شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران
اداره کل فرودگاه های استان آذربایجان شرقی

آگهي فراخوان عمومي شناسايي متقاضيان استفاده از فضاها و محل های تبليغاتي داخل ترمينال فرودگاه های استان آذربايجان شرقي

اداره كل فرودگاههاي استان آذربایجان شرقی در نظر دارد در راستاي ارتقاء سطح تأمين خدمات مورد نياز مسافرین و مشایعين فرودگاهی نسبت به واگذاري استفاده از:
فضاها و محل هاي تبليغاتی فرودگاه تبریز و سهند را به شرکتها ،کانونها و موسسات تبلیغاتی (که دارای مجوز معتبر از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی
کشور در استان آذربایجان شرقی می باشند) ،به مدت حداكثر  3سال در قالب انعقاد قرارداد واگذاري محل با رعایت الیحه قانونی واگذاري و تخليه اماكن و
محلها در فرودگاههاي كشور مصوب ( )1358و آئين نامه اجرایی آن ،از طریق فراخوان عمومی اقدام نماید.

بدینوسيله از كليه اشخاص واجد شرایط بخش خصوصی كه داراي توان مالی ،اجرایی و مدیریتی الزم میباشند ،دعوت بعمل میآید حداكثر تا پایان وقت اداري روز
چهار شنبه مورخ  1401/03/11ضمن واریز مبلغ 3.000.000ریال براي فراخوان فوق االشاره به حساب  4001068404006338بانک مركزي جمهوري
اسالمی ایران به نام شركت فرودگاهها و ناوبري هوایی ایران با شناسه پرداخت  376068482280520000000000619210و با مراجعه به اداره بازرگانی فرودگاه،
به آدرس :فرودگاه تبریز -ساختمان اداري ( )04132607543نسبت به ارائه فيش واریزي مزبور و دریافت اسناد فراخوان اقدام نمایند(.ارائه كپی كارت ملی  ،شناسنامه و
یک قطعه عکس مدیر عامل با مهر شركت الزامی است ) .

ضمانتنامه شركت در فراخوان در قالب ضمانتنامه معتبر بانکی (با اعتبار حداقل سه ماه و قابل تمدید براي سه ماه دیگر) ،چک تضمين شده بانکی ویا سپرده
نقدي به مبلغ  420.000.000ریال واریز به حساب  870100004001068406371896و شناسه  376068482280520000000000619210می باشد.
نوع ابزار تبلیغاتی

ردیف
1

تابلو تبلیغاتی

2

LEDنمایشگر

3

تابلو تبلیغاتی

نام فرودگاه

موقعیت محل

تعداد

متراژ(مترمربع)

تبریز

سالن عمومی

25

300

سالن عمومی

1

15

سالنهای عمومی و ترانزیت

10

75

سهند
جمع کل

390

مهلت تکميل و تسليم اسناد (حداكثر) تا پایان وقت اداري روز شنبه مورخ  1401/03/28به دبيرخانه فرودگاه تبریز میباشد كه كليه پاكات فراخوان (شامل پاكت
ضمانتنامه  ،پاكت رزومه و پاكت درصد حق استفاده پيشنهادي) میبایست بطور جداگانه مهر و موم و در یک پاكت اصلی دیگر مهر و موم شده به فرودگاه ارائه گردد.
الزم به ذكر است ارزیابی و شناسائی متقاضی واجد شرایط با توجه به معيارهاي مندرج در اسناد فراخوان انجام خواهد گردید و شركت در فراخوان هيچ گونه حق و حقوقی
براي متقاضی ایجاد نخواهد نمود
مشخصات محلهاي قابل واگذاري ،از طریق فرودگاه و سایت مربوطه ،به آدرس ذیل ،قابل دسترسی خواهد بود.

متقاضيان می توانند جهت كسب اطالعات بيشتر درخصوص فراخوان ها با شماره هاي  - 04132607543اداره بازرگانی اداره كل فرودگاههاي استان
آذربایجان شرقی تماس حاصل نمایند .
آدرس سایت فرودگاه – http://tabriz.airport.ir :سایت شركت www.airport.ir :

اداره کل فرودگاههای استان آذربایجان شرقی

