بسمه تعالی
آگهی فراخوان عمومی شناسايی متقاضی جهت واگذاري
فضا ها و محل ها جهت فعاليتهاي تبليغاتی در فرودگاه بين المللی سردار جنگل رشت
اداره كل فرودگاه استان گيالن در نظر دارد در راستاي ارتقاء سطح تأمين خدمات مورد نياز مسافرين و مشايعين فرودگاهي ،نسبت به
 -1واگذاري فضاها و محل ها ي تبليغاتي جهت بهره برداري در داخل ترمينال 2و محاوط فرودگاه
 -2واگذاري و بهره برداري از  5عدد بيلبورد تبليغاتي در محوطه داخلي ديوار جاده رشت به انزلي و ورودي به انضمام 4عددتابلوي فلزي
در محوطه بلوار داخلي فرودگاه
 -3بهره برداري از اماكن تجاري و خدماتي ( شامل غرف بسته بندي بار ،اسباب بازي ،ساعت فروشي ،گوشي ولوازم جانبي موبايل)
واقع در سالن عمومي انتظار ترمينال  2جمعاً به متراژ  21/50متر مربع
حداكثر به مدت  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 ،اجرايی و مديريتی الزم مي باشند،دعوت بعمل مي آيد
حداكثر تا پايان وقت اداري روز سه شنبه مورخ  1396 /05 /10ضمن واريز مبلغ  500/000.ريال به حساب 2176844401008
در وجه اداره كل فرودگاه استان گيالن  ،با مراجعه به اداره بازرگاني فرودگاه ،به آدرس :فرودگاه ساختمان اداري  ،اداره بازرگاني و
حقوقي  ،نسبت به ارائه فيش واريزي مزبور و دريافت اسناد فراخوان اقدام نمايند.
سپرده شركت در فراخوان معادل  -1 :مبلغ  81/000/000ريال بابت بهره برداري از فضاهاي تبليغاتي داخل ترمينال  2و محاوط فرودگاه
بين المللي سردار جنگل رشت  -2مبلغ  259/560/000ريال بابت بهره برداري از  5عدد بيلبورد تبليغاتي در محوطه داخلي ديوار جاده
رشت به انزلي به انضمام 4عدد تابلوي فلزي در محوطه داخلي فرودگاه  -3مبلغ  33/300/000ریال بابت بهره برداري از اماكن تجاري
و خدماتي(شامل غرف بسته بندي بار ،اسباب بازي ،ساعت فروشي ،گوشي ولوازم جانبي موبايل)  ،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 يكشنبه مورخ  1396/05/22به فرودگاه  ،امور اداري  ،دبير خانه ،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 .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 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:

www.rasht.airport.ir
www.airport.ir
http://iets.mporg.ir

اداره كل فرودگاه استان گيالن

