
 فرم شماره 4 : درصد پیشنهادی جهت مشارکت در زمان شروع و در ادامه فعالیت

 

مهر الزم است شرکت متقاضی با توجه به توضیحات مندرج در این فرم و سایر اسناد مناقصه، جدول ذیل را تکمیل و پس از 

و امضا در پاکت )ب( به صورت در بسته تحویل دهد. در صورت ارسال فرم به صورت الکترونیکی و از طریق نشانی پست 

الکترونیک، الزم است فرم مربوطه در یک فولدر زیپ شده با عنوان پاکت ب در پیوست پست الکترونیک همراه با فایل 

 ارسال گردد. Tender@ssic.irپاکت )الف( در دو پیوست جداگانه به آدرس 
 

 درصد پیشنهادی جهت مشارکت
 افزایش حجم بار به 

 کیلومتر بارتن ون یصد میل

 افزایش حجم بار به 

 کیلومتر بارتن ون یپنجاه میل

 با آغاز مشارکت

 ده میلیون تن کیلومتر بار

 

   
 درصد سهام پیشنهادی 

 

 اهمیت:نکات حائز 

 کیلومتر میلیون تن ود حداقل دهشموجود در شرکت های گروه شستا پیش بینی می  ظرفیت محموله های جاده ایبا توجه به 

تست های ظرفیت بالفعل شرکت های گروه پس از . با توجه به داردقابل راهبری توسط سامانه وجود  در بدو شروع همکاری بار

افزایش  تن میلیون کیلومتر بار 100کیلومتر بار و پس از آن به  میلیون تن 50ین میزان حداقل به که ا رودانتظار می، اولیه پلتفرم

 . یابد

پس از آغاز مشارکت را ذکر نمایند.  آغاز در جدول فوق الزم است شرکت کنندگان درصد سهام اولیه پیشنهادی جهت

افزایش سرمایه برای شرکت موجود در شستا و کشور و استفاده از ظرفیت های الزم به منظور توسعه زیرساخت های نیز فعالیت 

سهم پیشنهادی  با توجه به حجم بار افزوده شده در پلتفرم،  شریک تجاری الزم است ه،افزایش سرمایشود که در این بینی میپیش

  نظر خود را اعالم نماید. سهام مورد درصداولیه خود را کاهش و 

الزم به ذکر است که سهام شرکت منتخب به عنوان شریک تجاری شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی در این کسب و 

می یابد و شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی انتقال باشد و سهام کاهش یافته در افزایش سرمایه به کار، سهام ترجیحی می 

 .  بود بنا به صالحدید شستا قابل انتقال به غیر خواهد

شرکت در  اینجانب......................... به عنوان مدیرعامل/نماینده حقوقی شرکت ................................................ متقاضی

درصدهای پیشنهادی را در جدول فوق اندازی حمل و نقل هوشمند بار، مناقصه انتخاب شریک تجاری جهت مشارکت در راه

 تکمیل نموده ام. ل و خوانابه طور کام
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