
  بسمه تعالی

  )یک مرحله اي( گذار آگهی فراخوان عمومی جذب سرمایه

  EPCFدر قالب شیوه  )ع(امام علیبازگشایی مسیر 

شوراي  24/2/1399مورخ  25611تاییدیه شماره پیرو مصوبات شوراي سازمان سرمایه گذاري و مشارکت هاي مردمی و  شهرداري رشت

با و ) ساخت و تامین مالی مهندسی، تدارك،(  EPCF در قالب شیوه را  )ع(امام علیبازگشایی مسیر پروژه در نظر دارد   ،شهر محترم اسالمی

  .گذاران واجد شرایط واگذار نماید یهیل از طریق فراخوان عمومی به سرماشرایط ذ

  شرح موضوع  موضوع  ردیف

  )ع(بازگشایی مسیر امام علی  موضوع و مشخصات طرح  1

  میلیارد ریال  415حدود   میزان تقریبی منابع   2

  ماهه پرداخت خواهد شد 21اصل سود و تامین منابع مالی بعد از دوره ساخت و تنفس در اقساط   زمانبندي باز پرداخت  3

  ضمانت نامه باز پرداخت اصل و سود تسهیالت مالی طبق مفاد قرارداد و توافق طرفین صادر می شود  تضمین باز پرداخت اصل و سود تسهیالت  4

  سه ماه از تاریخ بازگشایی پیشنهاد قیمت  مدت اعتبار پیشنهاد هاي فراخوان  5

  سازمان سرمایه گذاري و مشارکت هاي شهرداري رشت  نشانی محل دریافت و تحویل اسناد  6

  17/08/99شنبه مورخ  روزپایان وقت اداري   مهلت تحویل پیشنهاد  7

  7/08/99شنبه مورخ چهارتا پایان وقت اداري روز   مهلت دریافت اسناد فراخوان  8

    18/08/99شنبه مورخ یکروز  13راس ساعت   تاریخ بازگشایی پاکات پیشنهادات  9

  ماه بازپرداخت 21ماه تنفس و  3ماه ساخت،  12ساله شامل  3  دوره طرح  10

  روش مستهلک کردن منابع مالی تامین شده  11

درآمد حاصل از صدور پروانه، عوارض هاي متعلقه درآمد هاي حاصله شـهرداري در طـرفین خیابـان     %80

بالفاصله بـه سـرمایه   پس از ارئه و تایید صورت وضعیت اجرا شده در حساب جداگانه اي نگهداري شده و 

وظـف اسـت   م) شهرداري(چنانچه در مدت دوسال مستهلک نگردد، سرمایه پذیر. گذار پرداخت می گردد

  مازاد هزینه هاي اجرایی را به صورت اقساط ماهانه در یک سال بعدي پرداخت نماید

 30/07/99 شنبهچهارروز  ، نوبت دوم 23/07/99 شنبهچهارروز  نوبت اول: تاریخ چاپ آگهی  

 روز  این فراخوان، حداکثر تا پایان وقت اداري اول، از زمان انتشار نوبت براي اشخاص حقیقی و حقوقی دریافت اسناد مهلت :دریافت اسناد مهلت

  . می باشد 7/08/99مورخ  شنبهچهار

 در پاکت مهر و موم شده تحویل  17/08/99مورخ  شنبه روزمیل شده می بایست حداکثر تا پایان وقت اداري اسناد و پاکات تک :مهلت تحویل اسناد

  . دبیرخانه سازمان گردد

 مورخ  شنبهیکروز  13اري و مشارکت هاي مردمی راس ساعت گذ بازگشایی و ارزیابی پاکات در کمیته فنی سازمان سرمایه :زمان بازگشایی پاکات

 .برنامه ریزي شده است  18/08/99

 ت داشتن دس ، با دربصورت حضوري افت اسناد و اطالعات اولیه پروژهمتقاضیان محترم می توانند براي دری: مراجعه حضوري) 1 :دریافت اسناد نحوه

ساختمان  –کوچه مهر آئین  –گلباغ نماز  –رشت: آدرس به دبیرخانه سازمان سرمایه گذاري از، مستندات مربوطه را درخواست شرکت در فراخوان

یه پروژه را همچنین متقاضیان محترم می توانند اسناد و اطالعات اول: غیرحضوري) 2. دریافت نمایند 8طبقه ) نبش انصاري به بلوار نماز(تندیس 

دریافت همان ایمیل  یقاز طر com.gmail@rasht.investبه آدرس ایمیل  درخواست شرکت در فراخوانپس از ارسال  بصورت غیرحضوري

  .نمایند

 :توضیحات ضروري

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

 .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  -

 ir.investinrasht.www: وب سایت سازمان -

  ناصر عطایی                                                                                                                 

 رشت يشهردار سرپرست                                                                                                               

mailto:invest.rasht@gmail.com
http://www.investinrasht.ir/



