
 در فرودگاه کرمانشاه تبلیغاتآگهي فراخوان عمومي شناسايي متقاضي جهت واگذاري 
 

تبلیغلات   هلاي   فضاها و محل   از برداري بهرهفعالیت و نسبت به واگذاري  اداره كل فرودگاههاي استان كرمانشاه در نظر دارد

باا رااتات حت اه ااان ن      ،  اارارداد واگاذاري م ال   ساا  در ااباا انادااد     3به مدت حداكثر  مترمربع 444به متراژ فرودگاه 

نامه اجرات  آن،  از طرتق فراخ ان ام م  باه   ( و آئين8331واگذاري و تخليه اماكن و م لها در فرودگاههاي كش ر مص ب )

 اشخاص حد ا  واجد شراتط بخش خص ص  اادام نماتد.

حزم ما  باشاند،دا ت بامال     الي، اجرایي و مدیریتيتوان محد ا  واجد شراتط كه داراي  بدتن سيله از كليه اشخاص

رتااا  بااه حساااب   355.555ضاامن وارتاال مبلاا     3/8331/ 83ماا ر     شاانبه ماا  آتااد حااداكثر تااا تاتااان وااات اداري روز  

و شااااااااماره شاااااااابا  301511810015305555555551833151بااااااااا شناسااااااااه ترداخاااااااات  8558511858551331

IR180100004001068404006338 ره كال فرودگاههااي اساتان كرمانشااه باا مراجااه باه اداره بازرگاان          در وجه ادا

ميدان امام خمين )ره( فرودگاه كرمانشاه نسبت به ارائه فيش وارتالي ملبا ر و درتافات اساناد      –فرودگاه، به آدرس: كرمانشاه 

 فراخ ان اادام نماتند.

رتا ، بص رت ضمانتنامه ماتبر بانک  با ااتبار حاداال ساه مااه و اابال تمدتاد       085.555.555سپرده شركت در فراخ ان مااد  

 باشد.  براي سه ماه دتگر م 

باشادكه   باه فرودگااه كرمانشااه ما     03/3/8331م ر   تنجشنبه مهلت تکميل و تسليم اسناد )حداكثر( تا تاتان وات اداري روز 

باتسات بوا ر    هلتناه( ما   -، تاكت رزومه و تاكت تيشهاد ايمات و آناابيل درآماد   كليه تاكات فراخ ان )شامل تاكت ضمانتنامه 

 جداگانه مهر و م م و در تک تاكت اصل  دتگر مهر و م م شده به فرودگاه اراته گردد.

 بردار واجد شراتط باا ت جاه باه مايارهااي منادرا در اساناد فراخا ان انجاام خ اهاد          حزم به ذكر است ارزتاب  و شناسائ  بهره

گردتد و شركت در فراخ ان هيچگ نه حق و حد ا  براي متداض  اتجاد نخ اهد نم د وهلتنه انتشارآگه  باا برناده فراخا ان    

 باشد. م 

 هاي اابل واگذاري، از طرتق فرودگاه و ساتت مرب طه، به آدرس ذتل، اابل ارائه خ اهد ب د. مشخصات م ل
 

 www.kermanshah.airport.irآدرس ساتت فرودگاه: 

 www.airport.irآدرس ساتت شركت فرودگاهها و ناوبري ه ات  اتران: 

 اداره كل فرودگاههاي استان كرمانشاه

http://www.airport.ir/

