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 مرحله ای( دوگذار ) آگهی فراخوان عمومی جذب سرمایه

  مسکونی عرصه سرگل-تجاری مجموعهاحداث  طرح                                                                    

شهرداری با استفاده از توان بخش در راستای باال بردن ارزش افزوده امالک و تاکیدات مجموعه ی مدیریت شهری  عنایت به 

–پروژه مشارکتی تجاری و مسکونی سرگل بر روی عرصه سرگل واقع در میدان سرگل  شهرداری رشت در نظر دارد، خصوصی

از  طراحی ، ساخت ،تامین مالی(به روش ) طبقه مسکونی روی همکف تجاری و یک طبقه زیر زمین و 4به شکل منطقه یک را 

 با بهره مندی از سرمایه ی بخش خصوصی، با شرایط ذیل اجرایی نماید.به صورت دو مرحله ای  طریق فراخوان عمومی

 نوع قرارداد محل اجراء پروژه عنوان  پروژه

 حداقل حجم 

برآورد اولیه سرمایه 

 گذاری 

 ) به ریال(

 مدت اجرا

 

 پایه و رشته مورد نیاز

 

-احداث مجتمع تجاری

در عرصه مسکونی 

 میدان سرگل

قطعه زمین متعلق محل اجراء در 

جنب میدان ، به شهرداری 

 58/653مساحت عرصه سرگل 

 متر مربع  و

 متر مربع 63/7586زیر بنای 

)طراحی،  

ساخت ، 

 تامین مالی(

885/778/454/578 

 ماه  54مدت ساخت 

 ماه تنفس   6مدت 

ماه باز پرداخت  6و 

مبلغ سرمایه گذاری 

 شده

 

داشتن همکار برای پیمانکار -7

 در رشته ابنیه  8حداقل رتبه 

برای مشاور همکار داشتن  -5

 در رشته ساختمان 6حداقل رتبه 

 

  11/07/1401شنبه مورخ  دو، نوبت دوم روز 11/07/1401مورخ   شنبهدونوبت اول روز تاریخ چاپ آگهی: 

بانك قرض الحسنه مهر ايران به نام حساب سپرده تمركز  034021122122060ريال است كه بايد به حساب  شماره 000/000/2قيمت تهيه اسناد  :هزینه خرید اسناد

 وجوه سپرده خزانه  شهرداري رشت واريز نمايد.  

ريال به صورت ضمانت نامه بانکی )مدت اعتبارسه  301/231/112/6خصوصی  به مبلغ -: بر اساس آيين نامه تضمين معامالت مشاركت عمومی فراخوان در شرکت تضمین

 می باشد.  بانك ملی شهرداري رشت به نفع شهرداري رشت 0104101231000ماه( يا واريز نقد به حساب سپرده به  شماره 

تا پايان وقت اداري روز ( 11/07/1401مورخ شنبه دو دوم آگهی )روز می توانند از زمان چاپ نوبت حقيقی و حقوقی واجد شرايطاص كليه ي اشخ مهلت دریافت اسناد:

 تحويل بگيرند.  با ارئه رسيد پرداختی بصورت حضوري اسناد را از سازمان سرمايه گذاري و مشاركت هاي مردمی شهرداري رشت 20/07/1401 مورخ شنبهدو

در پاكت مهر و موم شده تحويل دبيرخانه  00/01/1401مورخ  شنبهدو روز ( 60/14) پايان وقت ادارياسناد و پاكات تکميل شده می بايست حداكثر تا  تحویل اسناد:مهلت 

 سازمان گردد. 

 برنامه ريزي شده است. 10/01/1401مورخ  شنبهسه  روز  12در كميسيون معامالت راس ساعت  بازگشايی پاكات زمان بازگشایی پاکات:

 نحوه دریافت اسناد:  

و رسيد پرداخت خريد فراخوان و معرفی نامه مراجعه حضوري: متقاضيان محترم می توانند براي دريافت اسناد طرح بصورت حضوري، با در دست داشتن درخواست شركت در 

دريافت  1ساختمان تنديس )نبش انصاري به بلوار نماز( طبقه  –كوچه مهر آئين  –گلباغ نماز  –رشت، مستندات مربوطه را از دبيرخانه سازمان سرمايه گذاري به آدرس: اسناد

 نمايند.

 توضیحات ضروری:

در  ب براي سرمايه گذاريارائه مستندات هيچگونه حقی براي ارائه دهنده ايجاد ننموده و پس از بررسی مستندات، نسبت به انتخاب سرمايه گذاران واجد شرايط و مناس -

 پروژه فوق اقدام و از ايشان دعوت به عمل خواهد آمد.

 016-66703130-66703132شماره تلفن سازمان جهت كسب اطالعات بيشتر :  -

 invest.rasht.ir وب سايت سازمان: -

 امیرحسین علویسید                                                                                                     

 شهردار رشت                                                                                                    


