((آگهی فراخوان عمومی))
احداث  ،راهبری  ،مدیریت و بهره برداری از خط یک سامانه اتوبوسرانی تندرو کرج به روش BOT

بدینوسیله به اطالع کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط می رساند در راستای اجرای سیاستتاای متا ی ا ت  44قتانو اساستی و
اهداف اقتصاد مقاومتی و به منظور توسعه شیوه های تشویقی سرمایه گذاری و به استناد مصوبات هفدهمین و نوزدهمین هیات عا ی سرمایه
گذاری و طرح جامع حم و نقت تراییتش شتار بته شتماره  15706متور  93/11/24و مصتوبه شتورای استالمی شتار کترش بته شتماره
4/41/962296مور  ، 96/5/16شارداری کرش در نظر دارد نسبت به اجرای پروژه خط یش سامانه اتوبوسرانی تندروکرش به روش  BOTبته
شرح جدول زیر اقدام نماید.
شرح و موقعیت اجرای پروژه

مبلغ برآورد پروژه
(توما )

احداث خط یک سااماه اتوبوساااهی تنادرو

235/206/400/000

کاج در محورشهید بهشتی(از پایاها شاهید

دویست و سی و

سلطاهی تا کمالشها) شاام سااخت مسایا

پنج میلیارد و

ساخت ایستگاه تامین هاوگان و بهاه باداری
و ارائ خدمات

دویست وشش
میلیون و چهارصد
هزار تومان

مبلغ سپرده (توما )

روش
مشارکت

مدت زما
ساخت

مالت
تحوی اسناد

11/760/320/000
یازده میلیارد و
هفتصد و شصت

BOT

 2سال

1398/02/10

میلیون و سیصد و
بیست هزار تومان

 -1سپرده شرکت در یراخوا به یکی از روشاای زیر ارائه می گردد:
ا ف) ضمانتنامه بانکی معادل مبلغ یوق که به مدت  90روز اعتبار داشته و قاب تمدید باشد.
ب) واریز ییش نقدی به شماره حساب  100827952895بانش شارمتعلق به سازما سرمایه گذاری و مشارکتاای مردمی شارداری کرش
 -2برندگا نفر اول و دوم یراخوا هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنا به ترتیب ضبط خواهد شد.
 -3سازما سر مایه گذاری مجاز نیست به پیشناادهای مبام و مشروط و بدو سپرده و پیشناادهایی که بعد از انقضای مدت مقرر در آگای
برسد ترتیب اثر دهد.
 -4متقاضیا می توانند از تاریخ انتشارآگای جات خرید اسناد یراخوا به سازما سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی واقع در بلوار
عالمه جعفری نبش بازارروز ال ه طبقه همکف امور قراردادها مراجعه نمایند.
 -5هزینه خرید اسناد یراخوا مبلغ یش میلیو ریال می باشد که می بایست به شماره حساب  700824127065نزد بانش شار به نام
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سازما سرمایه گذاری و مشارکتاای مردمی واریز ودر قبال ارائه رسید اسناد مربوطه را دریایت نمایند.
در هر ورت مدارک مندرش در اسناد یراخوا مالک یروش اسناد و متعاقب ًا عقد قرارداد خواهد بود.
الزم به ذکراست به غیر از سپرده شرکت در یراخوا کلیه اسناد و مدارک مربوط به مشارکت کنندگا در یراخوا نزد سازما سرمایه
گذاری و مشارکتاای مردمی شارداری کرش باقی می ماند.
هنگام خرید اسناد داشتن معریی نامه با امضا مدیرعام و مماور به مار شرکت  ،آخرین روزنامه آگای تغییرات اعضای شرکت برای
اشخاص حقوقی و کد اقتصادی و گواهی ارزش ایزوده برای اشخاص حقیقی و حقوقی ا زامی می باشد.
سایر اطالعات و جزئیات در اسناد یراخوا مندرش است.
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 -10پیشناادات وا له در روز سه شنبه مور  1398/02/10راس ساعت 15در مح سازما سرمایه گذاری و مشارکتاای مردمی توسط
هیات عا ی سرمایه گذاری بازگشایی و پس از بررسی و کنترل برنده اعالم خواهد شد.
 -11هزینه چاپ آگای به عاده برنده یراخوا می باشد.
 -12متقاضیا می توانند جات کسب اطالعات بیشتر از وب سایت  WWW. Karaj.irینش سازما سرمایه گذاری و مشارکتاای مردمی
بازدید و یا حضوراً به دیتر سازما سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شارداری کرش مراجعه یرمایند یا با شماره تلفن
 026 - 32756330تماس حا نمائید.
 -13بدیای است شرکت کنندگا در یراخوا می بایست کلیه پاکتاای مربوطه (ا ف وب و ش) را به ورت کامالً مشخص و معین و بدو
اباام الک و مماور به مار شرکت نموده و تا پایا وقت اداری روز سه شنبه مور  1398/02/10به واحد دبیرخانه سازما
سرمایه گذاری و مشارکتاای مردمی واقع در طبقه همکف تحوی دهند.
 -14سرمایه گذار بایستی جات اجرای پروژه دارای گواهینامه مرتبط (با سابقه کار مشابه) و دارای الحیت پیمانکاری راه و ترابری رتبه 1
باشد و مدارک مربوطه را در زما یراخوا ارائه نماید.
 -15در ورت هرگونه اباام و یا ایراد در تفسیر شرایط و مفاد ضمائم و مشخصات ینی (آئین نامه معامالت شارداری تارا قاب تسری به
سایر کال شارها و شیوه نامه سرمایه گذاری) الزم ا رعایه می باشد.
 -16کلیه هزینه ها در کلیه مراح پروژه برعاده مشارکت کننده می باشد.
 -17سازما سرمایه گذاری و مشارکتاای مردمی شارداری کرش در رد یش یا تمام پیشناادها مختار است .در این ورت سپرده ها مسترد
خواهد شد.
 -18مالک انتخاب برنده یراخوا حداق مدت زما پیشناادی جات باره برداری می باشد.
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