بسمه تعالی
آگهي فراخوان عمومي شناسايي متقاضيان بهره برداري
از پارکينگ هاي وسائط نقليه مسافري در فرودگاه بين المللي شهداي پرواز  655بندرعباس
اداره كل فرودگاههاي استان هرمزگان در نظر دارد در راستاي ارتقاء سطح تأمين خدمات مورد نياز مسافرين و مشايعين فرودگاهي ،نسبت به
واگذاري بهره برداري از پارکينگ هاي وسائط نقليه مسافري در فرودگاه بين المللي شهداي پرواز  655بندرعباس به مدت حداكثر  3سال
در قالب انعقاد قرارداد واگذاري محل با رعايت اليحه قانوني واگذاري و تخليه اماكن و محلها در فرودگاههاي كشور مصوب ( )1358و 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 از تاريخ
چهارشنبه  98/4/19وحداكثر تا پايان وقت اداري روزسه شنبه  98/4/25ضمن واريز مبلغ 700.000ريال براي فراخوان مشروحه ذيل به حساب
 IR180100004001068404006338نزد بانک مركزي به نام خزانه داري كل شركت فرودگاهها و ناوبري هوائي ايران و شناسه
پرداخت  300068482280520000000000619205با مراجعه به اداره بازرگاني فرودگاه ،به آدرس :فرودگاه بين المللي شهداي پرواز 655
بندرعباس نسبت به ارائه فيش واريزي مزبور و دريافت اسناد فراخوان اقدام نمايند.
سپرده شركت در فراخوان ،معادل  660.000.000ریال بصورت ضمانتنامه معتبر بانکي با اعتبار حداقل سه ماه و قابل تمديد براي سه ماه ديگر
مي باشد.
مهلت تکميل و تسليم اسناد (حداكثر) تا پايان وقت اداري روز چهارشنبه  98/5/9مهلت ارائه به فرودگاه بين المللي شهداي پرواز 655
بندرعباس مي باشدكه كليه پاكات فراخوان (شامل پاكت ضمانتنامه  ،پاكت رزومه و پاكت پيشهاد قيمت و آناليز درآمد-هزينه) مي بايست
بطور جداگانه مهر و موم و در يک پاكت اصلي ديگر مهر و موم شده به فرودگاه ارايه گردد.
زمان بازگشائي پاكات فراخوان روزشنبه  98/5/12ساعت  10صبح مي باشد.
الزم به ذكر است ارزيابي و شنا سائي 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 وهزينه 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 فرودگاه https://bandarabbas.airport.irوwww.airport.ir
اداره كل فرودگاههاي استان هرمزگان

