
 

 تسمٍ تعالی

 

 گذار )یک مزحله ای( ارسیابی و جذب سزمایه  آگهی فزاخوان عمومی

 B.O.L.T ایستگاه اتوبوس در سطح شهز به شیوه  68احداث 

ضُززاری رضت پیزي مصًتات ضًرای ساسمان سزمایٍ گذاری ي مطارکت َای مززمی ي تاکیس ضًرای محتزم اسالمی ضُز، زر وظز زارز پزيصٌ 

)ساذت، تجُیش، تُزٌ تززاری، اجارٌ ي اوتمال( مطاتك اسىاز  B.O.L.T ایستگاٌ اتًتًس زر سطح ضُز را زر لالة ريش مطارکتی  86احساث 

 گذاران ياجس ضزایط ياگذار ومایس. پیًست ي اس طزیك فزاذًان عمًمی تٍ سزمایٍ

 پیش بینی شده آورده شریک آورده شهرداری  عنوان طرح

 )ریال( 

 ایستگاٌ اتًتًس 86

 (ًَضمىسعسز  15عسز عازی ي  71) 

  -تُرررای ذرررسمات -ارسش ترررزَیه سمررریه

 مجًسات السم

 

 

 تُیرررررٍ، سررررراذت، وصرررررة ي تُرررررزٌ ترررررززاری

 اس ایستگاٌ َای اتًتًس  

 000/760/073/60: مجمًع

 12/11/98، وًتت زيم  5/11/98وًتت ايل تاریخ چاپ آگهی: 

اس سمان کلیٍ ی اضراظ حمیمی ي حمًلی می تًاوىس  ،حساکثزی سزمایٍ گذاران تالمًٌ ي ایجاز رلاتت تیطتزتٍ جُت جذب  مهلت دریافت اسناد:

ساسمان سزمایٍ گذاری ي مطارکت  ، اسىاز را اس 26/11/98تا تارید تحًیل اسىاز یعىی پایان يلت ازاری ريس ضىثٍ  5/11/98 –چاج وًتت ايل آگُی 

 . تگیزوستحًیل َای مززمی ضُززاری رضت 

زر پاکت مُز ي مًم ضسٌ تحًیل  26/11/98 ريس ضىثٍ مًرخ30/14اسىاز ي پاکات تکمیل ضسٌ می تایست حساکثز تا ساعت مهلت تحویل اسناد:

 زتیزذاوٍ ساسمان گززز. 

طىثٍ ريس یک 30/14اعت گذاری ي مطارکت َای مززمی راس س تاسگطایی ي ارسیاتی پاکات زر کمیتٍ فىی ساسمان سزمایٍ زمان بازگشایی پاکات:

 تزوامٍ ریشی ضسٌ است. 27/11/98 مًرخ

متماضیان محتزم می تًاوىس تزای زریافت اسىاز ي اطالعات ايلیٍ پزيصٌ تصًرت حضًری، تا زر زست زاضته زرذًاست ضزکت نحوه دریافت اسناد: 

 –گلثاغ وماس  –یزذاوٍ ساسمان سزمایٍ گذاری تٍ آزرس: رضتزر فزاذًان )تسين پززاذت يجُی تٍ عىًان ذزیس اسىاز(، مستىسات مزتًطٍ را اس زت

زریافت ومایىس. َمچىیه متماضیان محتزم می تًاوىس اسىاز ي اطالعات  8ساذتمان تىسیس )وثص اوصاری تٍ تلًار وماس( طثمٍ  –کًچٍ مُز آئیه 

اس طزیك  invest.rasht@gmail.comآزرس ایمیل  ايلیٍ پزيصٌ را تصًرت غیزحضًری پس اس ارسال زرذًاست ضزکت زر فزاذًان تٍ

 زریافت ومایىس.َمان ایمیل 

 توضیحات ضروری:

ارائٍ مستىسات َیچگًوٍ حمی تزای ارائٍ زَىسٌ ایجاز وىمًزٌ ي پس اس تزرسی مستىسات، وسثت تٍ اوتراب سزمایٍ گذاران ياجس ضزایط ي  -

 تزای سزمایٍ گذاری زر پزيصٌ فًق السام ي اس ایطان زعًت تٍ عمل ذًاَس آمس. مىاسة

 013-33756160-33756162ضمارٌ تلفه ساسمان جُت کسة اطالعات تیطتز :  -

 www.investinrasht.irيب سایت ساسمان:  -

 شهرداری رشت
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