
 )  نوبت اول (           960223شماره  عمومی فراخوانآگهی                         

قهانون ننظه ب بی هی از  27بهه اسهتناد مهاده  اداره کل آموزش فنی وحرفه ای استان زنجان در نظر دارد

احداث عملیات ،  05/04/95مورخ  586206و در چهارچوب دستورالعمل شماره ( 2مقررات مالی دولت )

شعبه شهری مرکز آموزش فنیی و حرفیه ای شیهید به ینی زندیان  ربهیپ تیره   ینلو 

حق قهی یها  افراد عمومی به فراخوانازطریق (  B.O.Tرا درقالب طرح سرمایه گذاری)  )شهرارمغانهانه (

 مهدار می نواننهد جههت دریافهت  دارندکه نمایل  یسرمایه گذارانشرایط واگذار نماید لذا  واجدحقوقی 

بههه آدرذ رکرشههده درایههو فراخههوان مراجعههه و یهها از طریههق سههایت  04/03/1396نههاری   ناحههداک ر

WWW.ZNTVTO.IR . نسبت به م اهده و مطالعه مدار  مربوط به آگهی فراخوان اقدام نمایند 

 جدول اطالعات : -1

 مالحظات شرح ر یف

شعبه شهری مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهید  احداث فراخوانموضوع  1

 به نی زندان  ربهپ تره   نلو )شهرارمغانهانه (

 ریال 254/083/825/10 تکمیل  روژهبرآور  اولیه  2

 ریال 542 /000/000 فراخوانمیزان سپر ه شرکت  ر  3

 04/03/1396 مهلت  ریافت اسنا  4

5 
مهلت ارسال مدارک و  ی نها ات 

 گذارانسرمایه 

10/03/1396 

 13/03/1396 فراخواناسنا  زمان بازگ ایی  6

اداره کل آموزش فنی وحرفه ای استان زنجان به ن انی زنجان ، : سرمایه پذیر دستگاه نشاني و نام -٢

و  33036220خ ابان خرم هر، بلوارش   اشراق ، جنب شرکت نوزیع برق شرق زنجان نلفو : 

 ) دفترفنی ( 33776802و  33771802

نسبت به طرح اقدام و  04/03/96متقاض ان می نوانند نسبت به بازدید از محل پروژه نا مورخ  -3

 پرسش و پاس  های مدنظر از دستگاه سرمایه پذیر اقدام نمایند.

 خواهد بود . سرمایه گذارمنتیبآگهی به عهده  دونوبتهزینه درج   -4

استان زنجان در رد یا قبول یک یا کل ه پ  نهادات میتار است اداره کل آموزش فنی و حرفه ای  -5

. 

قانون الحاقی ننظ ب بی ی از  27دستورالعمل اجرایی ماده  9م وق های قانونی براساذ ماده  -6

در خصوص پروژه موصوف قابل اعمال  1396قانون بودجه سال  19( و نبصره 2مقررات مالی دولت  )

 خواهد بود .

http://www.zntvto.ir/

