فراخوان عمومی جذب سرمایه گذار اداره كل ورزش وجوانان استان بوشهر(نوبت اول)
اداره كل ورزش وجوانان استان بوشهر در نظر دارد اجراي تکمیل تعدادي از پروژه هاي خود را از طریق جذب سرمایه گذار واگذار نماید  .احداث و بهره برداري در قالب قرارداد  BOTبراساس
دستورالعمل ماده  27قانون الحاقی برخی از مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ( )2به بخش غیردولتی از طریق رقابت عمومی واگذار می گردد .از این رو از تمامی اشخاص حقیقی وحقوقی
رج

واجدالشرایط متقاضی دراین خصوص تقاضا می شود جهت ثبت نام و اخذ مدارک وفرم هاي الزم اقدام نمایند .
شرح پروژه هاي ذیل با مدل واگذاريBOT

برآورد هزینه سرمایه گذاري طرح
 32.000میلیارد ریال

مبلغ تضمین(ریال)

پیشرفت فیزیکی

مدت زمان واگذاري بااحتساب دوره ساخت

1.600.000.000

10%

حداكثر

 28سال

2.250.000.000

ندارد

 10سال

500.000.000

60%

1.500.000.000

10%
10%

1

تکمیل استخرسرپوشیده جم

2

اجراي مجموعه ورزشی روستاي چاه مبارک شهرستان عسلویه

 45.000میلیارد ریال

3

تکمیل سالن ورزشی حسین آباد برازجان شهرستان دشتستان

10.000میلیارد ریال

حداكثر

4

تکمیل استخرسرپوشیده ورزشی برازجان شهرستان دشتستان

 30.000میلیارد ریال

حداكثر

 22سال

5

تکمیل استخرسرپوشیده ورزشی دیر

 32.000میلیارد ریال

حداكثر

 28سال

1.600.000.000

6

تکمیل استخرسرپوشیده ورزشی دیلم

 30.000میلیارد ریال

حداكثر

 28سال

1.500.000.000

10%

7

تکمیل سالن ورزشی بانوان نخل تقی شهرستان عسلویه

 8.000میلیارد ریال

حداكثر

 10سال

400.000.000

25%

8

توسعه مجموعه ورزشی دارائی بوشهر

 3.500میلیارد ریال

حداكثر

 8سال

175.000.000

ندارد

حداكثر

 26سال

مدارک الزم جهت دریافت اسناد :الف :درخواست كتبی رسمی بامهروامضاء به این اداره كل ارائه نمایند.
ب :فیش واریزي به مبلغ 100.000ریال به حساب شماره  2170091055000بانک ملی بنام درآمد(جهت دریافت اسناد)
* ضمانتنامه شركت درمناقصه بصورت بانکی به نفع كارفرما یاواریز وجه نقد به حساب شماره2170551052000بانک ملی(سیبا) بنام تمركز وجوه سپرده عمرانی اداره كل ورزش وجوانان استان بوشهرمی باشد.
* بررسی كاربرگها واسناد توسط كمیته منتخب كارگروه واگذاري واصالح یا تکمیل آن توسط متقاضیان در صورت لزوم صورت خواهد گرفت وبه سرمایه گذارواجدال شرایط كه احراز صالحیت گردیده اند جهت دریافت
تضامین وپیشنهاد مشاركت دعوت نامه ارسال می گردد .خریدار :اداره كل ورزش وجوانان استان بوشهرمی باشد درضمن اعتبار مدت پیشنهاد3ماه می باشد.
آدرس جهت هرگونه ابهام واخذ توضیحات درساعت اداري :بوشهر-خیابان ولیعصر-جنب استادیوم شهید بهشتی-اداره كل ورزش وجوانان استان بوشهر-امورقراردادها اتاق - 201تلفن07733343436:
تلفن همراه  09177724144:ایمیل KAMALSALEH225@YAHOO.COM:

تاریخ اخذ فرم درخواست این اداره وتکمیل اسناد مناقصه (تاریخ درج آگهی )95/5/31
ازتاریخ  95/6/1تا95/6/7بمدت  5روزكاري-ازساعت 8صبح تا12جهت دریافت اسناد  /برگشت اسناد(بصورت الک ومهر)از(تاریخ  )95/6/8تاساعت (13تاریخ)95/6/21 :بمدت
ده روز كاري *بازگشائی اسنادوبرگزاري مناقصه درتاریخ  95/6/21راس ساعت 14

