شامل سوابق اجرائی و حسن سابقه  الف(

 پروانه فعالیت آموزشی از مراجع ذیبعح  (

 ارائه مستندات دال بر داشتن توان مالی مناسب  ج(

 ( می باشد.مستاجرهزینه کارشناسی و تعیین اجاره بها  برعهده متقاضی )الزم به ذکر است 

 مشخصات فنی ساختمان:

واحد اتاق سه ، واحد سالن کشامل یو این مجموعه بوده  جنب هتل نادر  واقع در شاهرود  -شاهرود  مرکز آموزش فنی و حرفه ای

  است. برق سه فاز مشترک  گاز و انشعابات آ  و و دارای امتیازات واداری 
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