فرآيند واگذاري اماکن از طريق فراخوان محدود
شناسايی اشخاص حقیقی/حقوقی با هماهنگی دفتر بررسیهاي
اقتصادي و بازرگانی و استعالم از اداره کل امورمالی و حراست

ارسال دعوتنامه از طرف فرودگاه پس از تايید دفتر بررسیهاي اقتصادي و بازرگانی براي اشخاص

يک هفته

حقیقی/حقوقی مورد نظر جهت ارائه اسناد ومدارک الزم بر اساس چک لیست مربوطه

تحويل اطالعات (سوابق کاري ،تحصیلی و تجربی فعالیت مورد نظر )
توسط متقاضی به فرودگاه در مدت حداکثر7روز کاري

7روز کاري

بررسی اسناد مربوط به پاکت حاوي اطالعات متقاضیان(سوابق کاري،
تحصیلی و تجربی فعالیت مورد نظر) از طريق بازرگانی فرودگاه با

 3روز

حضورنماينده/هماهنگی دفتر بررسی هاي اقتصادي و بازرگانی و رفع
نواقص احتمالی

تایید

عدم تایید

اعالم پايه قیمت برآوردي به متقاضیان واجد شرايط جهت اعالم قیمت پیشنهادي و ارائه

يک هفته

ضمانتنامه بانکی (معادل  %01قیمت پیشنهادي )

بایگانی

تحويل پاکت حاوي ضمانتنامه بانکی مربوطه و پیشنهاد قیمت به بازرگانی فرودگاه توسط متقاضی

 0روز

بررسی و انتخاب بهره بردار (و نفرات بعدي ) توسط بازرگانی

 0روز

صدور ابالغیه انتخاب بهره بردار توسط مدير فرودگاه

بررسی والويت بنديقیمت هاي پیشنهاديو متعاقباً دعوت از کارشناس رسمی
دادگستري جهت تعیین قیمت نهايیو همچنین قیمتهاي بعدي بر حسب الويت

تحويل محل  /فضاي تجاري مربوطه طی صورتجلسه تحويل توسط حوزه
بازرگانی و امور ترمینالهاي فرودگاه به بهره بردار منتخب

 01روز
در صورت عدم مراجعه بهره
بردار مورد نظر ضبط

عدم مراجعه بهره
بردار

منتخب به شرح ذيل :

بعدي بر اساس فرآيند مزبور

ارائه ضمانتنامه بانکی معادل  %01مبلغ کل قراردادمربوطه -ارائه 3فقره چک با
توالی  3ماهه براي اجاره محل سال اول قرارداد (که اجاره 3ماهه اول درشروع
قراردادتوسط بهره بردار منتخب پرداخت می گردد)

در صورت عدم مراجعه نفرات

مراجعه بهره بردار

بعدي واگذاري فعالیت مورد
درخواست از طريق فراخوان
محدود

مبادله قرارداد منضم به صورتجلسه تحويل فضا
ومکان تجاري واگذار شده

مدارک مورد نياز  :سوابق کاري –
سوابق تجربي فعاليت مورد نظر

 3روز

 2روز

 01روز کاري
مهلت  01روزکاري جهت اقدامات اداري و قانونی به منظورعقد قرارداد با بهره بردار

ضمانتنامه و عقد قرارداد با نفر

 3روز

سوابق تحصيلي

–

 3روز

