جمهوري اسالمي ايران
وزارت نيـرو
سازمان آب و برق خوزستان

آگهي فراخوان شناسايي و ارزيابي کيفي سرمايه گذاران جهت بسته سرمايه گذاري ،تکميل و بهره برداري از کمپ گردشگري
آريوبرزن بهبهان به روش مشارکت عمومي– خصوصي ( ) BOLT
شرکت سهامی سازمان آب و برق خوز ستان به شنا سه ملی  ، 10420071940کد اقت صادی  411319718898و کد پ ستی  6134813956در نظر دارد در را ستای
تو سعه گرد شگری آبی(بر مبنای تفاهم نامه فی ما بین وزارت نیرو و وزارت میراث فرهنگی،گرد شگری و صنایع د ستی) پیرامون منابع ،تا سی سات آبی ،رودخانه ها و
سازههای آبی تاریخی ،نسبت به برگزاری فراخوان جهت ارزیابی کیفی سرمایهگذاران پروژه بسته سرمایه گذاری ،تکمیل و بهره برداری از کمپ گردشگری آریوبرزن
به روش مشارکت عمومی -خصوصی ( ) BOLTبا مشخصات مشروح زیر اقدام نماید :
 )1عنوان پروژه  :بسته سرمایه گذاری ،تکمیل و بهره برداری از کمپ گردشگری آریوبرزن بهبهان
 )2شرح و مشخصات کار:
 تکمیل و بهرهبرداری از کمپ گرد شگری آریوبرزن به م ساحت حدودا  5هکتار و اعیانی  10000متر مربع شامل باز سازی و تجهیز مجموعه ویالییبرای  60نفر ،ر ستوران و کافی شاپ ،سوله ورز شی و فرو شگاه ،ف ضای بازی کودکان و گیم نت ،فرو شگاه صنایع د ستی ،انبار ،نگهبانی ،ا ستراحتگاه
کارکنان و اتاق مدیریت ،فضای خدماتی و فرهنگی به مدت  16سال به روش مشارکت عمومی– خصوصی (  ) BOLTبا دوره تنفس مشخص
 -برآورد اوليه هزينه سرمايه گذاري حدود  126،525 :ميليون ريال

 )3سرمايهپذير  :سازمان آب و برق خوزستان
 )4سرمايهگذار  :سرمایه گذار حقیقی یا حقوقی
 )5زمان و محل دريافت اســناد ارزيابي کيفي ســرمايه گذار  :اسننناد ارزیابی کیفی سننرمایه گذار از تاریخ  1400/11/6لغایت پایان وقت اداری
 1400/11/25در سازمان آب و برق خوزستان به آدرس اهواز بلوار گلستان )1 ،پشت ساختمان  5طبقه ،دفتر مدیریت گردشگری و مهندسی عمومی )2
ساختمان  5طبقه  ،دفتر مدیریت قراردادها طبقه دوم( اتاق  ، )209جهت دریافت موجود می باشد.
 )6اسناد ارزیابی کیفی سرمایه گذار به نماینده سرمایهگذار با ارائه معرفی نامه معتبر با مهر و امضای مجاز تحویل خواهد شد.
 )7قيمت اســناد ارزيابي کيفي ســرمايه گذار :مبلغ 1500000ریال میباشنند که باید به شننماره حسنناب  4001050704022124و شننماره شننبا
 IR 830100004001050704022124نزد بانک مرکزی جمهوری اسننالمی ایران با شننناسننه واریز  391050757214500979000036392617به نام
شرکت سهامی سازمان آب و برق خوزستان واریز شده و رسید بانکی آن به مسئول دفتر مدیریت مهندسی عمومی و گردشگری یا دفتر قراردادها تحویل
شود.
 )8زمان و محل تحويل ا سناد ارزيابي کيفي سرمايه گذار  :داوطلب شرکت در ارزیابی کیفی سرمایه گذار باید ا سناد و مدارک خوا سته شده را در
پاکت سر بسته الک و مهر شده ،تنظیم و حداکثر تا پایان وقت اداری  1400/12/15به شرکت سهامی سازمان آب و برق خوزستان به آدرس  :اهواز بلوار
گلستان ،ساختمان  5طبقه سازمان آب و برق خوزستان ،دبیرخانه سازمان ،تسلیم نماید.
 )9متقاضیان می توانند میتوانند برای کسب اطالعات بیشتر و بیان سواالت احتمالی خود با شماره تماس سرمایهپذیر (دفتر مهندسی عمومی و گردشگری):
 +)9861( 33152306و یا ( دفتر قراردادها)  +)9861( 33152119 :تماس حاصل نمایند.
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