" پیشنهاد مشارکت در پزوصه "
توجه ":این بزگه ها در پاکت ج قزار گیزد"
سزمایه گذاری ومشارکت در ساخت  ،تجهیش  ،بهزه بزداری و انتقال رستوران واقع در بوستان
امیزکبیز بزای مذت مشخض
اطالعات حقوقی شزکت
ششکت

 .........................................ثِ شوبسُ ثجت  .................................شٌبسِ هلی ًَ ...................................ع ششکت...................................................

ثِ شوبسُ توبس (هستقین ششکت)  ......................................................................ثِ ًشبًی ............................................................................................................
کذپستی...............................................................................
هشخصبت صبحجبى اهضبی هجبص
سدیف

ًبم ٍ ًبم خبًَادگی

سوت

فشصًذ

کذهلی

تلفي ّوشاُ

1
2
3
4

اشخاص حقیقی
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1
ساسمان سزمایه گذاری
و مشارکت های مزدمی

سزمایه گذار
مهز

امضا

ثذیي ٍسیلِ ضوي هطبلعِ دقیق اسٌبد ٍ آگبّی کبهل ٍ پزیشش هطبلت  ،تعْذات ٍ هسئَلیت ّب ٍ ّن چٌیي
هطبلت دسج شذُ دس آگْی  ،ششایط ششکت دس فشاخَاى سشهبیِ گزاسی ٍ ثِ طَسکلی توبهی اسٌبد ٍ هذاسک کبهل
فشاخَاى سشهبیِ گزاسی دس سبخت ،ثْشُ ثشداسی ٍ اًتقبل سستَساى ثَستبى اهیشکجیش ثشای هذت هشخص ثِ شیَُ
هشبسکتی ( BOTسشهبیِ گزاسی ٍ هشبسکت دس سبخت  ،تجْیض ،ثْشُ ثشداسی ٍ ٍاگزاسی) ثب دٍسُ سبخت  12هبِّ
ٍ ثب اطالع کبهل اص ایٌکِ شْشداسی قضٍیي ثِ عٌَاى سشهبیِ پزیش الضاهی ثشای ٍاگزاسی کبس ثِ ایٌجبًت ًذاسد ٍپس
اص ثبصدیذ کبهل اص هحل پشٍطُ ٍتأییذ ایٌکِ کلیِ ضوبئن  ،اسٌبد ٍ هذاسک فشاخَاى جضء الیٌفک ایي پیشٌْبد
هحسَة هی شَد ثشسسی ّبی الصم سا اًجبم دادُ ٍ ثشاسبس هتي فشاخَاى هَاسد ریل سا پیشٌْبد هی ًوبین.

ردیف

پیشنهاد متقاضی

شزح
ثِ عذد

1

سرررشهبیِ گرررزاسی جْرررت اًجرررربم
کلیرررِ هشاحرررل طشاحررری  ،سررربخت
تجْیرررررض  ،ساُ اًرررررذاصی ٍ ثْرررررشُ
ثررررشداسی اص پررررشٍطُ (هطرررربثق ثررررب
شرررشق اقرررذاهبت اشررربسُ شرررذُ دس

ثِ حشٍف

هجلغ (سیبل)

ثٌذ  20اسٌبد فشاخَاى) .
2

هرررذت صهررربى پیشرررٌْبدی جْرررت
ثْشُ ثشداسی اص ایستگبُ شبسط

ردیف

شزح

1

درآمذ سال اول

هبُ

مبلغ(ریال)

*توجههه :درآمههذ سههال دوع بههه بمههذ تهها اتهههاع دوره بهههزه بههزداری بههز اسههان میههان ین نههز تههورع سهها نه
کشور در نظز گزفته خواهذ شذ.
هههچ ینههین متمهههذ مههی شههوع یناننههه ایههن پیشههنهاد مههورد قبههول قههزار گیههزد حههذاک ز ههز مههذت 7روس
پس اس ابالغ بزنذه فزاخوان نسبت به ارائه تضامین موردنیاس اقذاع نهایچ .
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ساسمان سزمایه گذاری
و مشارکت های مزدمی

سزمایه گذار
مهز

امضا

مخصوص اشخاص حقوقی
 .1ناع و ناع خانوادگی پیشنهاددهنذه :
 .2شناسه ملی (شزکت) :
 .3سهت :
 .4تلفن ههزاه  /تلفن ثابت :
 .5ناع و ناع خانوادگی دارنذگان امضای مجاس به ههزاه امضا :
 .6مهز شخصیت حقوقی

مخصوص اشخاص حقیقی
 .1ناع و ناع خانوادگی پیشنهاددهنذه :
 .2کذ ملی:
 .3سهت :
 .4تلفن ههزاه  /تلفن ثابت :
 .5ناع و ناع خانوادگی دارنذگان امضای مجاسبه ههزاه امضا :
-

تَجِ  :1طشق پیشٌْبدی سشهبیِ گزاس ثبیذ ثِ تأییذ شْشداسی ثشسذ.
تَجِ  :2سبصهبى سشهبیِ گزاسی ٍ هشبسکت ّبی هشدهی دس سد یب قجَل پیشٌْبد هختبس هی ثبشذ.
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سزمایه گذار
مهز

امضا

