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 «جذب سرمایه گذار آگهی فراخوان»

رونق اجراي برنامه هاي  جذب سرمایه گذار براي صنعتي انزلي در راستاي -سازمان منطقه آزاد تجاري 

به  واقع در فاز تجارت و گردشگري سازمان قطعه زمینیک  در نظر دارد نسبت به واگذاري اقتصادي خود

نمایشگاه و فروشگاه مجتمع  ث پروژه سرمایه گذارياجهت احد(  A11-4-1) قطعه مترمربع  1679مساحت 

لذا اقدام نماید . لوازم یدکي مرتبط و تجهیزات جانبي ماشین شارژي،  عرضه انواع موتور سیکلت ، دوچرخه ، 

جهت کلیه اشخاص حقیقي و حقوقي و سرمایه گذاران عالقه مند مي توانند با توجه به تخصص و توانایي خود 

 باستنادسازمان منطقه آزاد انزلي نیز اقدام نمایند. نسبت به ارائه پیشنهاد جراي پروژه مذکور دریافت زمین و ا

ضوابط ، اولویتها و زیرساختهاي موجود و همچنین با توجه به توانایي اجرایي ، مالي و تخصصي متقاضیان 

در  ایشانري زمین به و واگذامتقاضي واجدالشرایط انتخاب  نسبت به ذیلبر اساس شرایط  سرمایه گذاري

  .خواهد نمود سازمان ، اقدام مورد تایید قالب قرارداد

باا کااربري  1400کمیته ارزیابي زمین ساازمان در ساا  مذکور مطابق قیمت گذاري  زمینپایه : قیمت  1 

 تعیین گردید . و سي و نه میلیون ریا ( ) یکصدریا  000/000/139به ازاي هر متر مربع مبلغ  تجاري

 در پرتاااا  ساااازمان باااه آدرسموضاااوع ایااان فراخاااوان  A11-4-1: جانماااایي قطعاااه زماااین  2 

 ANZALIFZ.IR WWW.  ابل مشاهده و دریافت مي باشد .قفراخوان  1به عنوان پیوست شماره 

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

عتي قیمت تعیین شده براي هر متر مربع زمین موردنظر به عنوان قیمت پایه در نظر گرفته شده لذا انتخاب صن

واصله و بررسي سایر مستندات ارائه شده قیمت برگزیده و واگذاري بر اساس باالترین پیشنهاد  سرمایه گذار

یي صورت خواهد گرفت . بدیهي است سرمایه گذاران متقاضي نظیر طرح توجیهي ، توانایي مالي و اجرا توسط

 . رد یا قبو  پیشنهادهاي متقاضیان مختار مي باشدسازمان منطقه آزاد انزلي در 

 تماماًبصورت بهره برداري بوده و مبلغ زمین تکمیل و ، : واگذاري زمین بصورت فروش قطعي به شرط اجرا  4

 . گردیدخواهد همزمان با امضاء قرارداد اخذ  نقد

یه گذاري که در بررسي پیشنهادات این فراخوان مورد پذیرش و انتخاب قارار گرفتاه ماي بایسات : سرما 5

و انعقااد  زمینمبلغ نقدي کل پرداخت  و همچنین نسبت به ارائه مدارک و مستندات اعالمي از طرف سازمان

ضوع اشااره شاده اقدام نماید . بدیهي است عدم رعایت مو ارداد در طي مهلت تعیین شده از طرف سازمانقر
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منتخب گردیده و زمین مربوطه به سرمایه گذار دیگر که نزدیک  سرمایه گذاردر مهلت مقرر موجب حذف 

 اختصاص خواهد یافت.به ترتیب  تهترین قیمت را به قیمت پیشنهادي سرمایه گذار منتخب اولیه داش

زمین و سرمایه گذاري نسبت به ثبت  : اشخاص حقیقي انتخاب شده مي توانند براي انعقاد قرارداد واگذاري 6

درصد سهام شرکت ثبتاي ماي بایسات  50شرکت در منطقه اقدام نمایند . بدیهي است در اینصورت حداقل 

 شخص حقیقي منتخب باشد .    به متعلق 

و تعاداد طبقاات قابال احاداث بار روي ، تراکم سطح اشغا  ، ارتفاع مجاز ضوابط فني و شهرسازي نظیر  : 7

بوده و هرگونه افزایش طبقه و سطح اشغا  و تراکم و طرح جامع  مطابق ضوابط فني و شهرسازيذکور م عرصه

طقه آزاد انزلي خواهد بود که عوارض مرتبط با آن نیز از سازمان من 8در کارگروه تبصره یک ماده قابل طرح 

 سرمایه گذار اخذ مي گردد.

فراخوان باید تضمین  درمي باشد که شرکت کننده  ریا  پنج میلیاردفراخوان به میزان  درشرکت تضمین  -8

 ي ارائهطرح پیشنهادمقرر به همراه پاکت پیشنهادي قرار داده و در زمان را به یکي از روش هاي ذیل در الزم 

 نماید. 

بنام سازمان منطقاه آزاد بانک صادرات شعبه بازار ونوس  0210187825001  حساب الف( واریز به شماره

 انزلي. 

 نت نامه بانکي.ب( ضما

 ج(چک تضمین شده بانکي.

مانده و تضامین سایر  دوم نزد سازمان تا زمان انعقاد قرارداد باقي سرمایه گذار او  و سرمایه گذار تضمین-9

 مسترد خواهد شد.  سرمایه گذار منتخبپس از ارزیابي و تعیین  متقاضیان

باه  شرکت در فراخاوانتضمین  ،فراخوان دراز شرکت او  به هر دلیل  سرمایه گذاردر صورت انصراف -10

سالب و سااقط ماي خاود از  ي رااعتراضاحق هرگونه ایشان نام سازمان منطقه آزاد انزلي ضبط خواهد شد و 

دوم باه عناوان برناده انتخااب خواهاد شاد و در  سرمایه گذاراو  ،  سرمایه گذارنماید. در صورت انصراف 

 مه شرکت در فراخوان ایشان نیز به نفع سازمان ضبط خواهد شد. صورت انصراف نفر دوم ضمانت نا

بر عهاده  ي مرتبط عوارض و هزینه هاي مربوط به صدور پروانه ساختماني و سایر مجوزها کلیهپرداخت  -11

 منتخب مي باشد.  سرمایه گذار

نموده انه ساختماني اقدام ماه مهلت دارد تا نسبت به دریافت پرو 6سرمایه گذار از زمان انعقاد قرارداد  -12

 . و حداکثر ظرف یکماه پس از اخذ پروانه ساختماني، عملیات اجرایي را آغاز نماید
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 : ورد نیازمستندات ممدارک و 

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

 :  مشتمل بر ساخت اقتصادي –( ارائه طرح توجیهي فني 2

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

 . ابالغ قراردادمي باشداز زمان  سا  3با دوره ساخت حداکثر  پروژه برنامه زمانبندي اجراي( 2-2

و مادارک در صاورت وجاود( )سه سا  آخر شارکت  تا ارائه اساسنامه ، آگهي آخرین تغییرات و ترازنامه( 3

شناساایي و هاویتي  مادارک و ارائهبراي اشخاص حقوقي  هویتي اعضاي هیات مدیره و مدیرعاملشناسایي و 

 براي اشخاص حقیقي .

 اسنادي که تمکن مالي متقاضي و بهره گیري از توانایي هاي تخصصي براي اجراي پروژه را محرز نماید.  (4

 این فراخوان.  8د (ضمانت نامه معتبر براساس بن5

بانضمام فرم ارائه پیشنهاد قیمت براي دریافت زماین را ستندات فوق را کلیه متقاضیان مي بایست مدارک و م

در پاکات دربساته و باا درج شاماره تمااس و  20/10/1400مورخ  دوشنبهعصر روز  16حداکثر تا ساعت 

بلاوار شاهید فااتحي، فااز تجاارت و  5ومتر آدرس دقیق خود بر روي آن به نشاني منطقاه آزاد انزلاي ، کیلا

 محرمانه اداره کال حراسات ساازمان دبیرخانه پنجمگردشگري ، ساختمان سازمان منطقه آزاد انزلي ، طبقه 

تحویل داده و رسید دریافت نمایند. بدیهي است پس از ساعت و تاریخ مذکور پاکت هاي پیشننهادي به هیچ 

ضیان در صورت نیاز جهت دریافت اطالعات تکمیلي مي توانند با مدیریت ضمناً متقا وجه دریافت نخواهد شد.

 تماس حاصل فرمایند.  01344453034جذب سرمایه گذاري به شماره تلفن 


