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 »جذب سرمایه گذار آگهی فراخوان«

در نظر دارد  اقتصادي خودرونق اجراي برنامه هاي  جذب سرمایه گذار براي صنعتی انزلی در راستاي -سازمان منطقه آزاد تجاري            
ت احداث پروژه جه منطقه در فاز تجارت و گردشگريمتر مربع  44/2811 به مساحت 8A-2قطعه زمین به شماره  1 نسبت به واگذاري

لذا کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و سرمایه گذاران عالقه مند می توانند با اقدام نماید .  خدماتیتجاري و سرمایه گذاري ساخت مجتمع 
ه و دریافت زمین به سازمان اقدام نمایند . سازمان منطق مذکورتوجه به تخصص و توانایی خود نسبت به ارائه پیشنهاد جهت اجراي پروژه 

ضوابط ، اولویتها و زیرساختهاي موجود و همچنین با توجه به توانایی اجرایی ، مالی و تخصصی متقاضیان سرمایه  باستنادآزاد انزلی نیز 
 سازمان ، اقدام مورد تایید در قالب قرارداد ایشانو واگذاري زمین به متقاضی واجدالشرایط انتخاب  نسبت به ذیلبر اساس شرایط  گذاري
   نمود . خواهد

 000/600/54ازاي هر متر مربع مبلـغ  ؛ به  1398کمیته ارزیابی زمین سازمان در سال مذکور مطابق قیمت گذاري  زمینپایه : قیمت  1 
  ریال می باشد.

ـ قفراخـوان   1به عنوان پیوست شماره  .anzalifz.ir WWWدر پرتال سازمان به آدرس : جانمایی قطعه زمین موضوع این فراخوان  2  ل اب
  مشاهده و دریافت می باشد .

صنعتی قیمـت تعیـین شـده     –دستورالعمل اجرایی آیین نامه نحوه استفاده از زمین و منابع ملی در مناطق آزاد تجاري  4-2باستناد بند :  3
ري بر اسـاس بـاالترین   رگزیده و واگذاب براي هر متر مربع زمین موردنظر به عنوان قیمت پایه در نظر گرفته شده لذا انتخاب سرمایه گذار

سرمایه گذاران متقاضی نظیر طرح توجیهی ، توانـایی مـالی و اجرایـی     واصله و بررسی سایر مستندات ارائه شده توسطقیمت زمین پیشنهاد 
و یـا تجدیـد    صورت خواهد گرفت . بدیهی است در هر صورت سازمان منطقه آزاد انزلی در انتخاب متقاضیان و تخصیص زمین به ایشـان 

   .مختار می باشد فراخوان

درصد نقـد   50: قالب قرارداد واگذاري زمین بصورت فروش قطعی زمین به شرط اجرا و تکمیل و نحوه پرداخت مبلغ زمین نیز بصورت  4
 سال پس از امضاي قرارداد با لحاظ سود تسهیالت مصوب بانـک مرکـزي در اقسـاط   قسط طی سه  6همزمان با امضاي قرارداد و مابقی در 

  خواهد بود . 

می بایست نسبت به ارائه مدارك  پذیرش و انتخاب قرار گرفته سرمایه گذاري که در بررسی پیشنهادات این فراخوان مورد:  5
ارداد و انعقاد قر اقساط تعیین شده، تحویل چکهاي  درصد پیش پرداخت 50مبلغ   پرداخت ،و مستندات اعالمی از طرف سازمان

اقدام نماید . بدیهی است عدم رعایت موضوع اشاره شده در مهلـت مقـرر موجـب    ان تعیین خواهد نمود در طی مهلتی که  سازم
دیگر که نزدیک ترین قیمت را به قیمت پیشنهادي واجد شرایط حذف متقاضی منتخب گردیده و زمین مربوطه به سرمایه گذار 

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

: اشخاص حقیقی انتخاب شده می توانند براي انعقاد قرارداد واگذاري زمین و سرمایه گذاري نسبت بـه ثبـت شـرکت در منطقـه اقـدام       6
  درصد سهام شرکت ثبتی می بایست متعلق شخص حقیقی منتخب باشد .     50نمایند . بدیهی است در اینصورت حداقل 

مقررات شهرسازي  وفنی و ساختمانی  ضوابطقابل احداث بر روي زمین مذکور صرفاً بر اساس ات سطح اشغال ، ارتفاع مجاز و تعداد طبق:  7
  سازمان خواهد بود .

  : ورد نیازمستندات ممدارك و -8

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

  مشتمل بر : و خدماتی  ع تجاريمجتمساخت  اقتصادي –) ارائه طرح توجیهی فنی 2



٢ 

 

   پروژه پیشنهادي . ، نرخ بازگشت سرمایه و میزان اشتغالزایی سرمایه گذاري ی) برآورد حجم ریال2-1

  . ساله 2با دوره ساخت حداکثر  پروژه برنامه زمانبندي اجراي) 2-2

هویتی اعضاي هیـات  شناسایی و و مدارك صورت وجود) (در سه سال آخر شرکت  تا ارائه اساسنامه ، آگهی آخرین تغییرات و ترازنامه) 3
  شناسایی و هویتی براي اشخاص حقیقی . مدارك و ارائهبراي اشخاص حقوقی  و مدیرعامل و سهامداران مدیره

امالك و و سایر مستندات مربوط به  ، گردش حساب بانکی یکساله ارائه مدارك مربوط به توانایی مالی متقاضی نظیر گواهی سپرده بانکی)4
  .دارایی

 . در صورت وجود ي مشابه بصورت مستند و با ارائه مداركها اجراي پروژه درارائه سوابق اجرایی و توانایی فنی متقاضی  )5

شرکت در فراخوان و ارائه پیشنهاد و مدارك هیچگونه حقـی را بـراي متقاضـیان ایجـاد ننمـوده و سـازمان در رد یـا قبـول هریـک از           -9
  اصله و یا تجدید فراخوان مختار است .پیشنهادهاي و

روز  ظهر 12بانضمام فرم ارائه پیشنهاد قیمت براي دریافت زمین را حداکثر تا ساعت ستندات فوق را کلیه متقاضیان می بایست مدارك و م
منطقه آزاد انزلی  -الن گی در پاکت دربسته و با درج شماره تماس و آدرس دقیق خود بر روي آن به نشانی 30/08/1398مورخ  پنج شنبه

 اداره کـل حراسـت   دبیرخانـه  -پـنجم طبقـه   -سازمان منطقه آزاد انزلی  اداري فاز تجارت و گردشگري ، ساختمان -بلوار شهید فاتحی  -
ضمناً  نهادي به هیچ وجه دریافت نخواهد شد.ساعت و تاریخ مذکور پاکت هاي پیشتحویل داده و رسید دریافت نمایند. بدیهی است پس از 

 01344453034متقاضیان در صورت نیاز جهت دریافت اطالعات تکمیلی می توانند با مدیریت جذب سرمایه گذاري بـه شـماره تلفـن    
  تماس حاصل فرمایند. 

  


