
 

 

 

 

 فروند هواپیما 3 برداری ازبهرهفراخوان سرمایه گذاری )مشارکت( در 

 

در نظر دارد در چارچوب قوانین و مقررات جاری کشور و شرکت خدمات هوایی پیام( ) المللی پیاممنطقه ویژه اقتصادی و فرودگاه بین
رر در الزم مطابق ضوابط مقو منابع انسانی مالی  ،فنی واجد شرایط که از توانمندیبخش خصوصی گذاران سرمایه ، ازرعایت اصل رقابت

فروند هواپیما همراه با بهره برداری از مجوز  3 نمودن عملیاتیو  اساسی تعمیرگذاری در سرمایهجهت  ،برخوردار باشندارزیابی کیفی و فنی 
(AOC پیام ایرالین )مومیمشارکت ع روش از مندیبهره با-( خصوصیPPP) د.نمای دعوت 

به منظور انجام  ( ایرالین پیامAOCبهره برداری از مجوز )همراه با  110امبرائر فروند هواپیمای  3 اساسی تعمیر :گذاریسرمایه رصتف

 المللی پیامفرودگاه بینبیس پروازی با  ایرآمبوالنس و ایرتاکسی ،پروازهای باری

 م:پیاآورده شرکت 

 ؛EMB-امبرائر  فروند هواپیمای 3 •

 ؛(AOC) ایرالین پیاممجوز  •

 ؛پیامفرودگاه  و امکانات امکان استفاده از باند •

 ؛موجود در انبار این شرکت 110مربوط به هواپیماهای امبرائر و استفاده از ابزارهای  موجود امکان فروش قطعات •

 ؛و کروی پروازی استقرار پرسنلدفتر اداری برای و همچنین امکان استفاده از آشیانه جهت تعمیرات و بهره برداری  •

 .کمک به بازاریابی و صدور مجوزهای مربوطه در منطقه ویژه •

  سرمایه گذار:آورده 

 ؛110فروند هواپیمای امبرائر  3 و عملیاتی نمودن اساسی هزینه تعمیر •

 سوخت، کروی پروازی و ...، (AOC) ایرالین پیامتمدید مجوز های عملیاتی، هزینه •

  :متقاضیان شرایط 
 ؛سرمایه گذاری ، بارهوایی وهوانوردیحوزه سوابق کاری مرتبط با  بودن دارا -

 ؛حسن سابقه در صنعتدارا بودن  -

 ؛گذاری سرمایه انجام جهت فنی و مالی و تمکن توانمندیدارا بودن  -

 .دارا بودن نیروی انسانی متخصص و دانش فنی مرتبط -

 :الزم مدارک
 ؛رسمی روزنامه آخرینو  اساسنامه تصویر -

 ؛تصویر مجوزهای اخذ شده از نهادهای ذیربط همراه با شرکت رزومه کاری -

 ؛1400 و 1399 سالهای ی درحسابرس گزارش با همراه مالی ورتهایص -

 .مالی تامین نحوه تشریح -

 

 

 



 

 

 

 

 د:رنامه زمانی و مکانی دریافت و تحویل اسناب

 17/06/1401لغایت  13/06/1401مورخ   یکشنبهاز روز  مهلت و نحوه خرید اسناد: •

  بصورت فیزیکی از طریق دبیرخانه مرکزی   اسناد:حل دریافت م •

  29/06/1401تا روز سه شنبه مورخ : مهلت تحویل پیشنهادات •

 دبیرخانه مرکزی شرکت خدمات هوایی پست و مخابرات)پیام(محل تحویل پیشنهادات:  •

  30/06/1401روز چهارشنبه مورخ  13:00ساعت زمان بازگشایی پاکات:  •
 لحاظ گردیده است. مزایده*اطالعات تکمیلی در شرایط  •
 )آقای رهساز( 026-88332661یا    026-33266135فرودگاه بین المللی پیام شماره تماس: -جاده ماهدشت-مهرشهر-آدرس: کرج •
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