
  بسمه تعالی

  )یک مرحله اي( گذار آگهی فراخوان عمومی جذب سرمایه

  

  رفاهی مرکز معاینه فنی و سوخت گیري پایانه گیل-پروژه احداث مجموعه خدماتی

  ایستگاه اتوبوس در سطح شهر  86احداث ساماندهی و 

سرمایه هاي ، در نظر دارد پروژه سرمایه گذاري و مشارکت هاي مردمیشهرداري رشت پیرو مصوبات شوراي سازمان 

شیوه مشارکتی در قالب  ادر سطح شهر رایستگاه اتوبوس  86احداث ساماندهی و و گیلاحداثمرکزمعاینهفنیوسوختگیریپایانهگذاری

  .گذاران واجد شرایط واگذار نماید با شرایط ذیل از طریق فراخوان عمومی به سرمایه سرمایه گذاري

  نوع قرارداد  آورده سرمایه گذار  شهرداريآورده   شرح پروژه

- احداثمجموعهخدماتی

  رفاهیمرکزمعاینهفنیوسوختگیریپایانهگیل

  عرصه جنب پایانه گیل -

 صدور مجوزهاي مرتبط -

ــداث،    ــاي طراحــی، اح ــه ه ــامی هزین تم

در طـول دوره  .... تجهیز ، اخذ مجوزهـا و  

 احداث و بهره برداري

BOLT  

احداث، بهره برداري، اجاره، ( 

  )انتقال

ایستگاه اتوبوس  86احداث ساماندهی و 

عدد  15عادي و ایستگاه عدد  71(

  )هوشمندایستگاه 

بهــاي  -ارزش تــرهین زمــین

  خدمات و مجوزات الزم

  

تهیــه، ســاخت، نصــب و بهــره بــرداري از 

  ایستگاه هاي اتوبوس

BOLT  

احداث، بهره برداري، اجاره، ( 

  )انتقال

  21/4/99، نوبت دوم  14/4/99نوبت اول : تاریخ چاپ آگهی

اداري روز پایان وقت تا  21/4/99روز شنبه  کلیه ي اشخاص حقیقی و حقوقی می توانند از زمان چاپ نوبت دوم آگهی :مهلت دریافت اسناد

  . اد را از سازمان سرمایه گذاري و مشارکت هاي مردمی شهرداري رشت تحویل بگیرند، اسن 28/4/99شنبه 

در پاکت مهر و موم شده  7/5/99روز سه شنبه مورخ 30/14اسناد و پاکات تکمیل شده می بایست حداکثر تا ساعت :مهلت تحویل اسناد

  . تحویل دبیرخانه سازمان گردد

روز  12راس ساعت گذاري و مشارکت هاي مردمی  ابی پاکات در کمیته فنی سازمان سرمایهبازگشایی و ارزی :زمان بازگشایی پاکات

 .برنامه ریزي شده است 8/5/99چهارشنبه مورخ 

  :  نحوه دریافت اسناد

متقاضیان محترم می توانند براي دریافت اسناد طرح ها بصورت حضوري، با در دست داشتن درخواست شرکت در : مراجعه حضوري) 1

 –گلباغ نماز  –رشت: ، ، مستندات مربوطه را از دبیرخانه سازمان سرمایه گذاري به آدرس)بدون پرداخت وجهی به عنوان خرید اسناد(فراخوان 

  .دریافت نمایند 8طبقه ) نبش انصاري به بلوار نماز(ساختمان تندیس  –کوچه مهر آئین 

د و اطالعات طرح ها را بصورت غیرحضوري پس از ارسال درخواست شرکت در همچنین متقاضیان محترم می توانند اسنا: غیرحضوري) 2 

  .دریافت نماینداز طریق همان ایمیل  invest.rasht@gmail.comفراخوان به آدرس ایمیل 

 :توضیحات ضروري

ده و پس از بررسی مستندات، نسبت به انتخاب سرمایه گذاران واجد شرایط و ارائه مستندات هیچگونه حقی براي ارائه دهنده ایجاد ننمو -

 .مناسب براي سرمایه گذاري در پروژه فوق اقدام و از ایشان دعوت به عمل خواهد آمد

 013-33756160- 33756162: شماره تلفن سازمان جهت کسب اطالعات بیشتر  -

 www.investinrasht.ir: وب سایت سازمان -

  ناصر حاج محمدي                                                                                                    

 شهردار رشت           


