
 سمه تعالیاب

 )نوبت اول(ن شناسایی و ارزیابی سرمایه گذارفراخوا

صندوق بازنشستگی  به نمایندگی ازصندوق بازنشستگی کشوری عمران و ساختمان  نظر به اینکه هلدینگ      

 الهیه، تهران،به نشانی:  چهل باغ فرشتهساختمانی موسوم به پروژه  دامه عملیات اجرایی و اتمامقصد دارد ا کشوری،

انعقاد )سرمایه گذار واجد شرایط و به صورت  را از طریق مشارکتِ 10پالک  ولی احمد خیابان آقابرزگی، بن بست

 متقاضیان لذا از کلیه  ،نهایی نماید های قابل واگذاری از پروژه مذکور(قرارداد تأمین مصالح و اجرا در ازای تهاتر واحد

جهت دریافت اسناد ارزیابی به واحد فنی از انتشار این فراخوان  روز 7دعوت می شود ظرف مدت  واجد شرایط

، طبقه 10تهران، خیابان مالصدرا، خیابان شیراز شمالی، خیابان زاینده رود غربی، پالک هلدینگ صبا عمران به آدرس: 

جهت بررسی و ارزیابی توان مالی و از پایان مهلت فوق  روز 10ظرف مدت  را اسناد تکمیل شده مراجعه نموده و 3

 بیشتر با تلفن  اتجهت کسب اطالعنمایند. ضمناً متقاضیان می توانند ارائه (  4حراست )طبقه اجرائی ایشان به واحد 

 تماس حاصل نمایند. 3005( داخلی 021) 23-88217919

   در حدود آن مبلغ سرمایه الزم جهت اتمام عملیات ساختمانی کهمتریال خاص است  استفاده ازطرح پروژه مؤید 

ن شده و از که این مبلغ باید توسط متقاضی سرمایه گذاری تامی برآورد می گردد میلیارد ریال و هفتصد هزار پنج

مایه این فراخوان صرفاً جهت شناسایی و ارزیابی اولیه متقاضیان سربدیهی است  .پروژه تهاتر گردد محل واحدهای

 د. ضیان ایجاد نمی شومبنی بر انعقاد قرارداد با هیچ یک از متقا باشد و هیچ تعهدی برای هلدینگ،ری میگذا
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تأمین سرمایه/ مصالح و 

اجرای پروژه تا ختم آن و 

در عوض تهاتر واحدهای 

 قابل واگذاری پروژه

تهیه شده و به تأیید نظام 

 مهندسی رسیده است.

 و هفتصد هزار پنج

 ریال میلیارد
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 درصد

 

 


