
 
 بسمه تعالي

 

 SH-000/49 مزايده شماره آگهي 
 

و  08/08/30مورخ  98703حسب مصوبه در نظر دارد  (سازمان قطار شهري شيراز و حومه)شهرداري شيراز 
قطعه زمين واقع در يك  00/9/39مورخ  0009/39صورتجلسه كميسيون اقتصادي و سرمايه گذاري شوراي اسالمي 

لذا از كليه اشخاص  .آيين نامه مالي شهرداري ها از طريق مزايده به فروش برساندبلوار مدرس به شرح زير طبق 
حقيقي و حقوقي كه تمايل به شركت در مزايده مذكور را دارند از تاريخ انتشار آگهي جهت بازديد در ساعات اداري به 

كسب اطالعات بيشتر و مراجعه يا جهت قطار شهري  5ايستگاه  -ابتداي خيابان فضل آباد -آدرس بلوار مدرس
همچنين براي دريافت اسناد مزايده و ساير اطالعات و جزئيات مربوطه به مديريت امور قراردادهاي سازمان قطار 

 .مراجعه نمايند( خليلي)شهري شيراز واقع در خيابان خبرنگار، نبش خيابان شهيد آويني، مقابل پل شهيدان ده بزرگي 
لاير به صورت ضمانت نامه بانكي يا فيش واريزي  888/888/395/-لغ مب: مبلغ سپرده شركت در مزايده -

 .باشدبانك شهر مي 088705005790نقدي به حساب 

ريت امور يبا رجوع به مد 05/9/39روز پنج شنبه مورخ  00آخرين مهلت تسليم پيشنهادات ساعت  -
 .باشدقراردادهاي سازمان قطار شهري و با اخذ رسيد به آدرس فوق مي

در كميسيون مناقصات و مزايده شهرداري  98/9/39روز سه شنبه مورخ  05شايي پاكات ساعت بازگ -
 .شيراز باز و قرائت خواهد شد

 .مبلغ پيشنهادي در هر حال نبايد از قيمت پايه اعالم شده كمتر باشد -
ري داده به پيشنهادهاي فاقد سپرده و مبهم و مخدوش و مشروط و خارج از موعد مقرر هيچگونه ترتيب اث -

 .نخواهد شد
 .بديهي است هزينه آگهي، حق الثبت و حق الزحمه كارشناسي به عهده برنده مزايده خواهد بود -
 .باشددر رد يا قبول يك يا هر يك از پيشنهادها مختار مي( سازمان قطار شهري شيراز)شهرداري شيراز  -
 .استساير اطالعات و جزئيات مربوط به مزايده در اسناد مزايده مندرج  -
درصورتيكه مالك قبلي زمين برنده مزايده شود ملزم به تجميع با ملك مجاور شرقي جهت ايجاد مجتمع  -

 .باشدايستگاهي قطار شهري مي
 .مدارك پيشنهاد دهنده باشد ءمالك ملك همجوار شرقي بايستي جز ارائه توافقنامه يا رضايت نامه تجميع با -
 . برنده مزايده موظف به رعايت حقوق عبور و مرور مسافران ايستگاه سازمان قطار شهري خواهد بود -
روز كاري حاضر به  7چنانچه برنده مزايده از انجام معامله خودداري كند يا پس از ابالغ قانوني حداكثر تا  -

ي منعقد خواهد شد و همچنين انعقاد قرارداد نشود سپرده او به نفع شهرداري ضبط و قرارداد با نفر بعد
روز پس از ابالغ حاضر به انعقاد قرارداد نشوند شامل ضبط به نفع شهرداري  7برندگان بعدي درصورتيكه 

 .خواهد بود
 .باشدانتقال سند مالكيت صرفاً يك بار به نام برنده مزايده بالمانع مي -
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