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  ))گهی فراخوان جذب سرمایه گذارآ((

  هیات مدیره سازمان 13/10/1396صورتجلسه نهم مورخ  1موضوع بند 
صنعتی انزلی در راستاي جذب سرمایه گذار بـراي اجـراي برنامـه هـاي اقتصـادي و تـامین        –سازمان منطقه آزاد تجاري 

هـزار و   شـش متـر مربـع (   6358قطعه زمین به مساحت تقریبـی  در نظر دارد نسبت به واگذاري یک پارکینگهاي خودرو 
متر مربع) در فاز تجارت و گردشگري منطقـه جهـت احـداث پـروژه مجتمـع پارکینـگ طبقـاتی و         هشتو  پنجاهو  سیصد

ی تجاري اقدام نماید. لذا کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و سرمایه گذاران عالقه مند می توانند با توجه به تخصـص و توانـای  
خود نسبت به ارائه پیشنهاد جهت اجراي پروژه مذکور به سازمان اقدام نمایند. هیات مدیره سازمان منطقه آزاد انزلی نیـز  
به استناد ضوابط ، اولویتها و زیرساختهاي موجود و همچنین با توجه به توانایی اجرایی ، مالی و تخصصی متقاضـیان سـرمایه   

به انتخاب متقاضی واجد الشرایط و واگذاري زمـین در قالـب قـرارداد مـورد تاییـد      ذیل نسبت  شرایطگذاري و بر اساس 
  سازمان ، اقدام خواهد نمود.

براسـاس مفروضـات    بایسـت  مـی با ترکیب بخش هاي تجاري و پارکینـگ طبقـاتی    پیشنهادي گذاري سرمایه پروژه )1
سـه  سـی و  ( مربع متر 33464 مجموعاً سازمان به شده واگذار پارکینگ مساحت حداقل وجدول ذیل طراحی گردد 

 مـورد  مجزاي پارکینـگ  پارکینگ است این بدیهی گردد. لحاظ درطبقات متر مربع) هزار و چهارصد و شصت و چهار
 بود. خواهد مجتمع این تجاري بخش نیاز

 مفروضات طرح

  مترمربع    6358   متراژ زمین  1

 متر  20/32      (ارتفاع سقف نهایی ازخیابان)ارتفاع ساختمان 2

  درصد  83معادل   متر مربع 5255 (بدون رمپ پیشنهادي)زمینزیرمساحت مفید  3
 مترمربع  5295معادل      %83   (بالحاظ نمودن رمپ پیشنهادي به طبقات)سطح اشغال طبقات همکف و اول  4

 مترمربع  4903معادل      %77    )درصد6حدود  :(بدون رمپ پیشنهادي همکف و اول سطح اشغال مفیدتجاري 5

 مترمربع  5295معادل      %83   ( بدون رمپ) چهارم سطح اشغال طبقات دوم الی 6

 مترمربع  3751معادل      %59   (بدون رمپ)و فضاي روباز پشت بام هشتمالی پنجم سطح اشغال طبقات  7

کینگ در اختیار سازمان پارمعادل زمین اجراي طرح سرمایه گذار باید حداکثر ظرف یک سال از زمان صدور پروانه ساختمانی  )2
 قرار دهد.

از زمان دریافت پروانـه سـاختمانی در اختیـار    پس  سال 2 را نیز حداکثرپارکینگهاي سهم سازمان سرمایه گذار باید باقیمانده  )3
 سازمان قرار دهد.  
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 پارکینـگ  سـازمان  همکاري با اختیار در زمین محل از موجود هاي پارکینگ تعداد به ساخت دوره در بایست می گذار سرمایه )4
 .   قراردهد سازمان اختیار در موقت

 حـداقل مترمربـع درهرطبقه)  392بدون لحـاظ نمـودن رمـپ ماشـینها(حدوداً     ،مستحدثه طبقاتی پارکینگ فضاي کل )5
 و اختیـار  دربه صورت رایگان  ساخت از پس متر مربع)سی و سه هزار و چهارصد و شصت و چهار (مربع متر 33464
سرمایه گذار در این بخش هـیچ گونـه حـق و حقـوقی      اساس این بر. آمد درخواهد انزلی آزاد منطقه سازمان مالکیت

سـاخت و ارزش و   عـوارض  کلیـه  پرداخـت  از مجـري  گذار سرمایه سازمان مدیره هیأت مصوبه باندارد و در عوض 
 و بخش تجاري مجتمع به سرمایه گذار تعلق خواهد گرفت. بود خواهد قیمت زمین معاف

  

 و مشـاهده  قابـل   www.anzalifz.irآدرس   بـه  سـازمان  رسـمی  سـایت  در زمین مذکور قطعه کروکی و جانمایی )6
 .باشد دردسترس می

را دارند می بایست نسبت به ارائه مدارك و مسـتندات   اشخاص حقیقی و حقوقی که تمایل به شرکت در این فراخوان )7
اعالمی از طرف سازمان در مهلتی که سازمان تعیین خواهد نمود اقدام نمایند. بدیهی است عدم رعایت موضوع اشـاره  
شده در مهلت مقرر موجب حذف متقاضی منتخب گردیده و زمین مربوطه به سایر متقاضیان واجـد الشـرایط واگـذار    

د. ضمناَ براي انعقاد قرارداد و همچنین ساخت و ساز پروژه رعایت کلیه ضوابط و مقـررات اعالمـی از طـرف    خواهد ش
سازمان منطقه آزاد انزلی من جمله ضوابط و مقررات فنی و شهرسازي مربوط به سـاخت مجتمـع مـذکور الزامـی مـی      

 باشد.

و توانایی مالی و تخصصی متقاضـیان نسـبت بـه     سازمان منطقه آزاد انزلی مختار است در صورت عدم احراز صالحیت )8
فراخوان مجدد و یا جابجایی پیشنهاد متقاضیان داراي صالحیت اقدام نماید. لذا شرکت در فراخوان و ارائه پیشـنهاد و  

 هر یک از پیشنهادات واصله مختار است.یا قبول مدارك هیچگونه حقی براي متقاضیان ایجاد ننموده و سازمان در رد 

حقیقی انتخاب شده می توانند براي انعقاد قرارداد واگذاري زمین و سرمایه گذاري نسبت به ثبـت شـرکت در   شخص  )9
درصد سهام شرکت ثبتی می بایست متعلق شـخص حقیقـی    50منطقه اقدام نمایند. بدیهی است در اینصورت حداقل 

 منتخب باشد.

مورد پذیرش و انتخاب قرار گرفتـه انـد در هنگـام     شخص حقیقی و یا حقوقی که در بررسی پیشنهادات این فراخوان )10
انعقاد قرارداد واگذاري زمین براي حسن انجام کار و تعهدات اجـراي عملیـات سـاخت طبـق برنامـه زمانبنـدي مـی        

میلیارد ریال (یکصد میلیارد ریال) در اختیار سـازمان منطقـه آزاد انزلـی     100بایست یک ضمانت نامه بانکی به مبلغ 
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و شرط قرار دهند. بدیهی است در صورت عدم انجـام تعهـدات توسـط متقاضـی برگزیـده، ضـمانت نامـه        بدون قید 
 بالفاصله به نفع سازمان ضبط و نقد خواهد شد.

ـ  2تاخیر در تامین پارکینک طبق مفاد این فراخوان جریمه اي معادل  ماهبه ازاي هر  )11 محاسـبه و   ماهانـه ریـال  ارد میلی
 (کسر ماه نیز به نسبت محاسبه می گردد.) اخذ می گردد.

با توجه به فضاي احداث پروژه و ضرورت زیباسازي محیط ، طـرح هـاي پیشـنهادي بـا معمـاري متمـایز و خالقانـه و         )12
 همچنین تجهیزات مناسب به منظور کاهش ترافیک ورودي و خروجی می تواند در انتخاب طرح موثر باشد.

 وجی مجزا (با اولویت ضلع جنوبی)الزام به ایجاد رمپ ورودي و خر )13

 اولویت می باشد.در سازه بنا  فلزي در اجراي اسکلت )14

  مدارك و مستندات مورد نیاز: )15
الف) ارائه طرح پالن معماري مجتمع پارکینگ طبقاتی و تجاري مطابق توضیحات ایـن فراخـوان و تشـریح امکانـات و     

  تجهیزات پیش بینی شده در طرح.
  سرمایه گذاري.ب) برآورد حجم ریالی 

  ج) برنامه زمانبندي اجراي دوره ساخت پروژه.
  د) روشها و نحوه تامین منابع مالی مطمئن جهت اجراي پروژه بصورت مستند و با ارائه مدارك.

ارائه اساسنامه ، آگهی تغییرات و ترازنامه تا سه سال آخر شرکت و مدارك شناسایی و هویتی اعضاي هیات مـدیره  ه) 
  براي اشخاص حقوقی و ارائه مدارك شناسایی و هویتی براي اشخاص حقیقی.و مدیرعامل 

و) ارائه مدارك مربوط به توانایی مالی متقاضی نظیر گواهی سپرده بانکی و یا گردش حساب بـانکی متقاضـی و سـایر    
ـ   ورد نیـاز بـراي   مستندات مربوط به امالك و دارایی که مبین توانایی مالی متقاضی حداقل به میزان سرمایه گـذاري م

  پروژه باشد.این اجراي 
  ز) ارائه سوابق اجرایی و توانایی فنی متقاضی جهت اجراي پروژه هاي مشابه
ــکلیــه متقاضــیان محتــرم مــی بایســت مــدارك و مســتندات فــوق را حــداکثر   ــ هبنشــود زور رصــع 3 تعاســ ات   خروم

ـ طنمشانی گـیالن ،  در پاکت دربسته و با درج شماره تماس و آدرس دقیق خود به ن 14/12/1396 ـ زنا دازآ هق بلـوار  ،  یل
شهید فاتحی ، فاز تجارت و گردشگري ، ساختمان اداري سـازمان منطقـه آزاد انزلـی ، طبقـه سـوم ، معاونـت اقتصـادي و        

بـا  می توانند عات تکمیلی در صورت نیاز جهت دریافت اطال متقاضیانسرمایه گذاري (دبیرخانه هیات مدیره) ارائه نمایند. 
  تماس حاصل فرمایند. 01344453034مدیریت جذب منابع و سرمایه گذاري به شماره تلفن 


