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 B-SH-T4-Rشماره آگهی مزایده تجدید  

 تجاري ایستگاه احسان هاي با موضوع : اجاره غرفه 
 خبر جنوب   18/07/95: نوبت اول

 نیم نگاه .19/07/95نوبت دوم: 
 

 هاي ذیل کاربري تجاري واقع در ایستگاه احسان با  هاي غرفه  در نظر دارد (سازمان قطار شهري شیراز و حومه) شهرداري شیراز
 .مدت دو سال به اجاره بگذاردبه  مزایده حضوري (حراج)از طریق  را
 

اشخاص حقیقی و حقوقی که تمایل به شرکت در مزایده مذکور را دارند از تاریخ انتشار آگهی جهت بازدید در ساعات لذا کلیه  
مراجعه و یا جهت کسب ») محل غرفه«شریعتی (معالی آباد (شرقی) واقع در شیراز، خیابان  Aایستگاه احسان سکوي  هاداري ب

چهارشنبه  روزتماس حاصل فرمایند. زمان حراج   2583داخلی  071  36292111-15اطالعات بیشتر با شماره تلفن 
ن ، ساختمابه آدرس: شیراز، خیابان خبرنگار، خیابان شهید آوینی، مقابل پل شهیدان ده بزرگی 28/7/95مورخ  صبح10تساع

 .قطار شهري شیراز و حومه، سالن کنفرانس سازمان برگزار خواهد شد مرکزي سازمان
چک تضمین شده بانکی به مبلغ تعیین شده را به حساب جدول فوق  مطابقشرکت کنندگان روز برگزاري مزایده  الزامی است 

به همراه داشته باشند در غیر اینصورت ر مزایده به عنوان سپرده شرکت دنزد بانک شهر شعبه چمران  700791888145شماره  
 .نمیتواننددر حراج شرکت نماید

ماهه خواهد بودضمنا    2دوره  ماهه دریافت میگردد که سر رسید پرداخت چک ها در ابتداي هر   2فقره چک  11اجاره بها طی  -
 ماه اخر قرار داد نقدا درهنگام انعقاد قرار داد  دریافت میگردد. 2اجاره 

درصــد مبلغ قرارداد را جهت ســپرده حســن اجراي تعهدات بصــورت 10برنده مزایده میباســت در صــورت برنده شــدن معادل -
ضــمانتنامه معتبر بانکی و یا واریز وجه نقد ارائه نماید که در پایان قرار داد در صــورت عدم بدهی بابت اجاره و همچنین ســایر    

 ضوع قرار داد مسترد خواهد شد.هزینه هاي متعلقه به قرار داد و تحویل مو

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

 
 روابط عمومی و بین الملل سازمان قطار شهري شیراز

 مبلغ سپرده شرکت در حراج کاربري شماره غرفه ردیف

1- 
 (چهار میلیون و هشتصد هزار) ریال4.800.000 لوازم آرایشی و بهداشتی 3-21

2- 
 هشتصد هزار) ریال(چهار میلیون و 4.800.000 عینک فروشی و بدلیجات 4-21

3- 
 (هفت میلیون و دویست هزار ) ریال7.200.000 مینی سوپر 5-21



 
                                                

 
 


