
1 

 

 «جذب سرمایه گذار آگهی فراخوان»

در نظر دارد  دي خوداقتصارونق اجراي برنامه هاي  جذب سرمایه گذار براي صنعتي انزلي در راستاي -سازمان منطقه آزاد تجاري            

ساخت  سرمایه گذاريث پروژه جهت احدا منطقه در فاز تجارت و گردشگريمتر مربع  7000 قطعه زمین به مساحت 1 نسبت به واگذاري

توانایي  به تخصص و لذا كلیه اشخاص حقیقي و حقوقي و سرمایه گذاران عالقه مند مي توانند با توجهاقدام نماید .   و تجاري ستاره 5هتل 

بط ضوا باستناد یززلي نو دریافت زمین به سازمان اقدام نمایند . سازمان منطقه آزاد ان مذكورخود نسبت به ارائه پیشنهاد جهت اجراي پروژه 

نسبت  ذیلط س شرایبر اسا ، اولویتها و زیرساختهاي موجود و همچنین با توجه به توانایي اجرایي ، مالي و تخصصي متقاضیان سرمایه گذاري

  خواهد نمود . سازمان ، اقدام مورد تایید در قالب قرارداد ایشانو واگذاري زمین به متقاضي واجدالشرایط انتخاب  به

)بااه  بري مخااتلط تجاااري و گردشااگريربا كااا 1399كمیته ارزیابي زمین سازمان در سال مذكور مطابق قیمت گذاري  زمینپایه : قیمت  1 

ال( ریااچهل و شش میلیااون و دویساات هاازار )ریال 46،200،000ازاي هر متر مربع مبلغ ؛ به  یک طبقه تجاري و مابقي طبقات هتل(بصورت 

 مي باشد.

باال اقفراخوان  1به عنوان پیوست شماره  .ANZALIfz.IR WWWدر پرتال سازمان به آدرس : جانمایي قطعه زمین موضوع این فراخوان  2 

 مشاهده و دریافت مي باشد .

تعیااین شااده  صاانعتي قیماات –دستورالعمل اجرایي آیین نامه نحوه استفاده از زمین و منابع ملي در مناااطق آزاد تجاااري  4-2باستناد بند :  3

اس بااارترین برگزیده و واگااذاري باار اساا براي هر متر مربع زمین موردنظر به عنوان قیمت پایه در نظر گرفته شده لذا انتخاب سرمایه گذار

ي مااالي و سرمایه گذاران متقاضي نظیر طاارت تااوجیهي ، توانااای بررسي سایر مستندات ارائه شده توسطهمچنین واصله و قیمت زمین پیشنهاد 

ختااار اجرایي صورت خواهد گرفت . بدیهي است در هر صورت سازمان منطقه آزاد انزلي در انتخاب متقاضیان و تخصیص زمین بااه ایشااان م

  .مي باشد

 قد ندرصد   40: قالب قرارداد واگذاري زمین بصورت فروش قطعي زمین به شرط اجرا و تکمیل و نحوه پرداخت مبلغ زمین نیز بصورت  4

دول جااماخااذ ناارد سااود تسااهیالت بااانکي مطااابق سال پس از امضاي قرارداد با لحاظ قسط طي سه  6ضاي قرارداد و مابقي در همزمان با ام

 در اقساط خواهد بود. جمهوري اسالمي ک مركزي ابالغي بان

دارک مارائه  مي بایست نسبت به پذیرش و انتخاب قرار گرفته سرمایه گذاري كه در بررسي پیشنهادات این فراخوان مورد:  5

ارداد و انعقاد قر اقساط تعیین شده، تحویل چکهاي  درصد پیش پرداخت 40مبلغ   پرداخت ،و مستندات اعالمي از طرف سازمان

وجاب اقدام نماید . بدیهي است عدم رعایت موضوع اشاره شده در مهلات مقارر مدر طي مهلتي كه  سازمان تعیین خواهد نمود 

 منتخب گردیده و زمین مربوطه بطور خودكار به سرمایه گذار دیگر كه نزدیک تارین قیمات را باه قیمات سرمایه گذارحذف 

 تند به ترتیب جایگزین خواهند شد.پیشنهادي سرمایه گذار منتخب اولیه داش

قاادام ركت در منطقااه ا: اشخاص حقیقي انتخاب شده مي توانند براي انعقاد قرارداد واگذاري زمین و سرمایه گااذاري نساابت بااه  باات شاا 6

 درصد سهام شركت  بتي مي بایست متعلق شخص حقیقي منتخب باشد .     50نمایند . بدیهي است در اینصورت حداقل 

 نیااز و كاااربري درصااد 300طبقه و تااراكس ساااختماني حااداقل  5درصد، تعداد طبقات حداقل  60احداث ساختمان بصورت سطح اشغال -7

قااررات مهتل براساس ضااوابط فنااي و ساااختماني و  با كاربري و مابقي طبقات )بدون بالکن با ورودي مستقل( تجاري در طبقه همکفحداكثر 

 خواهد بود.  ستاره 5و رعایت ضوابط هتل  شهرسازي سازمان

روشااهاي  ي ازرا به یکاا فراخوان باید تضمین رزمدر مي باشد كه شركت كننده  میلیون تومان 500فراخوان به میزان در شركت  تضمین  -8

 ت پیشنهادي قرار داده و در زمان ارائه طرت پیشنهاد نماید. ذیل درپاك
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 بنام سازمان منطقه آزاد انزلي. بانک صادرات شعبه بازار ونوس  0210187825001 حساب الف( واریز به شماره

 نت نامه بانکي.ب( ضما

 ج(چک تضمین شده بانکي.

ز ارزیااابي و اپااس  متقاضاایانمانده و تضامین سااایر  دوم نزد سازمان تا زمان انعقاد قرارداد باقي سرمایه گذار اول و سرمایه گذار تضمین-9

 مسترد خواهد شد. سرمایه گذاران منتخب تعیین 

د انزلااي بااه نااام سااازمان منطقااه آزا مربوطااه )ضمانتنامه( تضمیناول به هر دلیل از شركت از فراخوان  در صورت انصراف سرمایه گذار-10

بااه  دوم ساارمایه گااذاراول ، سرمایه گااذاراعتراض از خود سلب و ساقط مي نماید. در صورت انصراف خواهد شد و ایشان حق هرگونه ضبط 

 د شد. عنوان برنده انتخاب خواهد شد و در صورت انصراف نفر دوم ضمانت نامه شركت در فراخوان ایشان نیز به نفع سازمان ضبط خواه

  منتخب مي باشد. سرمایه گذارهزینه هاي مربوط به صدور پروانه ساختماني و سایر مجوزها بر عهده عوارض و  كلیهپرداخت  -11

یکماااه پااس از ت مکلف اساا سرمایه گذارضمناً نماید.  را اخذپروانه ساختماني  تاماه مهلت دارد  9سرمایه گذار از زمان انعقاد قرارداد  -12

 صدور پروانه ساختماني عملیات اجرایي خود را آغاز مي نماید. 

 : ورد نیازمستن ات مم ارک و 

 (تکمیل فرم ارائه پیشنهاد قیمت براي دریافت زمین با توجه به توضیحات مندرج در آن.1

 مشتمل بر : و تجاري  ستاره 5هتل ساخت  اقتصادي –( ارائه طرت توجیهي فني 2

  پروژه پیشنهادي . ، نرد بازگشت سرمایه و میزان اشتغالزایي سرمایه گذاري يبرآورد حجس ریال( 2-1

 ساله از زمان دریافت پروانه ساختماني.  2با دوره ساخت حداكثر  پروژه برنامه زمانبندي اجراي( 2-2

یااات ههااویتي اعضاااي شناسااایي و و مدارک )در صورت وجود( سه سال آخر شركت  تا ارائه اساسنامه ، آگهي آخرین تغییرات و ترازنامه( 3

 شناسایي و هویتي براي اشخاص حقیقي . مدارک و ارائهبراي اشخاص حقوقي  مدیره و مدیرعامل

امالک و  ربوط بهو سایر مستندات م ، گردش حساب بانکي یکساله ارائه مدارک مربوط به توانایي مالي متقاضي نظیر گواهي سپرده بانکي(4

 . دارایي

 . ي مشابه بصورت مستند و با ارائه مدارکها اجراي پروژه درارائه سوابق اجرایي و توانایي فني متقاضي  (5

 این فراخوان.  8(ضمانت نامه معتبر براساس بند 6

عصاار روز  2ساااعت بانضمام فرم ارائه پیشنهاد قیمت براي دریافت زمین را حداكثر تا ستندات فوق را كلیه متقاضیان مي بایست مدارک و م

 5ومتر پاكت دربسته و با درج شماره تماس و آدرس دقیق خود بر روي آن به نشاني منطقااه آزاد انزلااي ، كیلاا در 30/09/1399مورد  شنبه

 راست سااازمانمحرمانه اداره كل ح دبیرخانه -پنجسطبقه آزاد انزلي ،  بلوار شهید فاتحي، فاز تجارت و گردشگري ، ساختمان سازمان منطقه

ضاامناً  د.تحویل داده و رسید دریافت نمایند. بدیهي است پس از ساعت و تاریخ مذكور پاكت هاي پیشنهادي به هیچ وجه دریافت نخواهد ش

 01344453034 ساارمایه گااذاري بااه شااماره تلفاان متقاضیان در صورت نیاز جهت دریافت اطالعات تکمیلي مي توانند با مدیریت جااذب

 تماس حاصل فرمایند.
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 فرم ارائه پیشنهاد قیمت برای دریافت زمین موضوع فراخوان جذب سرمایه گذار 

 

ه متر مربع در فاز تجارت و گردشگري منطقه جهاات احااداث پااروژه ساارمای 7000قطعه زمین به مساحت پیشنهاد قیمت براي دریافت 

 :ستاره و تجاري 5گذاري ساخت هتل 

قیمت پایه تعیین ش ه برای 

 هر متر مربع زمین )به ریال(

قیمت پیشنهادی سرمایه گذار متقاضی 

 برای هر متر مربع زمین به ع د 

 )به ریال(

قیمت پیشنهادی سرمایه گذار متقاضی 

 برای هر متر مربع زمین به حروف 

 )به ریال(

000/200/46   

 توضیحات :

 توان  از قیمت پایه تعیین ش ه کمتر پیشنهاد گردد .  قیمت پیشنهادی متقاضیان نمی  -1

 متقاضیان مي بایست ردیفهاي قسمت قیمت پیشنهادي به عدد و قیمت پیشنهادي به حروف را تکمیل نمایند .  -2

ی فرم حاضر می بایست به امضاء و اثر انگشت سرمایه گذاران متقاضی حقیقی و برای سرمایه گذاران متقاضی حقوقی نیزم -3

 ت به امضاء مقام مجاز و ممهور به مهر شرکت رسی ه و در مهلت مقرر تحویل سازمان گردد .بایس

ار در صورتیکه که فرم ارائه پیشنهاد قیمت بصورت مخ وش بوده و یا با رعایت ضوابط اعالمی تکمیل نگردد ، سرمایه گذ -4

 متقاضی از مرحله ارزیابی قیمت حذف خواه  گردی  . 

 بالغ مياسرمایه گذار برگزیده مراتب موضوع طي نامه اي از طرف سازمان منطقه آزاد انزلي به ایشان پس از انتخاب  -5

 گردد . 

 

 سرمایه گذارمتقاضی حقوقی/سرمایه گذارمتقاضی حقیقی

 /امضاء و اثر انگشت شرکت امضاء مقام مجاز ومهر

 

 

 


