
 
 

 به نام خدا

 B-SH-T17شماره  مزايده آگهي

 يک خط ايستگاه های تجاری با موضوع : اجاره فضای 

 خبر جنوب 11/12/97 :نوبت اول

 عصر مردم 12/12/97نوبت دوم

 به اجاره بگذارد.  سال 2با كاربري هاي زیر از طریق مزایده حضوري )حراج( به مدت را  خط يک ايستگاه های فضاهاي تجاري واقع در  شهرداري شيراز )سازمان حمل و نقل ریلی( در نظر دارد

 
شخاص حقيقی و حقوقی كه   ستگاه هاي مورد نظر  مراجعه و یا جه     لذا كليه ا ساعات اداري به ای ت كسب اطالعات  تمایل به شركت در مزایده مذكور را دارند از تاریخ انتشار آگهی جهت بازدید در 

خيابان خبرنگار، خيابان شهيدآوینی، مقابل پل شهيدان   : شيراز،  به آدرسصبح   10.ساعت   22/12/97 چهارشنبه  روزحراج تماس حاصل فرمایند. زمان   07133922583بيشتر با شماره تلفن  

 ده بزرگی، ساختمان مركزي سازمان حمل و نقل ریلی ، سالن كنفرانس سازمان برگزار خواهد شد.

ست    شركت در حراج می بای ساعت داوطلبان  ضامين       (21/12/97مورخ شنبه  سه  روز روز قبل)  یک  12تا 9از  صل فيش هاي واریزي نقدي بابت ت صل كارت ملی و ا شتن كپی و ا با به همراه دا

بنام سازمان حمل و نقل   نزد بانک شهر شعبه شيراز     100785115741مورد به مبلغ مندرج در ستون سپرده شركت در حراج حساب شماره     16شركت در حراج یک فيش جداگانه براي هر یک از  

 ت در حراج به امورمالی واقع در طبقه زیرزمين ساختمان مركزي سازمان حمل و نقل ریلی  مراجعه نمایند .سپرده شركوان ریلی بعن

سيد     3فقره چک  8 اجاره بها طی - سر ر سه  ماهه دریافت ميگردد كه  سال اول      پرداخت چک ها در ابتداي هر دوره  سبت به  سال دوم ن ضمنا اجاره بها  صد  20ماهه خواهد بود  افزایش خواهد در

 داشت .

شدن معادل     - صورت برنده  ست در  ضمانتنامه معتبر بانکی و یا واریز وجه نقد ارائه نماید كه در پایان قرار داد د      25برنده مزایده ميبای صورت  ضمين انجام تعهدات ب صد مبلغ قرارداد را جهت ت ر در

 رار داد و تحویل موضوع قرار داد مسترد خواهد شد.صورت عدم بدهی بابت اجاره و همچنين سایر هزینه هاي متعلقه به ق

 بدیهی است هزینه آگهی و حق الزحمه كارشناسی هر یک از ردیف هاي موضوع حراج بعهده برنده خواهد بود. -

 در صورت انصراف از عقد قرارداد  سپرده شركت در حراج برنده ضبط ميگردد.

 گردد.ا طرح و مصالح اوليه مورد تایيد اجرا زیر نظر سازمان و مطابق ب شد بایدميباسازه  بعهده مستاجر ساخت كليه فضاهایی كه -

سپرده شركت د       ستگاه ارائه یک فقره فيش واریز نقدي مبلغ  سازمان حمل و نقل ریلی  تاكيد ميگردد جهت امکان شركت در جلسه حراج مربوط به هر واحد خدماتی در هر ای ر حراج جداگانه بنام 

   .الزامی است

 رديف
شماره 

 غرفه
 کاربری ايستگاه

 مساحت تقريبي

 )متر مربع ( 

 قیمت پايه

 )ريال(

سپرده شرکت مبلغ 

 در حراج

 )ريال(

 وضعیت غرفه

 مستاجرساخت بعهده  7.920.000 6.000.000 4  مواد غذایی دوران 2-2 1

2 19-11 
 زندیه

 ساخت بعهده مستاجر 3.960.000 3.000.000 6 كتابفروشی

 ساخت بعهده مستاجر 5.940.000 4.500.000 3 نمایندگی بيمه 20-11 3

4 1-14 

 نمازي
 صنف خرازي فروشان

 ساخته شده 5.940.000 4.500.000 2.40

 ساخته شده 5.280.000 4.000.000 2.40 6-14 5

 ساخته شده 10.560.000 8.000.000 3.36 مواد غذایی 3-14 6

 ساخت بعهده مستاجر 3.960.000 3.000.000 3.36 كافی نت آوینی 1-15 7

 قصر دشت 1-17 8
 /آبميوه بستنی /مواد غذایی

 صنف خرازي فروشان

3.36 

 
 ساخته شده 7.920.000 6.000.000

9 2-18 
 شاهد

 ساخت بعهده مستاجر 5.280.000 4.000.000 5 مواد غذایی

 ساخت بعهده مستاجر 6.600.000 5.000.000 12 آبميوه بستنی 3-18 10

ميرزاي  10-19 11

 شيرازي

 ساخت بعهده مستاجر 3.960.000 3.000.000 4 كتابفروشی

 ساخت بعهده مستاجر 6.600.000 5.000.000 5 مواد غذایی 11-19 12

13 8-21 

 احسان

 ساخت بعهده مستاجر 3.960.000 3.000.000 3 كافی نت

 ساخته شده 6.600.000 5.000.000 8 مواد غذایی 5-21 14

15 3-21 
 صنف خرازي فروشان

 ساخته شده 3.960.000 3.000.000 4

 ساخت بعهده مستاجر 3.960.000 3.000.000 2.40 6-21 16


