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 آگهی فراخوان

به روش  طریق مشارکت از دارد نظر در مهریز شهرداری رساند: می مرتبط سابقه و تجربه تخصص، دارای حقوقی و حقیقی اشخاص کلیه آگاهی به

BOLT در مشارکت متقاضیان لذا. نماید شریک اقدام انتخاب به نسبت "(اجاره صورتو بازارچه پارک کوثر )به نگیپارک احداث"طرح  اجرای جهت 

 روز از فراخوان اسناد در شده ذکر شرایط و ضوابط داشتن نظر در با پروژه این در خود گذاری سرمایه پیشنهاد ارائه جهت توانند، می گذاری سرمایه

 شهرداری پورتال یا شهرداری مهریز به فراخوان اسناد دریافت برای 20/19/0931 مورخشنبه سه روز اداری وقت پایان تا 01/12/0931 مورخشنبه سه

 و اسناد به است بدیهی. نمایند اقدام شده یاد اسناد تحویل و تكمیل به نسبت 20/19/0931 مورخ سه شنبه روز پایان وقت اداری تا حداکثر و مراجعه

 برای خویش توانمندی اثبات به نسبت اوالً الزم مدارک و اسناد ارائه با کنندگان شرکت .شد نخواهد داده اثر ترتیب مذکور تاریخ از بعد ارسالی مدارک

 .نمود خواهد انتخاب را شرایط واجد شریک و بررسی را واصله پیشنهادات و ها طرح توانمندی، احراز از پس شهرداری ثانیاً و اقدام حاضر پروژه انجام

 بهشتی  شهید بلوار انتهای صدوقی، شهید میدان: مهریز شهرداری نشانی

 www.Mehriz.ir: پورتال نشانی

 .باشد می فراخوان برنده عهده به ، کارشناسی پروژه و تبلیغاتفراخوان آگهی به مربوط های هزینه -0

ست ا دریافتی بعد از انقضای مدت فراخوان ترتیب اثر نخواهد داد. بدیهیبه پیشنهادات مبهم، مشروط، بدون سپرده و پیشنهادات شهرداری  -2

 باشد. شهرداری در رد یک یا تمام پیشنهادات مختار می

دهندگان می بایست یک نسخه از تمامی اسناد دریافتی را با قید قبولی کلیه شرایط مندرج درآن امضاء و به پیشنهاد مورد نظر خود  پیشنهاد -9

 و تسلیم نمایند. ضمیمه نموده

 .باشد معین و مشخص پروژه اجرای مدت و مشارکت دوران گذاری، طول سرمایه میزان حیث از بایست می پیشنهاد -4

 .باشد می مهریز شهرداری گذاری سرمایههیات عالی شرکت در فراخوان به منزله قبول شرایط و تكالیف مورد نظر  -5

  بررسی پیشنهادهای دریافتی از سوی شرکت کنندگان، تشخیص برنده و ابالغ به برنده فراخوان حداکثر ظرف مدت دو هفته انجام خواهد پذیرفت. -6

 خالصه اطالعات پروژه 

 مجاور پارک کوثر ز،یجاده خورم یابتدا د،یتوح دانیم ز،یمهر: پروژه اجرای محل نشانی

در  پارکینگ و بازارچه پارک کوثراز  ،برای مدت معلوم به صورت اجاره برداری بهره  و، نگهداری اندازی راه ،بازارچه احداث پارکینگ و: مشخصات پروژه

در انجام  مهریز شهرداری گذاری سرمایه عالیبراساس طرح و مشخصات مورد تایید هیات  و انتقال، ، اجارهساخت، بهره برداریبه روش  مهریز شهر

 مشارکت فی مابین.

یا واریز  سپرده شرکت در فراخوان: ضمانت نامه بانكی از سوی بانكها و موسسات دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران یا اوراق مشارکت و

 شعبه مهریز تجارتبانک  2126004112 به شماره مهریز حساب سپرده شهرداریبه  ریال (میلیون اهو پنج ششصد) 111/111/651 مبلغ به وجه نقد

 .ماه 9 زمان مدت برای حداقل تمدید قابل و

 

 

 شرایط عمومی شرکت در فراخوان
فراهم آوردن زمینه و بستر الزم جهت مشارکت اشخاص حقیقی و حقوقی در در راستای و سرمایه گذاری  عالیهیات براساس مصوبات  زمهری یشهردار

اساس  بر و انتقال، ، اجارهبرداری ساخت، بهرهبه روش  "و بازارچه پارک کوثر نگیاحداث پارک "طرح اجرای  به نسبتدر نظر دارد پروژه های شهری 

دعوت می شود در صورت  حقیقی و حقوقی اقدام نماید. لذا از کلیه متقاضیان )کثیراالنتشار( اطالعات روزنامه 01/12/0931 فراخوان مورخ آگهی متن

 نمایند. اقدام ارسال طرح و پیشنهاد خودنسبت به ، فراخوان دریافت اسناد باتمایل 
 % به آن افزوده خواهد شد.01 زانیبه م انهیاست، که سال (ریال ونیلیم)چهارصد و چهارده  111/111/404 طرح برابر با انهیسال هیاجاره پا .9

 . در این راستا انجام مراحل زیر ضروری است.ردیگقرار بایست ممهور به مهر و امضاء پیشنهاد دهنده و در سه پاکت الف، ب و ج  می فراخوانکلیه اسناد  .2

روی پاکت  موضوع فراخوان ،نام شرکت یا شخص پیشنهاد دهندهو گذاشته شود  )پاکت اصلی( کلیه پاکتها )الف، ب و ج( داخل یک پاکت جداگانه -

 مذکور نوشته شود.

 نواری استفاده شود.جهت بستن درب پاکت اصلی پس از امضاء و مهر پیشنهاد دهنده از چسب  -

 فرم شماره یک به منزله کنترل مدارک ارسالی تكمیل و به پاکت اصلی الصاق شود. -

 شهید میدانمهریز، به نشانی  مهریزبه دبیرخانه شهرداری  20/19/0931 مورخ سه شنبه روز پایان وقت اداری پاکت اصلی و ضمیمه آن حداکثر تا -

 .تحویل گرددبهشتی  شهید بلوار انتهای صدوقی،

 .نزد بانک ملی بنام شهرداری مهریز می باشد 9011111296110ریال به حساب  211.111هزینه خرید اسناد شرکت در مزایده واریز مبلغ . 9
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 پاکت) الف (محتوی:
 تجارتاز بانک  حاًینامه بانكی ترج ضمانت( ونیلی)ششصد و پنجاه م 111/111/651 مبلغ احداث پارکینگ و بازارچه برایفراخوان سپرده شرکت در  -

شعبه مرکزی  تجارتبانک  2126004112به حساب سپرده شهرداری مهریز به شماره و یا واریز وجه نقد ، اوراق مشارکت بدون نام شعبه مرکزی مهریز

 مهریز.

 .یمرکزشعبه  ملینزد بانک  9011119426112به حساب شماره )پانصد هزار ریال( واریز ریال  111/511مبلغ  هزینه خرید اسناد فراخوان به -

 ممهور به مهر و امضاء پیشنهاد دهنده گردد. دبای ،می شودجزء الینفک اسناد مشارکت محسوب شرایط عمومی قرارداد که  های رگتمامی ب -

 می باشد.ممهور به مهر و امضاء پیشنهاد دهنده آگهی فراخوان انتخاب سرمایه گذار که  -

  ب( محتوی: )پاکت
مصدق  تصویرمصدق اساسنامه شرکت،  شماره دو( به همراه تصویرفرم تكمیل شده شناسایی شرکتهای فعال در زمینه پروژه های توسعه شهری)فرم  -

مصدق صفحه اول شناسنامه و کارت ملی مدیرعامل شرکت و یا  تصویرمصدق آخرین تغییرات مندرج در روزنامه رسمی،  تصویرآگهی تأسیس، 

و  تصویر مدرک شغلی، تصویر آخرین مدرک تحصیلی،شناسنامه، مجوز فعالیت،  ،برای اشخاص حقوقی و تصویر کارت ملی دارندگان حق امضای مجاز

سال اخیر و کلیه اسناد و  5کاری مرتبط یا غیر مرتبط با الصاق تصویر قراردادهای منعقده در مجوز فعالیت برای اشخاص حقیقی به همراه رزومه 

 اشد.مدارکی که به نظر پیشنهاد دهنده می تواند در راستای انتخاب مشارکت کننده حائز اهمیت ب

 فراخوان  عمومی شرایط 00و  01، 3،  1 هایبند و ذیربط مقررات گرفتن نظر در با اقتصادی و مالی فنی، توجیه طرح -

 ت فنیلیست مشخصا -

 )ج ( محتوی: پاکت 

 مشارکت )فرم شماره سه(پیشنهاد تكمیل شده  فرم-

انجام می پذیرد و پس از چسباندن نوار چسب بر روی اعداد و ارقام ذیربط تكمیل فرمهای یک، دو و سه ضمیمه اسناد این فراخوان بصورت دستی -

  نسبت به ارسال فرم تكمیل شده اقدام گردد.

هیات عالی اعضاء  نمایندگان متقاضیان حقیقی و حقوقی شرکت در پروژه و با حضور 25/19/0931 مورخ شنبه روز 04:91 ساعت در شنهاداتیپ .3

 .گرددی مفتوح م شهرداری مهریز گذاری سرمایهواحد در محل گذاری  سرمایه

. بدیهی است در شرایط مساوی اولویت با رد یا قبول یک یا تمامی پیشنهادات مختار خواهد بود در مهریز شهرداری گذاری سرمایههیات عالی  .4

 پیشنهادی است که دارای جنبه های نوآورانه، خالقیت و مطابق با مصالح عمومی باشد.

  به عهده برنده فراخوان می باشد. ، کارشناسی پروژه و تبلیغاتآگهی فراخوانهزینه چاپ  .5

که تا ] اسناد خزانه به عنوان سپرده ای یبانك ضمانت نامه شریک طرف قراردادحسن انجام تعهدات از تضمین به منظور ، و عقد قرارداد میهنگام تنظ .6

 گردد. یمو سپرده شرکت در فراخوان مسترد  افتیدر قرارداد% مبلغ  01 به میزان [می باشد مهریزپایان قرارداد نزد شهرداری 

تعریف شده ، انتقال و ، اجارهبرداری بهره خت،سانحوه مشارکت که بصورت  با توجه به یای تنظیم گردد که در آن متقاض به گونهمی بایست پیشنهادها  .7

 .دینسبت به انجام کامل تعهدات خود اقدام نما (و اجاره بهره برداری )اجرا، مورد نظر های بتواند در مدت زمان ،خود رهیو غ یفن ی،مال ییتواناو  است

 خواهد بود.قرارداد برعهده شریک طرف قرارداد  ی مربوط بهکسورات قانون هیکل .8

 های اجاره بهای فروشگاه ودرآمد حاصل از بهره برداری  ت متناسب با میزان سرمایه گذاری،متقاضی می بایس مشارکت پیشنهادی توسط دوران طول .1

تعیین و اعالم گردد. بدیهی است به پیشنهاداتی که تناسب فوق الذکر را رعایت نكرده باشند ترتیب اثر داده نخواهد  ،مجاورت پارکینگدر  تعریف شده

 شد.

 موضوع این داشتن درنظر با بایست می متقاضیان که باشد میماه  9 پارکینگ و بازارچه اندازی راه و تجهیز برای شده گرفته نظر در زمان مدت حداکثر .91

  . نمایند اقدام سه مارهش فرم تكمیل به نسبت

 سرمایه گذار در اجرا و بهره برداری از طرح مورد نظر جهت سرمایه گذاری می بایست موارد ذیل را مورد نظر داشته باشد: .99

 گرفتن مسائل ایمنی، فنی و مهندسیالف( در نظر 

 خالقیت و د( نوآوری    اقلیمی ج( مالحظات     فرهنگی، اسالمی  ب( هویت

 و( هماهنگی و ارتباط مستمر با ناظر قرارداد    پروژه هزینه های اقتصادی در ه( مالحظات

 ز( رعایت صرفه و صالح عمومی هنگام بهره برداری و انتقال پروژه

 . شهرداری تعیین خواهد شددستگاه نظارت کننده بر اجرای مفاد قرارداد مشارکت توسط  .92

 .باشد می شهرداری واحد فنی برعهده پروژه زیرساختهای و فنی امور بر نظارت  .93

  خواهد بود. و شرایط مندرج در قرارداد سایر موارد اعالم نشده مطابق قوانین و مقررات مربوطه و جاری کشور .94

جهت انعقاد قرارداد  یقانون تیاهل یدارا دیمرتبط با نیقوان گریو د ها یمقررات شرکت در معامالت شهردار هیاز کل اقرار به اطالعضمن  انیمتقاض .95

 نداشته باشند.  یبوده و منع قانون
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ه مشارکت به عهدو غیره  ، رفع معارض، مالیاتهای مورد نیاز)مسئولیت، تمام خطر و ...( بیمهانواع  هزینه های مترتب بر اجرا و بهره برداری شامل .96

در تنظیم پیشنهاد، هزینه موارد مربوطه را نیز  خصوص این ضمن پایبندی به انجام اقدامات الزم در بایست می مشارکت کنندهکننده خواهد بود و 

 به عهده مشارکت کننده می باشد.نیز بدیهی است که کلیه هزینه های جاری شامل پرسنلی، مصرفی و غیره  نظر قرار دهد. مد

  .می باشد مهریزسرمایه گذاری شهرداری هیات عالی شرکت در فراخوان به منزله قبول شرایط و تكالیف مورد نظر  .97

 شرکت پیشنهاد دهنده ممهور به مهر مجاز قانونی یتوسط دارندگان امضا دیبانیز  تنظیم شده قرارداددر صورت برنده شدن پیشنهاد دهنده،  .98

  امضا شود. گردیده و

و شروع عملیات طبق طرح  اجرای پروژهدر محل  کارگاهنسبت به تجهیز و آماده سازی ظرف مدت مقرر در قرارداد الزم است برنده فراخوان  .91

  و اتمام آن اقدام نماید. کلیه تعهدات موضوع قراردادمصوب و انجام 

 باعث ابطال پیشنهاد می شود. صهرگونه خط خوردگی، شرط، ابهام و یا نق .21

راز کنندگان با ارائه اسناد و مدارک الزم اوالً نسبت به اثبات توانمندی خویش برای انجام پروژه اقدام می کنند، ثانیاً شهرداری پس از احشرکت  .29

 توانمندی، پیشنهادات واصله را بررسی و شریک واجد شرایط را انتخاب خواهد نمود.

  خواهد شد و برنده  اعالم  اول  برنده  عنوان باشد، به  ارائه نمودهدر هر مورد پیشنهاد را   ترین سبمنا  که  پیشنهاد دهنده ای، پیشنهادات  ارزیابی  هنگام .22

سرمایه گذاری  عالیهیات طول دوران مشارکت و مدت اجرای پروژه ارائه شده مورد تایید شود که میزان سرمایه گذاری،  می  اعالم  درصورتی  دوم

  بازگردانده پیشنهاد دهندگانسایر   و تضمین  نگهداری شهرداری، نزد  و دوم  اول  های برنده  مینا، تض ارائه شده  یپیشنهادها  از گشودن  پسباشد. 

نماید و یا   هفته از انعقاد قرارداد امتناع یکظرف مدت   اول  برنده  گردد. چنانچه مسترد می  دوم  دهنده پیشنهاد  شود. بعد از عقد قرارداد تضمین می

نیز   وی  ، تضمین نفر دوم  امتناع  گردد. درصورت منعقد می  دوم  و قرارداد با برنده  ضبط  فراخوان وی  ننماید، تضمین  را ارائه  تعهدات  انجام  تضمان

 تجدید خواهد شد. فراخوانو   ضبط

و لیست  شرایط عمومی 00و  01، 3،  1 هایندسرمایه گذار می بایست با توجه به نظر و ایده خود و با در نظر داشتن مشخصات درج شده در ب .23

 و اجرای پروژه را تعیین نماید.  ، میزان اجاره بهاسرمایه گذاری، طول دوران مشارکتمیزان  اقدام و بر همین اساس، پروژه مشخصات فنی

نظر به صالحدید و ضرورتهای احتمالی پیش آمده در طول مدت قرارداد حق افزایش یا کاهش طول دوران مشارکت را براساس  مهریزشهرداری  .24

برای خود محفوظ خواهد داشت. را  فروشگاه های تعریف شدهنحوه بهره برداری از  ،پارکینگ و بازارچهتغییرات در کیفیت ارائه خدمات، مشخصات 

 ت در چارچوب قرارداد و با نظر کارشناسی براساس موضوع مربوطه اعمال خواهد شد.بدیهی است این تغییرا

 درصورت بروز هرگونه تغییر در میزان سرمایه گذاری، پیش بینی درآمدهای پروژه و غیره ناشی از تصمیم مراجع تصویب کننده طرح، پیشنهادات .25

مشارکت)بهره برداری( با توجه به شرایط جدید و مبانی کارشناسی پایه اولیه ، طول دوران و غیره اصالحی هرکدام از طرفین یا مصلحتی جدید

 محاسبه و طول دوران مشارکت)بهره برداری( به تناسب تغییر خواهد نمود.  

بازارچه پارک پارکینگ و فروشگاه های  قرارداد مدت در پایان گردد می متعهد و زمتمل قرارداد طرف با توجه به ماهیت قرارداد مورد نظر، شریک .26

و مرمت اساسی پس از انجام تعمیرات  قضایی مراجع به مراجعه به نیاز محاسبه شده در سرمایه گذاری را بدونو منصوبات  و کلیه تجهیزات کوثر

درآورد. الزم به ذکر  شهرداری تصرف بهاقدام و  یک از موارد یادشدهدر صورت نیاز نسبت به جایگزین نمودن هر  مورد نیاز بروز رسانی کرده و

پیشنهادی اضافه گردیده و مدت قرارداد مشارکت  دوران طول( به زمان 9شماره  فرمبند سوم  شده در پیشنهادمدت ) است که مدت اجرای پروژه

 را تشكیل می دهد. بدیهی است افزایش مدت زمان در اجرای پروژه مشمول جرایم و مقررات تعیین شده در قرارداد خواهد بود. 

افراد و اشخاص حقیقی و یا حقوقی که دارای چک برگشتی و یا بدهی معوق به شهرداری می باشند و یا قرارداد آنها از سوی شهرداری رابطه با در  .27

 سرمایه گذاری در بازگشایی پاکت های آنان مختار خواهد بود. عالیفسخ و منجر به ضبط ضمانت نامه قرارداد شده باشد، هیات 

و سایر منصوبات قید  پارکینگ و بازارچه پارک کوثر اندازی راه و نصب ،ساخت خصوص در فنی ضوابط و اصول رعایت به ن موظفبرنده فراخوا .28

 .بود نخواهد شهرداری متوجه مسئولیتی هیچگونه و باشد می شده

مسئولیت ها متوجه هیچگونه مسئولیتی درخصوص ضرر و زیان و عملیات مالی طرف قرارداد نخواهد داشت و در این رابطه کلیه  مهریز شهرداری .21

 خواهد بود. برنده فراخوان

 عنوان هیچ تحت را دیگر اشخاص یا و شخص به واگذاری حق و اقدام برداری بهره و قرارداد امور انجام به نسبت شخصأ است موظف برنده فراخوان .31

 .شد خواهد قرارداد فسخ موجب تخلف و رعایت عدم صورت در و ندارد

هرگونه متوقف گردد  پارکینگ و یا بازارچه پارک کوثر)خرابی، شاکی خصوصی و غیره ( بهره برداری از یدر صورتیكه در طول مدت قرارداد بدالیل .39

 می باشد. برنده فراخوانبه عهده  و مراجع ذیصالح شهرداری مهریزبراساس نظر  به اشخاص حقیقی و حقوقی ناشی از آن، صدمه و غیره خسارت

 شان در و شهری منظر و فضا درخور و مناسب شكل به و مطلوب نحو به پارکینگ و یا بازارچه پارک کوثر از نگهبانی و نگهداری تعمیرات و .32

 . باشد می برنده فراخوان عهده بر قرارداد دوره طول در شهرداری

 قرارداد مدت طول دربازارچه پارک کوثر  ایو  نگیپارک داشتن نگه قابل استفاده .33

  و رفع معارض احتمالی شهری تاسیسات به رسانی آسیب بدون مناسب، بصورت پروژه اندازی راه و اجرا عملیات انجام .34
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، اخطار شكایت، هرگونه پاسخگوی و داشته عهده به را قرارداد موضوع با رابطه در پذیرفته صورت فعالیتهای تمامی مسئولیت برنده فراخوان .35

 .باشد می ارگانها و سازمانها مراجع، اشخاص، به مشابه موارد یا و خسارت

 و ذیصالح مراجع های تعرفه و دستورالعملها حقوقی و حقیقی از اعم مشتریان با خود روابط تا براساس قرارداد در است مكلف برنده فراخوان .36

 حقوقی یا حقیقی از اعم ثالث اشخاص با خود روابط از ناشی احتمالی خسارت و قانونی کسورات و ها هزینه کلیه و نموده رعایت را قرارداد شرایط

 .داشت نخواهد خصوص این در تعهدی شهرداری و نماید پرداخت را

 شهرداری برای آن خالف درصورتیكه و نبوده 22/01/0992 مصوب دولت کارکنان مداخله منع قانون ممنوعیت مشمول بایست متقاضیان می .37

 شده یاد قوانین مفاد با که دهد رخ مشارکت طرف بازرسان یا مدیران سهام، صاحبان در تغییراتی قرارداد این مدت طول در چنانچه یا شود، ثابت

 .گردد می اخذ گذار سرمایه از نیز احتمالی وارده خسارات تعهدات، انجام حسن نامه ضمانت ضبط و قرارداد فسخ ضمن باشد داشته تعارض
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 فرم شماره یک

 مشخصات و مدارک مندرج در پاکت )ب(  

 "صورت اجاره(پروژه احداث پارکینگ و بازارچه پارک کوثر)به "
 

 مشخصات پیشنهاد دهنده
 

 ..... نوع فعالیت : ........................................شرکت:..........................................................  نام مدیرعامل : .............................................حقوقی:  نام 

 ................................................................................................... نوع فعالیت : ................................حقیقی : خانم یا آقای : 

 آدرس دقیق:

........................................................................................................................................................................................................................... 
. 

 وب سايت: ايميل: فاكس: تلفن :

    
 

 سوابق   
 
 
 . توضيح مختصر :1

 اي را در اندازه فيزيكي و ريالي پروژه انتخابي به انجام رسانده ايد؟()در خصوص سوابق كاري مرتبط با پروژه انتخابي و اينكه تا كنون چه پروژه 
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................................... 

 هاي به انجام رسيده و يا عقد قرارداد شده: . پروژه2
شرماره و تراريق قررارداد(     -حجم فيزيكي و ريالي پرروژه   -محل اجراء  -ايد را با ذكر )نام پروژه  ام رسانيده و يا عقد قرارداد نمودههايي كه تاكنون به انج چند نمونه از آخرين و بزرگترين پروژه

 نام ببريد؟
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................................... 
 

 مدارك ذیل را ضميمه این برگ نموده ام:

 اشخاص حقيقی اشخاص حقوقی

شركتهاي فعال در زمينه پروژه اشخاص يا فرم شناسايي  .1

 )فرم شماره دو(هاي عمران و توسعه شهري
 تصوير كارت ملي .1

 تصوير شناسنامه .2 تصوير مصدق اساسنامه شركت .2

 تصوير مدرک شغلي .3 تصوير مصدق آگهي تاسيس .3

 تصوير آخرين مدرک تحصيلي .4 تصوير مصدق آخرين تغييرات مندرج در روزنامه رسمي .4

تصوير مصدق صفحه اول شناسنامه و كارت ملي مديرعامل  .5

 شركت و يا دارندگان حق امضاي مجاز
 مجوز فعاليت .5

 سال اخير 5روزمه كاري مرتبط با الصاق تصوير قراردادهاي منعقده در  .6

 مداركي كه به نظر پيشنهاد دهنده مي تواند درراستاي انتخاب مشاركت كننده حائز اهميت باشد اسناد و .7

 طرح توجيه فني، اقتصادي . .8

 ليست مشخصات فني .9
 

 

ي فوق الذكر كه در وب سايت قرار داشت ، نسربت بره تكميرل فررم حاضرر       ژهاين شركت / اينجانب                                  با مطالعه كامل اسناد و مدارک شركت در فراخوان و اطالعات اوليه راجع به پرو

 بهرره  سراخت، ) B.O.T بره رو   و    در محرل  ..............................................  "هراي اتوبرو    ايسرتااه  احردا   "اقدام نموده و با تأئيد مندرجات خويش، آمادگي خود را جهت انجام پروژه مشراركتي  

 اعالم مي نمايم . (انتقال و برداري

 

 مهر و امضاء سرمایه گذار/مدیر عامل

  

این فرم پس از تکمیل شدن  

          الصاق اصلی  بر روی پاکت

 گردد 
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 فرم شماره دو

های توسعه شهری در زمینه پروژه فعال فرم شناسائی شرکتهای  

 "صورت اجاره(پروژه احداث پارکینگ و بازارچه پارک کوثر)به "
 

 مشخصات  كلی :

 ایميل فاكس شماره تلفن زمينه فعاليت شركت مدیر عامل نام شركت

 

 

 

     

 آدرس كامل پستی :

 

 

  كدپستی :                                                                                                       صندوق پستی :

 وضعيت  نيروي انسانی شركت  :

 

 زمينه تخصص

 

1-

................................ 

2-

.................................... 

3-

................................. 

4-

.................................. 
 جمع

      تعداد نفر
 

                    رزومه و سوابق فعاليت 

                                                                                                  1                                                                2                                                                3                                                                  4 
     نام پروژه 

     موضوع قرارداد

     طرف قرارداد 

     شماره و تاريق قرارداد 

     شهر و محل اجراء

     آخرين وضعيت پروژه 

     مبلغ قرارداد به ريال به حروف

 

 

 رزومه مالی شركت :

 مجموع ارز  قراردادهاي انجام يافته در دو سال اخير  به حروف) ريال( ثبت شده به حروف به ريالسرمايه  تاريق تاسيس شركت و نوع شركت

 
 

  

 

 مهر و امضاء مدیر عامل    

 



8 
 

 فرم شماره سه

 "صورت اجاره(پروژه احداث پارکینگ و بازارچه پارک کوثر)به "در پیشنهاد مشارکت 

 5های ذکر شده در جدول شماره  درمحل
 شرکت دارنده امضاء مجاز و قانونی از طرفشخصأ / ....................................................................................................  اینجانب

آگهی پس از بررسی و آگاهی کامل و پذیرش مطالب و مندرجات .......... .............................................................................................................

 صورتو بازارچه پارک کوثر)به نگیپروژه احداث پارک " اجرای طرحدر  شناسایی سرمایه گذارشرکت در فراخوان فراخوان و شرایط عمومی 

دستگاه از اینكه اطالع کامل با  (انتقال و ، اجارهبرداری بهره ساخت،)B.O.L.T روش به در محل  ................................................... "(اجاره

الینفک این  ءکلیه ضمائم، اسناد و مدارک فراخوان جز و پس از تأیید اینكه ندارداینجانب فراخوان گذار الزامی برای واگذاری کار به 

متن فراخوان  و پروژه خدمات و عملیات کلی احجام و ابعاد بر اساسو انجام پروژه  حلبازدید کامل از مو بعد از  پیشنهاد محسوب می شود

  موارد ذیل را اعالم می نمایم.

 

ف
ردی

 

 شرح

 پیشنهاد متقاضی

 به حروف به عدد

0 
سرمايه گذاري جهت انجام كليه مراحل 

 و راه اندازي پروژه ساختطراحي، 

 مبلغ

 ریال((
  

 ماه طول دوران مشاركت 2
  

   ماه مدت اجراي پروژه 9

  

روز پس از ابالغ به عنوان برنده فراخوان، نسبت به  2حداکثر ظرف نانچه این پیشنهاد مورد قبول قرار گیرد همچنین متعهد می شوم چ

 اقدام نمایم. قرارداد% مبلغ 01به میزان  تضمین انجام تعهداتارائه امضای قرارداد و 

 پیشنهاد دهنده:

 خانوادگینام و نام 

 شماره ملی/ شناسه ملی)شرکت(  

 سمت

 تلفن همراه / تلفن ثابت

 مهر/ امضا/ تاریخ

 

 تماس با ما : -01
 

 سایت فاکس تلفن عنوان

 www.tygroup.yazd.ir 50006276235 50006275530 سرمایه گذاری واحد

 www.Mehriz.ir 50002022500 50002022505 مهریزشهرداری 
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  :مشخصات و ویژگی ها 

  بر اساس  خالص( در نظر گرفته شده است. 6251متر مربع ) 511/00خودرو و مساحت تقریبی آن  241گنجایش پارکینگ

گذاری شهرداری مهریز مقرر گردید در مرحله اول، سطح پارکینگ تنها تسطیح مصوبه جلسه هیئت عالی سرمایه

 شود. گردد و در گام های بعدی کف سازی و آسفالت

  متر مربع برای هر واحد، در مجاورت پارکینگ نیز برعهده سرمایه گذار  25غرفه فروشگاهی به مساحت  03احداث تعداد

خواهد بود تا از طرفی نیاز های عمومی مراجعین پارک را براورده نماید و از سوی دیگر به عنوان منبع درآمد سرمایه گذار 

 مطرح گردد.

 شعاب برق و آب می باشند.تمامی غرفه ها دارای ان 

 

 


