بسمه تعالی
آگهي فراخوان عمومي شناسايي متقاضيان بهره برداري
از فضاها و محل ها تجاري و تبليغاتي در فرودگاه بيه المللي سردار جنگل رشت

اداسُ كل فشٍدگاُ استاى گيالى دس ًظشداسد دسساستاي استقاء سغح تأهيي خذهات هَسد ًياص هسافشيي ،هستقثليي ٍ هشايعيي فشٍدگاّيً ،سثت تِ
ٍاگزاسي فضاّا ٍ هحل ّاي هششٍحِ ريل حذاكثش تِ هذت  3سال دس قالة اًعقاد قشاسداد ٍاگزاسي هحل تا سعايت اليحِ قاًًَي ٍاگزاسي ٍ
تخليِ اهاكي ٍ هحلْا دس فشٍدگاّْاي كشَس هصَب (ٍ )8531آئيي ًاهِ اجشايي آى ،اص عشيق فشاخَاى عوَهي تِ اشخاص حقَقي ٍاجذ ششايظ
تخش خصَصي اقذام ًوايذ.
ٍ -8اگزاسي فضاّا ٍ هحل ّاي تثليغاتي دس داخل سالي ّاي تشهيٌال ٍ 2هحاٍط فشٍدگاُ استاى گيالى تِ هتشاط  573هتشهشتع تِ ّوشاُ
ٍاگزاسي  4عذد تاتلَي فلضي هَجَد دس هحَعِ داخلي ٍ ٍسٍدي فشٍدگاُ استاى گيالى تِ هتشاط  83هتش هشتع جوعاً تِ هتشاط  513هتشهشتع.
ٍ -2اگزاسي غشفِ تستِ تٌذي تاسدس سالي عوَهي اًتظاس تشهيٌال 2تِ هتشاط  1هتشهشتع.

تذيٌَسيلِ اص كليِ اشخاص حقَقي ٍاجذ ششايظ كِ داساي توان مالی ،اجرایی و مدیریتی الصم هي تاشٌذ ،دعَت تعول هي آيذ
حذاكثش تا پاياى ٍقت اداسي سٍص شنبه هَسخ  1397/07/21ضوي ٍاسيض هثلغ  500/000ریال تِ حساب شواسُ
 4001068404006338خضاًِ ًضد تاًك هشكضي جوَْسي اسالهي ايشاى تٌام ششكت فشٍدگاّْا ٍ ًاٍتشي َّايي ايشاى تِ شواسُ
شثا  ، IR813833334338311434331551تا شٌاسِ  ، 369068482280520000000000619206تِ اداسُ تاصسگاًي فشٍدگاُ،
تِ آدسس :ساختواى اداسي  ،اداسُ تاصسگاًي ٍ حقَقي ،هشاجعِ ٍ ًسثت تِ اسائِ فيش ٍاسيضي هضتَس ٍ دسيافت اسٌاد فشاخَاى اقذام
ًوايٌذ.
سپشدُ ششكت دس فشاخَاى هعادل  -8:هثلغ  77/400/000سيال تاتت تْشُ تشداسي اص فضاّاي تثليغاتي داخل تشهيٌال ٍ 2هحاٍط

فشٍدگاُ تِ هتشاط 370هتشهشتع تِ ّوشاُ تْشُ تشداسي اص  4عذد تاتلَي فلضي تثليغاتي تِ هتشاط  15هتشهشتع دس هحَعِ داخلي ٍ
ٍسٍديفشٍدگاُ  -2هثلغ  9/600/000سيال تاتت تْشُ تشداسي اص غشفِ تستِ تٌذي تاستِ هتشاط  8هتشهشتع داخل سالي عوَهي اًتظاس
تشهيٌال ،2تصَست ضواًتٌاهِ هعتثش تاًکي تا اعتثاس حذاقل سِ هاُ ٍ قاتل توذيذ تشاي سِ هاُ ديگش هي تاشذ.
هْلت تکويل ٍ تسلين اسٌاد (حذاكثش) تا پاياى ٍقت اداسي سٍص شنبه هَسخ  1397/08/05تِ اهَس اداسي  ،دتيشخاًِ فشٍدگاُ،
هي تاشذ كِ كليِ پاكات فشاخَاى (شاهل پاكت ضواًتٌاهِ  ،پاكت سصٍهِ ٍ پاكت پيشْاد قيوت ٍ آًاليض دسآهذّ-ضيٌِ) هي تايست
تغَس جذاگاًِ هْش ٍ هَم ٍ دس يك پاكت اصلي ديگش هْش ٍ هَم شذُ تِ فشٍدگاُ اسايِ گشدد .الصم تِ ركش است اسصياتي ٍ شٌاسائي
تْشُ تشداس ٍاجذ ششايظ تا تَجِ تِ هعياسّاي هٌذسج دس اسٌاد فشاخَاى اًجام خَاّذ گشديذ ٍ ششكت دس فشاخَاى ّيچگًَِ حق ٍ
حقَقي تشاي هتقاضي ايجاد ًخَاّذ ًوَد ٍ ّضيٌِ اًتشاسآگْي تا تشًذُ فشاخَاى هي تاشذ.
هشخصات هحل ّاي قاتل ٍاگزاسي ،اص عشيق فشٍدگاُ ٍ سايت هشتَعِ ،تِ آدسس ريل ،قاتل اسائِ خَاّذ تَد.
آدسس سايت فشٍدگاُ استاى گيالىhttp://rasht.airport.ir :
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