بسمه تعالی
آگهی تجدید فراخوان عمومی شناسایی متقاضیان بهره برداری از محل ها و فضاهای تبلیغاتی و فراخوان
عمومی شناسایی متقاضیان بهره برداری رستوران کافی شاپ در فرودگاه اهواز
اداره کل فرودگاههای استان خوزستان در نظر دارد در راستای ارتقاء سطح تامین خدمات مورد نیاز مسافرین و مشایعین فرودگاهی،
نسبت به واگذاری بهره برداری از محل ها و فضاهای تبلیغاتی جمعاً به متراژ  609متر مربع و رستوران کافی شاپ به متراژ 030
متر مربع فرودگاه اهواز و به مدت حداکثر  3سال در قالب انعقاد قرارداد واگذاری محل با رعایت الیحه قانونی واگذاری و تخلیه اماکن
و محلها در فرودگاههای کشور مصوب ( )8331و آئین نامه اجرایی آن ،از طریق فراخوان عمومی به اشخاص واجد شرایط (برای
محل ها و فضاهای تبلیغاتی به کانون ها ،شرکت ها و موسسات تبلیغاتی دارای مجوز فعالیت از وزارت فرهنگ و
ارشاد اسالمی استان خوزستان و برای رستوران و کافی شاپ صرفاً اشخاص حقوقی) بخش خصوصی اقدام نماید.
بدینوسیله از کلیه اشخاص واجد شرایط که دارای توان مالی ،اجرایی و مدیریتی الزم میباشند ،دعوت بعمل می آید حداکثر تا پایان
وقت اداری چهارشنبه مورخ 61/07/40

ضمن واریز مبلغ  700،000ریال برای شرکت در هر فراخوان به حساب شماره

 IR810800000008091000009331با شناسه پرداخت  319091014410340000000000986448نزد بانک مرکزی و مراجعه به اداره
حقوقی و بازرگانی فرودگاه ،به آدرس فرودگاه بین المللی اهواز ساختمان اداری طبقه اول با ارائه معرفی نامه و فیش واریزی مزبور نسبت
به دریافت اسناد فراخوان اقدام نمایند.
 مبلغ سپرده شرکت در فراخوان فضاهای تبلیغاتی معادل  8/800/000/000ریال بصورت ضمانتنامه معتبر بانکی با اعتبار حداقل سه ماهو قابل تمدید برای سه ماه دیگر می باشد.
 مبلغ سپرده شرکت در فراخوان رستوران کافی شاپ معادل  810/000/000ریال بصورت ضمانتنامه معتبر بانکی با اعتبار حداقل سهماه و قابل تمدید برای سه ماه دیگر می باشد
 جلسه سایت ویزیت روز شنبه مورخ  61/07/46ساعت  6صبح می باشد. مهلت تکمیل و تسلیم اسناد (حداکثر ) تا پایان وقت اداری روزدوشنبه مورخ  61/01/83به فرودگاه بین المللی اهواز میباشد کهکلیه پاکات فراخوان (شامل پاکت ضمانتنامه  ،پاکت رزومه و پاکت پیشنهاد قیمت و آنالیز درآمد – هزینه ) می بایست بطور جداگانه
مهر و موم و در یک پاکت اصلی دیگر مهر و موم شده به فرودگاه ارایه گردد(.ضمنا" جلسه بازگشایی پاکات روزیک شنبه 61/01/86
در دفتر مدیرکل فرودگاههای استان خوزستان ساعت  6صبح میباشد).
الزم به ذکر است ارزیابی و شناسایی بهره بردار واجد شرایط با توجه به معیارهای مندرج در اسناد فراخوان انجام خواهد گردید و شرکت
در فراخوان هیچگونه حق و حقوقی برای متقاضی ایجاد نخواهد نمود و هزینه انتشار آگهی با برنده فراخوان می باشد.
مشخصات محل های قابل واگذاری  ،از طریق فرودگاه و سایت مربوطه  ،به آدرس ذیل قابل ارائه خواهد بود.
آدرس سایت www.airport.ir iets.mporg.ir
اداره کل فرودگاههای استان خوزستان

