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پيوست :

بسمه تعالی

آگهي فراخوان عمومي شناسايي متقاضيان بهره برداري
از بوفه و كافي شاپ و آبميوه و فودكورت و رستوران سالن عمومي ترمينال2وفودكورت و رستوران سالن عمومي
ترمينال1فرودگاه بين المللي مهرآباد
(نوبت دوم)
.1

اداره كل فرودگاه بين المللي مهرآباد در نظردارد در راستاي ارتقاء سطح خدمات وتسهيالت سالن هاي ورودي و
خروجي مورد نياز مسافرين  ،مستقبلين و مشايعين فرودگاه  ،نسبت به  ,شناسايي متقاضيان بهره برداري يكپارچه از
بوفه و كافي شاپ و آبميوه و فودكورت و رستوران سالن عمومي ترمينال2وفودكورت و رستوران سالن

عمومي ترمينال1فرودگاه بين المللي مهرآباد مدت  3سال در قالب انعقاد قرارداد واگذاري محل با رعايت اليحه
قانوني واگذاري و تخليه امكان ومحلها در فرودگاههاي كشور مصوب ( )1358و آئين نامه اجرايي آن  ،از طريق
فراخوان عمومي شناسايي به اشخاص حقوقي واجد شرايط اقدام نمايد .
بدينوسيله از كليه اشخاص حقوقي واجد شرایط كه داراي توان مالي،مدیریتي و اجرایي الزم ميي باشيند ،دعيوت بعميل
مييي آيييد حييداكپر تييا تايييان وقييت اداري روز يكشيينبه مييور

 97/2/2ضييمن واريييل مبل ي  1.000.000ريييال بييه بييه شييماره حسيياب

 4001068404006338نلد خلانه بانک مركلي به نام شركت فرودگاهها و ناوبري هوايي ايران  ،با مراجعه به دبيرخانيه اداره اميوراداري بيه
آدرس :فرودگاه مهرآباد-جنب ترمينال شماره  -2طبقه همكف نسبت به ارائه فيش واريلي و دريافت اسناد فراخوان شناسايي اقدام نمايند .

محل ومهلت تكميل و تسليم اسناد  :فرودگاه مهرآباد – جنيب ترمينيال  – 2سياختمان اداره كيل فرودگياه مهرآبياد – طبقيه همكيف
دبيرخانه حداكپر تا تايان وقت اداري روزسه شنبه مور 97/2/11
الزم به ذكر است ارزيابي كيفي  ،كمي و شناسايي بهره بردار واجد شرايط باتوجه به معيارهاي مندرج در اسيناد فراخيوان معميول
خواهد شد و شركت در فراخوان هيچگونه حق و حقوقي براي متقاضي ايجاد نخواهد كرد  .ضمناً هلينيه انتشيار آگهيي بيا برنيده
فراخوان مي باشد .
مشخصات محلها و فرمهاي قابل واگذاري از طريق فرودگاه و سايت مربوطه به آدرس ذيل قابل ارائه خواهد بود .

براي كسب اطالعات بيشتر رجوع شود به سايتHttp://iets.mporg.ir :
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