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 «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            

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

ا توجه به بتوانند  لذا كلیه اشخاص حقیقي و حقوقي و سرمایه گذاران عالقه مند مياقدام نماید . پارک آبي و شهر بازي سرپوشیده  مجموعه

اد انزلي آز ن منطقهو دریافت زمین به سازمان اقدام نمایند . سازما مذكورتخصص و توانایي خود نسبت به ارائه پیشنهاد جهت اجراي پروژه 

 بر اساس ذاريرمایه گسضوابط ، اولویتها و زیرساختهاي موجود و همچنین با توجه به توانایي اجرایي ، مالي و تخصصي متقاضیان  باستنادنیز 

  د .خواهد نمو امسازمان ، اقد مورد تایید در قالب قرارداد ایشانو واگذاري زمین به متقاضي واجدالشرایط انتخاب  نسبت به ذیلشرایط 

تر مربعع ازاي هر م؛ به با كاربري گردشگري  1399كمیته ارزیابي زمین سازمان در سال مذكور مطابق قیمت گذاري  زمینپایه : قیمت  1 

 مي باشد.)بیست و چهار میلیون و صد و چهل هزار ریال( ریال  000/140/24مبلغ 

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

 مشاهده و دریافت مي باشد .

تعیعین شعده  صعنعتي قیمعت –دستورالعمل اجرایي آیین نامه نحوه استفاده از زمین و منابع ملي در مناطق آزاد تجاري  4-2باستناد بند :  3

اس بعاتترین برگزیده و واگذاري بر اسع براي هر متر مربع زمین موردنظر به عنوان قیمت پایه در نظر گرفته شده لذا انتخاب سرمایه گذار

اجرایعي  ي وسرمایه گذاران متقاضي نظیر طرح توجیهي ، توانعایي معال واصله و بررسي سایر مستندات ارائه شده توسطقیمت زمین پیشنهاد 

  .باشد صورت خواهد گرفت . بدیهي است در هر صورت سازمان منطقه آزاد انزلي در انتخاب متقاضیان و تخصیص زمین به ایشان مختار مي

 قددندرصد  30: قالب قرارداد واگذاري زمین بصورت فروش قطعي زمین به شرط اجرا و تکمیل و نحوه پرداخت مبلغ زمین نیز بصورت  4

دول جعماخذ نرخ سعود تسعهیالت بعانکي مطعابق سال پس از امضاي قرارداد با لحاظ  دوقسط طي  6همزمان با امضاي قرارداد و مابقي در 

 اقساط خواهد بود .  درجمهوري اسالمي ک مركزي ابالغي بان

مدارک  بایست نسبت به ارائه مي 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 30مبلغ   پرداخت ،و مستندات اعالمي از طرف سازمان

وجعب اقدام نماید . بدیهي است عدم رعایت موضوع اشاره شده در مهلعت مقعرر مدر طي مهلتي كه  سازمان تعیین خواهد نمود 

 منتخب گردیده و زمین مربوطه بطور خودكار به سرمایه گذار دیگر كه نزدیک تعرین قیمعت را بعه قیمعت گذار سرمایهحذف 

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

قعدام ثبعت شعركت در منطقعه ا: اشخاص حقیقي انتخاب شده مي توانند براي انعقاد قرارداد واگذاري زمین و سرمایه گذاري نسبت بعه  6

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

ت شهرسازي مقررا وفني و ساختماني  ضوابطقابل احداث بر روي زمین مذكور صرفاً بر اساس : سطح اشغال ، ارتفاع مجاز و تعداد طبقات  7

 واهد بود .سازمان خ

روش  را بعه یکعي ازفراخوان باید تضعمین تزم  درمي باشد كه شركت كننده  میلیون تومان 500فراخوان به میزان  درشركت تضمین  -8

 پاكت پیشنهادي قرار داده و در زمان ارائه طرح پیشنهاد نماید. هاي ذیل در 

 بنام سازمان منطقه آزاد انزلي. بانک صادرات شعبه بازار ونوس  0210187825001حساب  الف( واریز به شماره

 نت نامه بانکي.ب( ضما

 شج(چک تضمین شده بانکي.
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ز ارزیعابي و اپعس  متقاضیانمانده و تضامین سایر  دوم نزد سازمان تا زمان انعقاد قرارداد باقي سرمایه گذار اول و سرمایه گذار تضمین-9

 مسترد خواهد شد.  مایه گذاران منتخبسرتعیین 

واهد شد خبه نام سازمان منطقه آزاد انزلي ضبط تضمین مربوطه اول به هر دلیل از شركت از فراخوان  سرمایه گذاردر صورت انصراف -10

رنعده دوم بعه عنعوان ب سعرمایه گعذاراول ،  سرمایه گذاراعتراض از خود سلب و ساقط مي نماید. در صورت انصراف و ایشان حق هرگونه 

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

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

مکلعف  ه گعذارسعرمایضعمناً ماه مهلت دارد تا نسبت به دریافت پروانه ساختماني اقدام نماید.  6از زمان انعقاد قرارداد  سرمایه گذار -12

 یکماه پس از صدور پروانه ساختماني عملیات اجرایي خود را آغاز مي نماید. است 

 : ورد نیازمستندات ممدارک و 

 مین با توجه به توضیحات مندرج در آن.(تکمیل فرم ارائه پیشنهاد قیمت براي دریافت ز1

 مشتمل بر : پارک آبي و شهربازي سرپوشیده  مجموعه ساخت اقتصادي –( ارائه طرح توجیهي فني 2

  پروژه پیشنهادي . ، نرخ بازگشت سرمایه و میزان اشتغالزایي سرمایه گذاري ي( برآورد حجم ریال2-1

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

یعات ههویتي اعضعاي شناسایي 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

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

 این فراخوان.  8(ضمانت نامه معتبر براساس بند 6

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

 5ومتر روي آن به نشاني منطقه آزاد انزلي ، كیلع در پاكت دربسته و با درج شماره تماس و آدرس دقیق خود بر 30/09/1399مورخ  شنبه

 راست سازمانمحرمانه اداره كل ح دبیرخانه -پنجمبلوار شهید فاتحي، فاز تجارت و گردشگري ، ساختمان سازمان منطقه آزاد انزلي ، طبقه 

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

 01344453034متقاضیان در صورت نیاز جهت دریافت اطالعات تکمیلي مي توانند با مدیریت جذب سعرمایه گعذاري بعه شعماره تلفعن 

 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 جهت احداث پعروژه سعرمای 7000قطعه زمین به مساحت  دریافتپیشنهاد قیمت براي 

 :مجموعه پارک آبي و شهربازي سرپوشیدهگذاري ساخت 

تعیین شده برای قیمت پایه 

 )به ریال(زمین  هر متر مربع

سرمایه گذار متقاضی  قیمت پیشنهادی

 به عدد  برای هر متر مربع زمین

 )به ریال(

سرمایه گذار متقاضی  قیمت پیشنهادی

 به حروف  برای هر متر مربع زمین

 )به ریال(

000/140/24   

 توضیحات :

 کمتر پیشنهاد گردد .   پایه تعیین شدهنمی تواند از قیمت  متقاضیان قیمت پیشنهادی -1

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

 حقوقی نیز سرمایه گذاران متقاضیحقیقی و برای  سرمایه گذاران متقاضی فرم حاضر می بایست به امضاء و اثر انگشت -3

 ر به مهر شرکت رسیده و در مهلت مقرر تحویل سازمان گردد .می بایست به امضاء مقام مجاز و ممهو

ر سرمایه گذاو یا با رعایت ضوابط اعالمی تکمیل نگردد ،  بوده در صورتیکه که فرم ارائه پیشنهاد قیمت بصورت مخدوش -4

 از مرحله ارزیابی قیمت حذف خواهد گردید .  متقاضی

ي بالغ ماطي نامه اي از طرف سازمان منطقه آزاد انزلي به ایشان  موضوع برگزیده مراتب پس از انتخاب سرمایه گذار -5

 گردد . 

 

 متقاضی حقیقیسرمایه گذارمتقاضی حقوقی/سرمایه گذار

 /امضاء و اثر انگشت شرکت مقام مجاز ومهر امضاء

 

 


