
 

 

 

  فـرودگـاه بوشهراماکن تجاری و خدماتي در  ان جهت واگذاریيي متقاضيآگهي فراخوان عمومي شناسا
 

هاي استتت او هر تتتنر در ردر دارد در راستتت اي ارتأاي ستتتات تورد  يارام رررد ردام ريتتتافر   و ر تتتا  د    اداره كل فرودگاه 

سته های مشروحه ذيل    ام هرداري فرودگاهي، ريبت هه واگذاري هنره  ه رام  هاماکن تجاری و خدماتي فرودگاه بوشهر درب

  هاي ك رر ها در فرودگاهسال در قالب ار أاد قرارداد واگذاري رحل ها رعا ت ال حه قاررري واگذاري و تخلده اراك  و رحل  3حااكثر 

 ي واجا  را ط هخش يصرصي اقاام رما ا.راره اجرا ي آو،  ام طر ق فرايراو عمرري هه ا خاص حأرق( و آئد 1358رصرب )

 )ر ال(مبلغ سپرده شرکت در فراخوان  شرح رديف

 000/000/180 و مواد غذایی   هاکافی شاپ -1بسته  1

 000/000/84 غرف فروش محصوالت خرما و غرفه صنایع دستی   -2بسته  2

 000/000/72 بسته بندی بار و امانات مسافر غرف-3بسته  3

 مل ها تتنا، دعرم هالمم ري توان مالي، اجرايي و مديريتيها نرستتدله ام كلده ا تتخاص حأرقي واجا  تترا ط كه داراي  

قت اداري روم           ري پا او و تا  حااكثر  به     آ ا  نار تتتن هه حيتتتتاب     000/500ضتتتم  وار ب ربل   1398/  03/ 01رررخ   چ  ر ال 

180100004001068404006338IRرركبي ،  ها ربد هارک  398068482280520000000000619216پردايت   ها تتتناستتته

يداهاو ارام رضتتا) ( اداره كل فرودگاهناي استت او هر تتنر ريتتبت هه ارائه فدش    -هر تتنر رراج ه هه اداره هامرگاري فرودگاه، هه آدرس:

 وار بي  ربهرر و در افت اسناد فرايراو اقاام رما نا.

ي ه هاي ررهرطه جنت سپرده  ركت در فرايراو     سه راه          ه سه راه و قاهل تما ا هراي  ضمار ناره ر  بر هارکي ها اع بار حااقل  صررم  ه

 د گر ري ها ا.  

سناد )حااكثر( تا پا او وقت اداري روم      يلدم ا ها ا كه    هه فرودگاه هر نر ري  19/03/1398رررخ    ک  نبه رنلت تکمدل و ت

رر جااگاره رنر  ها يت هاهب نه( ري -پاكت پد نناد قدمت و آرالدب درآرا كلده پاكام فرايراو ) ارل پاكت ضمار ناره ، پاكت رموره و

 و ررم و در  ک پاكت اصلي د گر رنر و ررم  اه هه فرودگاه ارائه گردد.  

هردار واجا  را ط ها ترجه هه ر دارهاي رنارج در اسناد فرايراو ارجام يراها گرد ا المم هه ذكر است ارم اهي و  ناسائي هنره 

 ا.ها ركت در فرايراو هدچ گرره حق و حأرقي هراي ر أاضي ا جاد رخراها رمرد و هب نه ار  ارآگني ها هرراه فرايراو ريو  

 هاي قاهل واگذاري، ام طر ق فرودگاه و سا ت ررهرطه، هه آدرس ذ ل، قاهل ارائه يراها هرد.ر خصام رحل

 های استان بوشهراداره کل فرودگاه  WWW.BUSHEHR.AIRPORT.IRآدرس سا ت فرودگاه: 


