
کاشیکاري و کامپوزیت دیواره هاي زیرگذر حد فاصل گذاري سرمایهشرکت در فراخوان پروژهراهنماي 
91ماهآبان -2منطقه افالك نما به پل اتحاد ملی

هـاي معمـول   بـا روش گذاري و مشارکت یهبه استناد ماده هفت شیوه نامه سرماپروژه فوق الذکر را در نظر داردشهرداري تبریز
.ارکتی به افراد حقیقی و حقوقی واجد شرایط واگذار نمایدمش

****
و www.investment.tabriz.irوب سایت بهمطالعه کامل اسناد فراخوان عمومی جهتعالقمندان محترم می توانند -

.تماس حاصل فرمایند0411-3296590-3تلفن هايدر صورت نیاز به کسب اطالعات بیشتر با یا
****

) باشدکه به ضمیمه اسناد می(خواهشمند است جهت شرکت در فراخوان عمومی نسبت به تکمیل فرم پیشنهاد مشارکت -
و مهر و امضاء آن اقدام فرموده و با پیوست نمودن مدارك درخواستی در فرم مذکور ، حـداکثر تـا پایـان وقـت اداري روز    

طبقـه  –نبش خیابان سـهند –خیابان مخابرات–ولیعصر -تبریز: گذاري به آدرسسرمایهادارهبه دبیرخانه27/8/91شنبه 
افرادي که بـه نحـوي مـدارك را    ، ، رسید دریافت نمائید پس از ثبت در دبیرخانهتحویل داده و امور سرمایه گذاري-اول

رخانه شماره ثبت دریافت نمایند از شرکت در فراخوان محروم خواهند ولی نتوانند تا پایان مهلت مقرر از دبیودهارسال نم
.بود

*****
گیـري خواهـد شـد و متعاقبـاً از     مطرح و تصمیمشهرداري تبریزکمیته فنی سرمایه گذاريپیشنهادات رسیده در جلسه-

یـا مزایـده  ي مناقصـه بـه برگـزار  نسبتپیشنهاددهندگان جهت مذاکرات فنی و مالی دعوت خواهد شد و در صورت نیاز 
چند یا کلیه پیشـنهادات  در هر صورت شهرداري در رد یا قبول یک یا . خواهد شداقدام محدود در بین پیشنهاددهندگان 

.و یک سرمایه گذار می تواند در دو یا چند پروژه نیز اعالم آمادگی نمایدمختار است
****

و ممهور و امضاء نمـوده و بـه همـراه پیوسـتهاي درخواسـتی در      سه و چهار اسناد فراخوان را تکمیل، دو ،صفحات یک -
کاشیکاري و کامپوزیت دیـواره هـاي  زیـر گـذر حـد فاصـل       فراخوان پروژه پاکت الف«پاکتی قرار داده و روي آن عبارت 

پـس از  را» فـرم ب «صـفحه پـنجم   . و سربسته نمائیـد نوشتهرا ».منطقه دو شهرداري تبریزافالك نما به پل اتحاد ملی
کاشـیکاري و کامپوزیـت دیـواره    پاکت ب فراخوان پروژه «در پاکت دیگر قرار داده و روي آن عبارت تکمیل و مهرو امضاء

ضمانت نامه نمائید را نوشته و سربسته » منطقه دو شهرداري تبریز زیر گذر حد فاصل  افالك نما به پل اتحاد ملیهاي
بنام اداره امور سـرمایه گـذاري و مشـارکت شـهرداري     بت ضمانت شرکت در فراخوانبانکی به مبلغ پنجاه میلیون ریال با

کاشیکاري و کامپوزیت هت ج فراخوان پروژپاک«را از بانک دریافت و در پاکت سوم سربسته نموده و روي آن عبارت تبریز
پاکـت را بـه هـم    سـه هرنوشته و »دیواره هاي  زیر گذر حد فاصل افالك نما به پل اتحاد ملی منطقه دو شهرداري تبریز

تحویـل داده و  به آدرس فـوق الـذکر  سرمایه گذاري و مشارکت شهرداري تبریزمدیریت الصاق نموده و یکجا به دبیرخانه 
ع شـهرداري تبریـز ضـبط    وان ضمانت نامه وي به نفالزم به ذکر است در صورت انصراف برنده فراخ.رسید دریافت نمائید 

.خواهد شد
****

.هاي شهرداري تبریز و ارائه پیشنهادتان سپاسگزاریمپیش از حضور شما در فراخوان عمومی پروژهپیشا



صفحه یک از پنج

فرم شناسایی شرکتهاي فعال در زمینه پروژه هاي عمران و توسعه شهري
:مشخصات  کلی 

ایمیلفاکسشماره تلفنزمینه فعالیت شرکتمدیر عاملشرکتنام 

:آدرس کامل پستی 

:صندوق پستی :                                                                                                       کدپستی 

:وضعیت  نیروي انسانی شرکت  

جمع..................................-4.................................-3....................................-2................................-1زمینه تخصص

تعداد نفر

رزومه و سوابق فعالیت 
1234

نام پروژه 
موضوع قرارداد
طرف قرارداد 

شماره و تاریخ قرارداد 
شهر و محل اجراء

وضعیت پروژه آخرین 
مبلغ قرارداد به ریال به حروف

متراژ زیربنا

:رزومه مالی شرکت 
مجموع قراردادهاي انجام یافته در دو سال سرمایه ثبت شده به حروف به ریال تاریخ تاسیس شرکت و نوع شرکت 

اخیر به حروف به ریال
همیزان گردش مالی شرکت دربازه  زمانی دو سال گذشت

ریال به حروفهب
میزان ...................... تا تاریخ ...................... از تاریخ 
ریال ..............................................گردش 

امضاء مدیر عامل مهر و 

از پنجدوصفحھ 



91سال ماه نآباگذاري شهرداري تبریزسرمایهشارکت در فراخوان عمومی پروژهپیشنهاد م-الف فرم 
2کاشیکاري و کامپوزیت زیر گذر حد فاصل افالك نما به پل اتحاد ملی منطقه 

:مشخصات پیشنهاد دهنده

........................................: نوع فعالیت ..................................................: نام مدیرعامل ..........................................................:نام شرکت:حقوقی
....................................................: نوع فعالیت ...............................................................................: خانم یا آقاي :حقیقی 

:آدرس دقیق
...........................................................................................................................................................................................................................

.
:وب سایت:ایمیل:فاکس:تلفن 

:سوابق 

:توضیح مختصر . 1
)ه اید؟در خصوص  سوابق کاري مرتبط با پروژه انتخابی و اینکه تا کنون چه پروژه اي را در اندازه فیزیکی و ریالی پروژه انتخابی بانجام رساند(

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

:هاي بانجام رسیده و یا عقد قرارداد شده پروژه. 2
حجم فیزیکـی  -محل اجراء -نام پروژه (اید را با ذکر هایی که تاکنون بانجام رسانیده و یا عقد قرارداد نمودهچند نمونه از آخرین و بزرگترین پروژه

نام ببرید؟) شماره و تاریخ قرارداد-روژه و ریالی پ
............................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................

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

:مدارك زیر را ضمیمه این برگ نموده ام 
در برگ رزومه درج نموده امتصوير قراردادھايي كه . ۴A٢در يك برگ رزومه كاري. 1

................................ساير با ذكر عنوان . ۵شركت حساب گردش مالي . ۴تصوير آخرين تغییرات ثبتي شركت . ٣

کـه در وب سـایت قـرار    فـوق الـذکر  ياطالعات اولیه راجع به پـروژه ودر فراخوان اینجانب با مطالعه کامل متن فراخوان ، راهنماي شرکت / این شرکت 
:نمایمپروژه مشارکتی زیر را جهت شرکت در فراخوان پیشنهاد می، مندرجات خویشبا تأئید داشت ، نسبت به تکمیل فرم حاضر اقدام نموده و 

2افالك نما به پل اتحاد ملی منطقه کاشیکاري و کامپوزیت زیر گذر حد فاصل: نام پروژه پیشنهادي

...........................: تاریخ............................................... :مسئولیت در شرکتعنوان....................................................:نام ونام خانوادگی 

امضاء و مهر

.در مهلت مقرر ارسال فرمائید» ن راهنماي شرکت در فراخوا« و الصاق مدارك الزم مطابق مفاد و تکمیل لطفاً این فرم را پس از تهیه 

از پنجسه صفحه 



محتویات پاکت الف 
حساب یا حسابهاي متعلق به شخص حقیقی یا (1391ماه سال یورشهرلغایت پایان 1390از اول فروردین ماه –گردش مالی )  1

.با تائید و مهر بانک مربوطه)حقوقی که فرم فراخوان بنام اوست
)امتیاز20حداکثر (میلیارد ریال یک امتیاز یکهر -

رزومه کاري ) 2
تصویر آخرین تغییرات ثبتی شرکت) 3
.صفحات تکمیل ومهر و امضاء شده یک و دو و سه و چهار اسناد این فراخوان به همراه ضمائم مربوطه) 4

.د بودو باالتر خواه10امتیاز کسب شده در پاکت الف جهت افتتاح پاکت ب عدد 
می تواند کاهش داشته 10نشوند به تشخیص کمیته بازگشایی پاکات نمره 10در صورتیکه هیچ یک از شرکت کنندگان موفق به کسب نمره : تبصره 

.باشد
.تصویر گواهی رتبه بندي شرکت)5

:سایر شرایط مشارکت

.ایندگان طرفین کنترل و نظارت مالی خواهد شدتوسط کمیته فنی مرکب از نم....کلیه هزینه هاي طراحی ، خرید، اجراء و-

.موارد فوق را قبول دارم
امضاء و مهر

2کاشیکاري و کامپوزیت زیر گذر حد فاصل افالك نما به پل اتحاد ملی منطقه پروژه شرایط انتخاب طرف مشارکت براي 
یات پاکت الف و سایر شرایط مشارکتمحتو



اطالعات اولیه پروژه و پیشنهاد درصد سهم الشرکه شهرداري–فرم ب 

کاشیکاري و کامپوزیت زیر گذر حد فاصل افالك نما به پل اتحاد ملی : نام پروژه) 1
.و اداره سرمایه گذاري و مشارکت شهرداري تبریز2شهرداري منطقه: قه یا سازمان متولینام منط) 2
زیر گذر حد فاصل افالك نما به پل اتحاد ملی:  آدرس دقیق محل اجراي پروژه) 3
الزماتمجوز+خروجی زیرگذري ومحل تبلیغات پیشانیهاي ورود: نوع آورده شهرداري) 4
طراحی وساخت: ارگذنوع آورده  سرمایه) 5
شهرداريالشرکهسهمدرصد10:    درصد پایه) 6
B.O.T:نوع مشارکت) 7

سال10طول دوران مشارکت)8

)ضمیمه پاکت ب(فرم پیشنهاد درصد مشارکت 

این فراخوانبا لحاظ شرایط 
درصد پیشنهادي براي سهم الشرکه شهرداري 

:نام و نام خانوادگی 
امضاء مدیرعامل و مهر شرکت

: به حروف :               به عدد

صفحه پنج از پنج

از پنجچهارصفحه 


