آگهی فراخوان عمومی واگذاري
پاركينگ هاي وسائط نقليه در فرودگاه

شركت فرودگاهها و انوربي هوايي اريان
اداره كل فرودگاههاي استان زيد

بينالمللی شهيد آیت ا ...صدوقی

ادارهكل فرودگاههاي استان يزد در نظر دارد در راستاي ارتقاي سطح تأمين خدمات مورد نياز مسافرين و مشايعين فرودگاهي ،نسبت به
واگذاري بهرهبرداري از پاركينگ هاي وسائط نقليه فرودگاه بينالمللي شهيد آيتا ...صدوقي به شرح جدول ذيل به مدت حداكثر  3سال
در قالب انعقاد قرارداد واگذاري محل با رعايت اليحه قانوني واگذاري و تخليه اماكن و محلها در فرودگاههاي كشور مصوب  8331و
آييننامه اجرايي آن ،از طريق فراخوان عمومي به اشخاص واجد شرايط بخش خصوصي اقدام نمايد.
پاركينگ هاي عمومی ویژه وسایط نقليه مسافري فرودگاه یزد
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مالحظات

توضيحات :زمان بهره برداري از پاركينگ هاي فوق در تيرماه  89مي باشد.
بدينوسيله از كليه اشخاص حقوقی كه داراي توان مالی ،اجرایی و مدیریتی الزم ميباشند ،دعوت ميگردد حداكثر تا پايان وقت
اداري روز چهارشنبه مورخ  81/3/22ضمن واريز مبلغ  3550555ريال به حساب شبا شماره  IR815855554558561454556331بانک
مركزي  ،بنام درآمد شركت فرودگاهها و ناوبري هوايي ايران ،با شناسه واريزي  384561412215325555555555688288با مراجعه به
نشاني يزد ،فرودگاه بينالمللي شهيد آيتا ...صدوقي ،ساختمان اداري ،اداره بازرگاني ،نسبت به ارائه فيش واريزي مزبور و دريافت اسناد
فراخوان اقدام نمايند.
سپرده شركت در فراخوان معادل  1110...0...ریال بصورت ضمانت نامه معتبر بانکي با اعتبار حد اقل سه ماه و قابل تمديد براي سه
ماه ديگر مي باشد

مهلت تکميل و تسليم اسناد(حد اكثر) تا پايان وقت اداري روز چهارشنبه مورخ  81/4/3به دبيرخانه فرودگاه يزد مي باشد كه كليه پاكات
فراخوان ( پاكت الف شامل ضمانت نامه بانکي  ،پاكت ب رزومه و پاكت ج پيشنهاد قيمت و آناليز درآمد – هزينه) مي بايست بطور
جداگانه مهر و وموم شده در قبال اخذ رسيد به دبيرخانه اداره كل فرودگاههاي استان يزد تحويل گردد.
الزم به ذكر است ارزيابي و شناسايي 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 .و هزينه انتشار آگهي با برنده فراخوان مي باشد.
مشخصات محل هاي قابل واگذاري از طريق فرودگاه و سايت مربوطه ،به آدرس ذيل  ،قابل ارائه خواهد بود.
الزم بذكر است كه اسناد فراخوان در پايگاه ملي مناقصات كل كشور به آدرس iets.mporg.irقابل ارائه خواهد بود .همچنين آگهي
فراخوان در سايت اداره كل فرودگاههاي استان يزد و پورتال شركت فرودگاهها و ناوبري هوايي ايران درج ميگردد.
اداره کل فرودگاههای استان یزد

