بسمه تعالی
آگهي فراخوان عمومي شناسايي متقاضي جهت واگذاري
غرف تجاري و خدماتي و پارکینگ در فرودگاه کرمانشاه
اداره كل فرودگاه استان كرمانشاه در نظر دارد در راستاي ارتقاء سطح تأمين خدمات مورد نياز مسافرين و مشايعين فرودگاهي،
نسبت به واگذاري بهره برداري از غرف تجاري و خدماتي و پاركينگ فرودگاه كرمانشاه به مدت حداكثر  3سال در قالب انعقاد
قرارداد واگذاري محل با رعايت اليحه قانوني واگذاري و تخليه اماكن و محلها در فرودگاههاي كشور مصوب ( )8331و آئين نامه
اجرايي آن ،از طريق فراخوان عمومي به اشخاص حقوقي واجد شرايط بخش خصوصي اقدام نمايد.
بدينوسيله از كليه اشخاص حقوقي واجد شرايط كه داراي توان مالی ،اجرایی و مدیریتی الزم مي باشند،دعوت بعمل مي آيد
حداكثر تا پايان وقت اداري روزدوشنبه مورخ

 8331/88/81ضمن واريز مبلغ  500.000ريال به حساب

 4001068404006338و شناسه پرداخت  326068482280520000000006199807در وجه اداره كل فرودگاههاي
استان كرمانشاه ،با مراجعه به اداره بازرگاني وحقوقي فرودگاه  ،به آدرس :كرمانشاه – بلوار شهيد كشوري – فرودگاه كرمانشاه –
اداره بازرگاني و حقوقي نسبت به ارائه فيش واريزي مزبور و دريافت اسناد فراخوان اقدام و يا جهت اطالعات بيشتر به آدرس
اينترنتي  http://iets.mporg.irمراجعه فرماييد.
 )1فراخوان بهره برداری از پارکينگ های وسائط نقليه مسافری پارکينگ داخلي واقع درمقابل ترمينال داخلي به متراژ 0088
مترمربع  -سپرده شرکت در فراخوان معادل  450.000.000ريال بصورت ضمانتنامه معتبر بانکي با اعتبار حداقل سه ماه و
قابل تمديد برای سه ماه ديگر ميباشد.
 )2فراخوان بهرهبرداری از اماکن و محل های تجاری و خدماتي فرودگاه به متراژ  221/7مترمربع واقع در ترمينال داخلي ،
ترمينال حج و محاوط عمومي  -سپرده شرکت در فراخوان معادل 008.888.888ريال بصورت ضمانتنامه معتبر بانکي با اعتبار
حداقل سه ماه و قابل تمديد برای سه ماه ديگر ميباشد.
مهلت تکميل و تسليم اسناد (حداكثر) تا پايان وقت اداري روز يکشنبه مورخ  39/8/81به اداره بازرگاني و حقوقي فرودگاه
كرمانشاه ميباشدكه كليه پاكات فراخوان (شامل پاكت ضمانتنامه  ،پاكت رزومه و پاكت پيشهاد قيمت و آناليز درآمد-هزينه)
ميبايست بطور جداگانه مهر و موم و در يک پاكت اصلي ديگر مهر و موم شده به فرودگاه ارايه گردد.
الزم به ذكر است ارزيابي و شناسائي بهره بردار واجد شرايط با توجه به معيارهاي مندرج در اسناد فراخوان انجام خواهد گرديد و
شركت در فراخوان هيچگونه حق و حقوقي براي متقاضي ايجاد نخواهد نمود و هزينه انتشارآگهي با برنده فراخوان مي باشد.
مشخصات محل هاي قابل واگذاري ،از طريق فرودگاه و سايت مربوطه ،به آدرس ذيل ،قابل ارائه خواهد بود.
آدرس سايت فرودگاهwww.kermanshah.airport.ir
آدرس سايت شركت فرودگاهها و ناوبري هوائي ايران www.airport.ir
اداره كل فرودگاه استان كرمانشاه

