جسمٍ تعةلی
آگهی فراخوان عمومی ارزیابی بهره بردار
نام و نشانی دستگاه اجرایی :مسوص تسجیت مسجی جٍ وطةوی بستةن بلحسش -وسج – جلًبز تسجیت مسجی – مسوص تسجیت مسجی – معةيوت
بدبزی ي پطتیحةوی – ضمةزٌ تلفه637-43622523 :
شرح آگهی :مسوص تسجیت مسجی يبجستٍ جٍ سةشمةن آمًشش فىی ي حسفهٍ بی وطهًز دبزبی  27دپةزتمهةن تصصصهی ي آمًشضهی ي جهٍ
لحةظ جسخًزد بزی بش بمىةوةت يسیع ي پیطسفتٍ سصت بفصبزی ي وسم بفصبزی جٍ عىهًبن تىُهة مسوهص تصصصهی تهةمیه ي تسجیهت مسجیهةن
آمًشش فىی ي حسفٍ بی وطًز می جةضد ي خدمةت آمًشش خًد زب جٍ وطًزَةی دیگس  ،دبوطگةَُة ،مًسسةت آمًشضهی ي پويَطهی ي
صىةیع بزبئٍ میدَد .بیه مسوص دز وظس دبزد دز زبستةی بزتمةی سطح ویفی خدمةت ي تسُیالت مًزد ویهةش مهسبیعیه  ،جُهسٌ جهسدبزی
بمًز پطتیحةوی ي زفةَی خًد وٍ ضةمل مجمًعٍ َةی خًبجگةَی -زستًزبن َة -آضپصخةوٍ -آمفهی تاهةتس -سهةله َهةی بیتمةعهةت –
مجمًعٍ َةی يزشضی ضةمل سةله َةی سسپًضیدٌ ،شمیه چمه ،يسةیس بمةوه زفةَی ي پطتیحةوی میجةضد ،زب جسبجس لًبویه يممسزبت بش
طسیك فسبخًبن عمًمی جٍ بضصةظ حمیمی ي حمًلی دبزبی صالحیت يبگربز ومةید.
ردیف

شرح

نام مجموعه

2

خًبجگةَُة ي خدمةت َتلیىگ (جة بمىةوةت مًیًد)

 5جلًن خًبجگةَی سٍ طحمٍ جة ظسفیت 866تصت

3

سةله غربخًزی

دز دي طحمٍ جة ظسفیت 566وفس

4

آضپصخةوٍ جة تجُیصبت صىعتی

5

شمیه يزشش چمه میىی فًتحةل

6

سةله يزشش

7

فضةی سحص مجمًعٍ ي گلصةوٍ

8

سةله َةی بیتمةعةت ي آمفی تأتس

ضةمل (جدوسةشی ،يبلیحةل ي فًتسةل)

زمان بازدید و ارئه تقاضا  :بش تةزیخ چةخ آگُی جٍ مدت  26زيش وةزی بش سةعت 26:66تة 23:66زيشَةی ضىحٍ تة چُةزضىحٍ ججص
بیةم تعطیالت
متمةضیةن دز بوتصةت َس ودبم بش مجمًعٍ َةی فًق بلروس جصًزت مجصب ي یىجة مصتةز میجةضىد .دز ضسبیط مسةيی بيلًیت جة
متمةضیةوی بست وٍ تمةم مجمًعٍَة زب جصًزت یىجة پیطىُةد ومةیىد.
وةزفسمة دز بوتصةت یة زد َس یه بش دزخًبست َة مصتةز می جةضد
متمةضیةن می جةیست تصًیس مدبزن ذیل زب جٍ َمسبٌ تمةضةی وتحی جٍ مسوص بعالم ومةیىد.
 -2زشيمٍ وةزی ضةمل تجسجٍ (سًبجك بیسبیی ،حسه سةجمٍ دز وةزَةی لحلی ،تًبن تجُیصبتی  ،تًبن فىی ي جسوةمٍ زیصی  ،دبوص
فىی دز شمیىٍ مطةلعٍ ي طسبحی  ،تجسجٍ دز شمیىٍ تةمیه وةال ي ویفیت ویسيی بوسةوی جُسٌ جسدبز )،
 -3پسيبوٍ فىی فعةلیت بش مسبیع ذیصالح،
 -4بزبئٍ مستىدبت دبل جس دبضته تًبن مةلی مىةسث.
روابط عمومی مرکس تربیت مربی و پژوهش های فنی و حرفه ای

