" پیشٌْاد هشارکت در پزٍژُ "
تَجِ ":ایي بزگِ ّا در پاکت ج قزار گیزد"
سزهایِ گذاری ٍ هشارکت در ساخت ٍ بْزُ بزداری ٍ اًتقال اس پایاًِ هسافزبزی رس بزای هذت
هشخض
اطالعات حقَقی 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
ایٌجبًت  /ایٌجبًجبى ......................................................فشصًذ...............................هتَلذ ..............................................ثِ شوبسُ شٌبسٌبهِ ...............................
ٍ کذهلی  ....................................................صبدسُ اص ....................................................ثِ شوبسُ توبس .........................................................ثِ ًشبًی
 ...................................................................................................کذپستی.................................................................

1
ساسهاى سزهایِ گذاری
ٍ هشارکت ّای هزدهی

سزهایِ گذار
هْز

اهضا

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 ٍ هشبسکت دس سبخت ٍ ثْشُ ثشداسی ٍ اًتقبل اص پبیبًِ هسبفشثشی سص ثِ شیَُ هشبسکتی
BOT

(سشهبیِ گزاسی ٍ هشبسکت دس سبخت  ،تجْیض ،ثْشُ ثشداسی ٍ ٍاگزاسی) ثب دٍسُ سبخت  6هبِّ ٍ ثب اطالع

کبهل اص ایٌکِ شْشداسی قضٍیي ثِ عٌَاى سشهبیِ پزیش الضاهی ثشای ٍاگزاسی کبس ثِ ایٌجبًت ًذاسد ٍ ثب 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

پیشٌْاد هتقاضی

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 پبیبًِ هسبفشثشی

ردیف

شزح

1

درآهذ سال اٍل

هبُ

هبلػ(ریال)

*تَجِ :درآهذ سال دٍم بِ بعذ تا اتوام دٍرُ بْزُ بزداری بز اساس هیاًگیي ًزخ تَرم ساالًِ کشَر در ًظز گزفتِ
خَاّذ شذ.
ّممن یٌممیي هتعْممذ هممی شممَم یٌاًنممِ ایممي پیشممٌْاد هممَرد قبممَل قممزار گیممزد حممذاک ز ممز هممذت 7رٍس
پس اس ابالغ بزًذُ فزاخَاى ًسبت بِ ارائِ تضاهیي هَردًیاس اقذام ًواین .

2
ساسهاى سزهایِ گذاری
ٍ هشارکت ّای هزدهی

سزهایِ گذار
هْز

اهضا

هخصَص اشخاص حقَقی
ً .1ام ٍ ًام خاًَادگی پیشٌْاددٌّذُ :
 .2شٌاسِ هلی (شزکت) :
 .3سوت :
 .4تلفي ّوزاُ  /تلفي ثابت :
ً .5ام ٍ ًام خاًَادگی دارًذگاى اهضای هجاس بِ ّوزاُ اهضا :
 .6هْز شخصیت حقَقی

هخصَص اشخاص حقیقی
ً .1ام ٍ ًام خاًَادگی پیشٌْاددٌّذُ :
 .2کذ هلی:
 .3سوت :
 .4تلفي ّوزاُ  /تلفي ثابت :
ً .5ام ٍ ًام خاًَادگی دارًذگاى اهضای هجاسبِ ّوزاُ اهضا :
-

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.

3
ساسهاى سزهایِ گذاری
ٍ هشارکت ّای هزدهی

سزهایِ گذار
هْز

اهضا

