
 بسمه تعالی

 (مزحله ای دو) گذار آگهی فزاخوان عمومی جذب سزمایه

 طزاحی، ساخت و نگهداری اس سزویس های بهداشتی و غزفه های تجاری در پارک های شهز رشت

 سشمایٍ گزاسیپشيطٌ دس وظش داسد   ،سشمایٍ گزاسی ي مشاسکت َای مشدمیپیشي مصًتات شًسای ساصمان  شُشداسی سشت

سا دس لالة  و نگهداری اس سزویس های بهداشتی و غزفه های تجاری در پارک های شهز رشتطزاحی، ساخت 

 .گزاسان ياجذ ششایط ياگزاس ومایذ یٍیل اص طشیك فشاخًان عمًمی تٍ سشماتا ششایط ر شیًٌ َای مشاسکتی سشمایٍ گزاسی

 نوع قرارداد شرح پروژه ردیف

 BOLT تُذاشتی دس سطح شُش سشتتاب سشيیس  18طشاحی، ساخت ي وگُذاسی  1
 ساخت، تُشٌ تشداسی،اجاسٌ،اوتمال

 
، ساخت ي تُشٌ تشداسی اص غشفٍ َای تجاسی دس مجايست سشيیس طشاحی -2 2

 (صشفا دس وماطی کٍ امکان ساخت يجًد داشتٍ تاشذ) َای تُذاشتی احذاثی
 

 14/10/1398، وًتت ديم  7/10/1398وًتت ايل : تاریخ چاپ آگهی

اص صمان اوتشاس وًتت  ،اص کلیٍ اشخاص حمیمی ي حمًلی محتشم دعًت می شًد جُت دسیافت اسىاد :دریافت اسناد مهلت

تٍ ساصمان سشمایٍ گزاسی ي مشاسکت َای مشدمی  21/10/1398مًسخ  شىثٍسيص  حذاکثش تا پایان يلت اداسی ،ديم ایه فشاخًان

 . مشاجعٍ ومایذ سشت شُشداسی

                  3/11/1398 مًسخ  شىثٍپىج سيص  30/13واد ي پاکات تکمیل شذٌ می تایست حذاکثش تا ساعت اس :مهلت تحویل اسناد

 . دس پاکت مُش ي مًم شذٌ تحًیل دتیشخاوٍ ساصمان گشدد

گزاسی ي مشاسکت َای مشدمی ساس ساعت  تاصگشایی ي اسصیاتی پاکات دس کمیتٍ فىی ساصمان سشمایٍ :زمان بازگشایی پاکات

 .تشوامٍ سیضی شذٌ است 5/11/1398 مًسخ  شىثٍسيص  30/14

ت ، تا دس دستصًست حضًسی افت اسىاد ي اطالعات ايلیٍ پشيطٌمتماضیان محتشم می تًاوىذ تشای دسی :دریافت اسناد نحوه

 –گلثاغ وماص  –سشت: آدسس تٍ دتیشخاوٍ ساصمان سشمایٍ گزاسی اص، مستىذات مشتًطٍ سا دسخًاست ششکت دس فشاخًانداشته 

َمچىیه متماضیان محتشم می تًاوىذ . دسیافت ومایىذ 8طثمٍ ( وثش اوصاسی تٍ تلًاس وماص)ساختمان تىذیس  –کًچٍ مُش آئیه 

تٍ آدسس ایمیل  دسخًاست ششکت دس فشاخًانپس اص اسسال  سیتصًست غیشحضًاسىاد ي اطالعات ايلیٍ پشيطٌ سا 

invest.rasht@gmail.com دسیافت ومایىذَمان ایمیل  یكاص طش. 

 :توضیحات ضروری

اوتخاب سشمایٍ ي پس اص تشسسی مستىذات، وسثت تٍ اسائٍ مستىذات َیچگًوٍ حمی تشای اسائٍ دَىذٌ ایجاد وىمًدٌ  -

 .گزاسان ياجذ ششایط ي مىاسة تشای سشمایٍ گزاسی دس پشيطٌ فًق الذام ي اص ایشان دعًت تٍ عمل خًاَذ آمذ

 013-33756160-33756162: شماسٌ تلفه ساصمان جُت کسة اطالعات تیشتش  -

 www.investinrasht.ir: يب سایت ساصمان -

 ناصر حاج محمدی                                                                                                    

 شهردار رشت                                                                                                   
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