
 تسمه تعالی

 )یک مزحله ای( گذار آگهی فزاخوان عمومی جذب سزمایه
 )طزاحی، تملک و ساخت، تامیه مالی( DBFمعلم ) تلوار کوچکی ( را  در قالة شیوه  2تاسگشایی مسیز اتصال ادامه تلوار اصفهان ته فاس  -1

 احداث و راه اوداسی پارک و تاسارچه خزمشهز  -2

 در حاشیه ی رودخاوه ی سرجوباحداث و راه اوداسی گذرخوراک  -3
 زض ًظط زاضز ،سطهایِ گصاضی ٍ هطاضوت ّای هطزهیهصَتات ضَضای ساظهاى ضَضای هحتطم اسالهی ضْط ضضت ٍ ّوچٌیي  20/9/1399هَضخ  ش/1167/99هصَتِ ضواضُ پیطٍ  ضْطزاضی ضضت-1

یل اظ عطیك فطاذَاى ػوَهی تِ تا ضطایظ شٍ ( تاهیي هالی-ساذتٍ  توله-عطاحی)  DBF زض لالة ضیَُ ضا معلم ) بلًار کًچکی (  2باسگشایی مسیز اتصال ادامٍ بلًار اصفُان بٍ فاس پزيصٌ 

 .گصاضاى ٍاجس ضطایظ ٍاگصاض ًوایس یِسطها

 شزح مًضًع مًضًع ضزیف

 ٍتماعغ هطتَط هؼلن 2اتصال تلَاض اصفْاى تِ فاظ  مًضًع ي مشخصات طزح 1

 هاُ 21هیلیاضز ضیال عی هست  2500حسٍز  میشان تقزیبی مىابع مًرد ویاس ي سمان بىذی 2

 تضویي تاظ پطزاذت اصل ٍ سَز تسْیالت هالی عثك هفاز لطاضزاز ٍ تَافك عطفیي صازض هی ضَز تضمیه باس پزداخت اصل ي سًد تسُیالت 3

 هاُ تاظپطزاذت 36هاُ تٌفس ٍ  3هاُ ساذت،  21سالِ ضاهل  5 ديرٌ طزح 4

 ريش مستُلک کزدن مىابع مالی تامیه شذٌ 5
زضآهس حاصل اظ صسٍض پطٍاًِ، ػَاضض ّای هتؼلمِ زضآهس ّای حاصلِ ضْطزاضی زض عطفیي ذیاتاى اجطا ضسُ زض حساب جساگاًِ ای  %80

اًچِ زض هست زٍضُ عطح هستْله ًگطزز، سطهایِ پصیط)ضْطزاضی( ًگْساضی ضسُ ٍ تالفاصلِ تِ سطهایِ گصاض پطزاذت هی گطزز. چٌ

 هَظف است هاظاز ّعیٌِ ّای اجطایی ضا تِ صَضت الساط هاّاًِ زض یه سال تؼسی پطزاذت ًوایس

 سپزدٌ شزکت در فزاخًان 6
ٍاضیغغع ًمغغس تغغِ حسغغاب سغغمطزُ تغغِ  ضغغواضُ  ضیغغال تغغِ صغغَضت نغغواًت ًاهغغِ تغغاًىی )هغغست اػتثاضسغغِ هغغاُ( یغغا  000/000/500هثلغغؾ 

 تاًه هلی ضْطزاضی ضضت تِ ًفغ ضْطزاضی ضضت 0104858268000

تِ یىی اظ ضٍش تِ صَضت یه هطحلِ ای ضا  3در مىطقٍ طزح احذاث ي راٌ اوذاسی پارک ي باسارچٍ خزمشُزتِ هٌظَض افعایص سطاًِ فضای سثع ٍ ایجاز تاظاضچِ ّای هحلی ضْطزاضی ضضت  -2

 گصاضاى ٍاجس ضطایظ ٍاگصاض ًوایس. تا تْطُ هٌسی اظ سطهایِ ی ترص ذصَصی،  تا ضطایظ شیل اظ عطیك فطاذَاى ػوَهی تِ سطهایِ  B.O.Tّای ذاًَازُ ی 

تقزیبی عزصٍ  مساحت آيردٌ شُزداری مًضًع

 )متزمزبع(

 حذاقل حجم  وًع قزارداد

 سزمایٍ گذاری )بٍ ریال(

 احذاث ي راٌ اوذاسی پارک ي باسارچٍ 
 

   B.O.T 16745 اضظش تطّیي ػطصِ ٍ هجَظات الظم
 اًتمال(-تْطُ تطزاضی-)احساث

000/000/000/185 

زض حاضیِ راٌ اوذاسی فاس ايل گذر خًراک تطًاهِ ی زض ضاستای ثثت ضْط ضضت تِ ػٌَاى ضْط ذالق ذَضان ضٌاسی ٍ استؼساز تالمَُ ی ضْط ضضت زض ظهیٌِ ی تٌَع ذَضان، ضْطزاضی ضضت -3

تا تْطُ هٌسی اظ سطهایِ ی ترص ذصَصی،    B.O.Tتِ یىی اظ ضٍش ّای ذاًَازُ ی تِ صَضت یه هطحلِ ای ضا ( -ذیاتاى ػاعفی-3ٍ هٌغمِ -ذیاتاى جَاى-2)عطفیي( ضٍزذاًِ ی ظضجَب )هٌغمِ

 جس ضطایظ ٍاگصاض ًوایس.گصاضاى ٍا تا ضطایظ شیل اظ عطیك فطاذَاى ػوَهی تِ سطهایِ

تقزیبی دي  مساحتمجمًع  آيردٌ شُزداری مًضًع

 )متزمزبع(عزصٍ 

 

 حذاقل حجم  وًع قزارداد

 سزمایٍ گذاری 

 )بٍ ریال(

 راٌ اوذاسی گذر خًراک

 هتطهطتؼی تِ ّوطاُ فضای ًطیوي تاظ ٍ تستِ( 17ؿطفِ ی  15)

 هتطهطتؼی جْت سفاضش تیطٍى تط(  22ؿطفِ ی  5)

تغغغغطّیي ػطصغغغغغِ ٍ  اضظش 

 هجَظات الظم

  B.O.Tیىی اظ ضٍش ّای ذاًَازُ  6775

 اًتمال(-اجاضُ-تْطُ تطزاضی-)احساث

000/000/673/39 

 

 6/12/99 ضٌثِچْاضضٍظ  ، ًَتت زٍم 4/12/99 ضٌثِزٍضٍظ  ًَتت اٍل تاریخ چاپ آگُی

 سِ هاُ اظ تاضید تاظگطایی پیطٌْاز لیوت مذت اعتبار پیشىُاد َای فزاخًان

 14/12/99 هَضخ ضٌثِ پٌج ضٍظ ظهاى اًتطاض ًَتت زٍم ایي فطاذَاى، حساوثط تا پایاى ٍلت ازاضیاظ  مُلت دریافت اسىاد فزاخًانآخزیه 

 سطهایِ گصاضی زض پاوت هْط ٍ هَم ضسُ تحَیل زتیطذاًِ ساظهاى 25/12/1399ضٍظ زٍ ضٌثِ  30/14حساوثط تا ساػت  مُلت تحًیل پیشىُاد

 دریافت اسىاد وحًٌ

ت زاضتي زضذَاست ضطوت زض ، تا زض زستصَضت حضَضی افت اسٌاز ٍ اعالػات اٍلیِ پطٍغُهتمانیاى هحتطم هی تَاًٌس تطای زضی

ساذتواى  –وَچِ هْط آئیي  –گلثاؽ ًواظ  –: ضضتآزضس تِ زتیطذاًِ ساظهاى سطهایِ گصاضی اظ، هستٌسات هطتَعِ ضا فطاذَاى

ّوچٌیي هتمانیاى هحتطم هی تَاًٌس اسٌاز ٍ ( ؿیطحضَضی: 2زضیافت ًوایٌس.  8( عثمِ تٌسیس )ًثص اًصاضی تِ تلَاض ًواظ

تِ آزضس ایویل  زضذَاست ضطوت زض فطاذَاىپس اظ اضسال  تصَضت ؿیطحضَضیاعالػات اٍلیِ پطٍغُ ضا 

invest.rasht@gmail.com زضیافت ًوایٌس.ّواى ایویل  یكاظ عط 

 ساظهاى سطهایِ گصاضی ٍ هطاضوت ّای ضْطزاضی ضضت وشاوی محل دریافت ي تحًیل اسىاد

 26/12/1399ضٌثِ سِ ضٍظ  10ضاس ساػت تاریخ باسگشایی پاکات پیشىُادات

 تًضیحات ضزيری:

 اًتراب سطهایِ گصاضاى ٍاجس ضطایظ ٍ هٌاسة تطای ٍ پس اظ تطضسی هستٌسات، ًسثت تِ اضائِ هستٌسات ّیچگًَِ حمی تطای اضائِ زٌّسُ ایجاز ًٌوَزُ  -

 سطهایِ گصاضی زض پطٍغُ فَق السام ٍ اظ ایطاى زػَت تِ ػول ذَاّس آهس.

 013-33756160-33756162ضواضُ تلفي ساظهاى جْت وسة اعالػات تیطتط :  -

 www.investinrasht.irٍب سایت ساظهاى:  -

 سیذ محمذ احمذی                                                                                                                 

 شُزدار رشت                                                                                                                
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