بسمه تعالی
آگهي فراخوان عمومي شناسايي متقاضيان بهره برداري از
محل هاي تجاري و خدماتي فرودگاه بين المللي سردار جنگل رشت

تررد نيتام ستافر  ،ستتابلي و شتا يي فرودگتاه ،نستبه ت

اداره كل فرودگاه استان گيالن در نظر دارد در راستتا ارقاتاس ستخد ات ا و قستييال
واگذار يره ردار ام ا اك قجار و ا اقي فرودگاه استان گيالن شرح ذ ل ،قا ل قم

ح اكثر  3سال در قالب انيااد قرارداد واگتذار

حل ا رعا ه ال ح قانرني واگذار و قخلي ا اك و حليا در فرودگاهيا كشرر صرب ( )1358و آئي نا اجرا ي آن ،ام طر ق فرااتران عمتر ي ت
اشخاص حارقي واج شرا ط خش اصرصي اق ام نما .
 -1بهره برداري از محل ها و فضاهاي تجاري و خدماتی واقع در سالن عمومی انتظار و خروجيی ترانيتي  ،ترمينيال پروازهياي داخييی
فرودگاه استان گيالن  ،در قالب  7غرفه تفكيكی با مشخصات فنی پيوس
وكافی شاپ ،عطر وادكين  ،مينی سوپر  ،فروش ساع

فود

اسناد ،به صورت تكپارچه و پكيج كامل ،با كاربرهاي فس

و لوازم جانبی موباتل ،مينی سوپر و اسباب بازي ،جمعا به متراژ  100مترمربع.

 -2راهبري پاركينگ (روباز) شبانه روزي فرودگاه ،واقع در محوطه ورودي و روبروي ترمينال1و 2به متراژ  4000متر مربيع و ظرفيي

200

خودرو ،با شرط نصب و تأمين دستگاه كارت خوان و كارت هاي الكترونيكی ورود و خروج ،به هميراه راهبيري پاركينيگ پروازهياي
خارجی در مواقع ليوم.

نرسيل ام كلي اشخاص حارقي واج شرا ط ك دارا توان مالی ،مدترتتی و اجراتی المم ي اشن  ،دعر

يمل ي آ ح اكثر قا پا تان وقته

ادار روم شنبه ررخ  1398/06/02ضم وار ز بلغ 500،000ر ال حساب شتماره  4001068404006338ازانت نتزد انتر ركتز جميترر
استتتال ي ا تتتران نتتتام شتتتركه فرودگاهيتتتا و نتتتاو ر هتتترا ي ا تتتران تتت شتتتماره شتتتبا  IR180100004001068404006338تتتا شناستتت
پردااه ، 369068482280520000000000619206ا راجي

اداره امرگاني فرودگاه ،به آدرس :فرودگتاه تي المللتي ستردارجنرل رشته-

اداره امرگاني و حارقي ،نسبه ارائ فيش وار ز و در افه اسناد فرااران اق ام نما ن .

ارائ سپرده شركه در فرااران يادل  -1 :بلغ  53/760/000ر ال ا ه يره ردار ام غرف قجار و ا اقي قر ينال پروامها داالي
فرودگاه ي المللي سردار جنرل رشه -2بلغ  84/000/000ر ال ا ه راهبر پاركينگ در حرط داالي فرودگاه ي المللي سردار
جنرل رشه ،در وج اداره كل فرودگاه استان گيالن ،صرر
دراراسه فرودگاه ي المللي سردارجنرل رشه قا ل قم
محل و مهي

ضمانتنا

يتبر انکي ،ا اعتبار ح اقل س اه ،ون قي و شرط و نا

اش .

تكميل وتسييم اسناد :د يراان فرودگاه ي المللي سردارجنرل رشه -ح اكثرقاپا ان وقه ادار روم شنبه ررخ .1398/06/16

المم ذكر اسه ارم ا ي كيفي ،كمي و شناسائي يره ردار واج شرا ط ا قرج
فرااران هيچررن حق و حارقي را

تااضي ا جاد نخراه كرد .شخصا

حل ها

ييارها

ن رج در استناد فرااتران يمترل اراهت شت و شتركه در

قا تل واگتذار و فر يتا ،ام طر تق فرودگتاه و ستا ه ر رطت  ،ت

آدرس ذ ل ،قا ل ارائ اراه رد.

آدرس ها در افه اسناد:
https://rasht.airport.ir
https://www.airport.ir
http://iets.mporg.ir
اداره كل فرودگاه استان گيالن

