به نام خدا
آگهي مزايده شماره B-SH-T9
با موضوع  :اجاره فضای تجاری جهت استقرار دستگاه خود پرداز و دستگاه اتومات فروش تنقالت و نوشیدني ايستگاه
های احسان ،شريعتي ،میرزای شیرازی ،شاهد ،قصردشت ،آويني ،نمازی و زنديه

نوبت اول96/06/02 :
نوبت دوم96/06/04:
شهرداري شيراز (سازمان قطار شهري شيراز و حومه) در نظر داردفضاهاي تجاري واقع در ايستگاه هاي احسان
،شريعتي،میرزای شیرازی  ،شاهد ،قصردشت ،آويني  ،نمازی و زنديهرا با كاربري زير از طريق مزايده حضوري (حراج)
به مدت يک سال به اجاره بگذارد.
مساحت

قیمت پايه ماهیانه

تقريبي

برای هر ايستگاه

(متر مربع )

(ريال)

خود پرداز

1.2

5.000.000

دستگاه اتومات
فروش تنقالت و
نوشيدني

1.2

کاربری

4.000.000

مبلغ سپرده شرکت در حراج برای هر ايستگاه
(ريال)
3.000.000
2.400.000

لذا كليه اشخاص حقيقي و حقوقي كه تمايل به شركت در مزايده مذكور را دارند از تاريخ انتشار آگهي جهت بازديد در ساعات
اداري به ايستگاه هاي مورد نظر مراجعه و يا جهت كسب اطالعات بيشتر با شماره تلفن 071 36292111-15داخلي2583
تماس حاصل فرمايند .زمان حراج روز سه شبه ساعت  12.30مورخ96/06/14به آدرس :شيراز ،خيابان خبرنگار ،خيابان
شهيدآويني ،مقابل پل شهيدان ده بزرگي ،ساختمان مركزي سازمان قطار شهري شيراز و حومه ،سالن كنفرانس سازمان برگزار
خواهد شد.
الزامي است روز برگزاري مزايده شركت كنندگان مطابق جدول فوق چک تضمين شده بانكي به مبلغ تعيين شده را به حساب
شماره  100785115741نزد بانک شهر شعبه شيراز به عنوان سپرده شركت در مزايده به همراه داشته باشند در غير اينصورت
نميتوانند در حراج شركت نمايد.
 اجاره بها طي  5فقره چک  2ماهه دريافت ميگردد كه سرررر رسررريد پرداخت چک ها در ابتداي هر دوره  2ماهه خواهد بودضمنا اجاره  2ماه اخر قرار داد نقدا درهنگام انعقاد قرار داد دريافت ميگردد.
 برنده مزايده ميباي ست در صورت برنده شدن معادل 10در صد مبلغ قرارداد را بعنوان سپرده ح سن اجراي تعهدات ب صورتضمانتنامه معتبر بانكي و يا واريز وجه نقد ارائه نمايد كه در پايان قرار داد در صورت عدم بدهي بابت اجاره و همچنين ساير
هزينه هاي متعلقه به قرار داد و تحويل موضوع قرار داد مسترد خواهد شد.
 بديهي است هزينه آگهي و حق الزحمه كارشناسي هر يک از رديف هاي موضوع حراج بعهده برنده خواهد بود. الزم به ذكر ا ست براي شركت در مزايده مربوط به هر اي ستگاه ارائه يک ت ضمين شركت در مزايده ب صورت جداگانه الزامياست.

