
 

 بنام خدا

 فراخوان سرمايه گذاري مشاركتي شهرداري ورنامخواست

مصوبه هيات عالی سرمایه گذاري ،  و گذاري و مشاركت شيوه نامه سرمایه 8ماده بند هاي ذیل به استناد شهرداري ورنامخواست در نظر دارد  

بمنظور توسعه شيوه هاي تشویق سرمایه گذاري و مشاركت اشخاص حقيقی و حقوقی در طرحهاي توسعه و عمران شهري پروژه ذیل را با اهدافی 

در نظر گرفته شده از طریق فراخوان عمومی و با روش هاي مرسوم مشاركتی به افراد حقيقی و  مجموعه استخر و پارک آبیكه براي احداث 

  ایط واگذار نماید .حقوقی واجد شر

به دبيرخانه امور سرمایه گذاري و مشاركتهاي مردمی شهرداري ورنامخواست  مربوطهو دریافت اسناد  جهت شركت در فراخوان متقاضيانلذا 

 تماس حاصل فرمایند.  03152221030 - 32با شماره تلفنهاي  جهت كسب اطالعات بيشتر مراجعه  و یا

 می باشد. 31/02/1397شنبه مورخه دو پایان وقت اداري روز تا و تحویل  تکميل فرم پيشنهاد مهلت شركت در فراخوان و حداكثر

  جهت مذاكرات فنی و  ه از پيشنهاد كنند پس از انتخاب  مطرح و تصميم گيري خواهد شد وشهرداري پيشنهادات رسيده د ر هيأت عالی سرمایه گذاري

 در هر صورت شهرداري در رد یا قبول پيشنهادات مختار است.می گردد و مالی دعوت 

  شد. پيشنهادات فاقد مهر ،امضاء ،آدرس ،تلفن ،مخدوش ،مشروط و یا پيشنهاداتی كه پس از موعد مقرر واصل گردد مطلقاً ترتيب اثر داده نخواهد 

 ((و ارائه پيشنهادتان سپاسگذاریم. ورنامخواستپيشاپيش از حضور شما در فراخوان پروژه هاي سرمایه گذاري شهرداري ))                                  

 

 

 

 و سایر نقشه هاي پيرامونی .پارک آبی استخر وپروژه معماري وسازه اي نقشه هاي وطراحی كليه تهيه  -1

 فرا شهري . توليد مجموعه ورزشی تفریحی آبی در مقياس شهري و ساخت و -2

 . ورزشی ، كاربري تفریحیمتناسب با مجموعه با تامين خدمات زیر بنایی و سایر خدمات دیگر  -3

 .كاربري ورزشی تفریحی وجموعه پاركهاي آبی با فضاهاي انتفاعی ارائه الگوي معماري جدید از م -4

 

 

 

 عليرضا اطهري فر                                                                                                            
 شهـــردار ورنامخواست                                                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 سرمایه گذارآورده  آورده شهرداري روش مشاركت اجراء محل نام پروژه ردیف

 بشرح ذیل خدمات زیربنایی زمين ، مجوز ساخت، پارک وچمن كاري اطراف،  مد نی سطح شهر  پارک آبیاستخر و مجموعه  1
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