شماره :
تاريخ :
پيوست:
آگهي فراخوان عمومی ارزیابی صالحیت و جذب سرمایه گذار اداره کل تعاون  ،کارورفاه اجتماعی استان یزد
اداره كل تعاون  ،كار و رفاه اجتماعي استان يزد در نظر دارد در راستای اجرای ماده  72قانون الحاق تنظیم بخشي از مقررات مالي دولت ()7
مطابق با دستورالعمل مربوطه و تبصره 91قانون بودجه سال ،9911تکمیل پروژه مجموعه ورزشي كارگران شهرستان ابركوه به شرر جرلول
ذيل را از طريق فراخوان عمومي به بخش غیردولتي واگذار نمايل لذا ازكلیه متقاضیان دعوت مي شود درصورت عالقه منلی به سرمايه گذاری
در اين پروژه با درنظرگرفتن شرايط ذيل از تاريخ انتشار آگهي تا تاريخ  9911/72/72نسبت به دريافت اسناد فراخوان ارزيابي صالحیت سرمايه
گذار به امور مالي اداره كل تعاون  ،كار و رفاه اجتماعي يزد و جهت دريافت اسناد مربوط به مشخصات فني پروژه به پايگاه اينترنتي اداره كرل
به آدرس  https://yazd.mcls.gov.irمراجعه نماينل و ملارک ارزيابي خود را تا پايان وقت اداری روزپنج شنبه مورخ9911/71/71بره
دبیرخانه اين اداره كل واقع در بلوار دانشجو سه راه تعاون مجتمع ادارات تحويل و رسیل دريافت نماينل.
رديف

شر پروژه
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تکمیل مجموعه ورزشي كارگران شماره يک
شهرستان ابركوه

نشاني پروژه

توضیحات

شرایط سرمایه گذار  :امکان تامین سرمايه موردنیاز – داشتن تجربه كار ی
متناسب با موضوع قرارداد -ارائه طر پیشنهادی مطالعاتي مناسب
روش واگذاری  :اولويت سرمايه پذير جهت پرروژه BOTمري باشرل وسراير
روش های پشنهادی نیز قابل بررسي مي باشل
ابركرروه  ،بلرروار كشرراورز روبررروی تررامین
مشوق های قرارداد های واگذاری :
اجتماعي مجموعه ورزشي كارگران
برخورداری از معافیت های قانوني مالیاتي بابت درآمرل هرای ناشري از سررمايه
گذاری بخش خصوصي و تعراوني در قراردادهرای مشراركت و واگرذاری.امکان
صلور مجوز ايجاد كاربری های چنرل گانره يرا ايجراد سراير تتسیسرات جرانبي
اقتصادی در پروژه وعرصه های مربوط به آن با حفظ كاربری اصرلي.تخفیف در
مبلغ وجه حق بیمه كاركنان در دوران ساخت ،تا میزان  6/6درصل مبلغ قرارداد،
سرمايه گذارمي توانل از تسهیالت پیش بیني شله در تبصرره  91قرانون بودجره
سال 9911بهره منل گردد

توضیحات :
هريک از متقاضیان مي تواننل از تاريخ  9911/72/96لغايت 9911/71/77با مراجعه به محل پروژه از وضعیت كنوني پروژه مطلع شونل و جهت
هرگونه ابهام واخذ توضیحات در ساعت اداری به اداره كل تعاون  ،كارورفاه اجتمراعي اسرتان يرزد – امرور مرالي مراجعره يرا باشرماره تلفرن
 91742799تماس حاصل نماينل .

