
  

 

 به نام خدا

 R-B-SH-T11شماره  مزايده آگهي

 اجاره فضاهاي تجاري در ايستگاه هاي احسان، شريعتي ، ميرزاي شيرازي ، نمازي با موضوع: 
  : نوبت اول

 : نوبت دوم

ذكر شده از طريق  با شرايطهاي تجاري را جهت فعاليت  ريحه مندرج در جدول زومشر هاي  اجاره محلدر نظر دارد  )سازمان قطار شهري شيراز و حومه( شهرداري شيراز

شهرداري به  به اشخاص حقيقي و حقوقي واجد شرايط كه از سوي كميسيون حراج سال  2به مدت و  حراج( و با انعقاد قرارداد اجاره بدون اخذ سرقفليمزايده حضوري )

( ، واگذار نمايد. متقاضيان مي توانند براي االترين قيمت پيشنهادي بوده باشدتمامي شرايط مزايده و ب د ) پيشنهاد دهنده اي كه دارايعنوان برنده مزايده اعالم مي شو

در تاريخ و محل اعالم شده  منظورو فيش نقدي يا ضمانت نامه بانكي در جلسه كميسيون حراج كه بدين  درك شناسايي خواشركت در اين مزايده در صورت داشتن مد

 بهم رسانند . اً يا نماينده قانوني وي حضور ، شخصتشكيل مي گردد
 

 
o  ماه اخر قرار داد  2ماهه خواهد بود ضمنا اجاره  2ماهه دريافت ميگردد كه سر رسيد پرداخت چک ها در ابتداي هر دوره  2فقره چک  5طي سال اول اجاره بها

 دريافت ميگردد. نقدا درهنگام انعقاد قرار داد 

o  خواهد بود سال اول درصد افزايش نسبت به قيمت پيشنهادي 20اجاره سال دوم با . 

o  . متقاضي مي بايست قبل از ارائه پيشنهاد ، محل كار را رؤيت و از كم و كيف مورد اجاره مطلع گردد 

o  ذكر شده در آگهي به برنده مزايده واگذار مي گردد و لذا حق هرگونه تغيير كاربري ديگر در طي مدت پيمان  كاربري مورد اجاره صرفاً جهت بهره برداري براي

 داشت . براي وي وجود نخواهد 

o   سازمان قطار شهري بنام شيرازنزد بانک شهر شعبه  100785115741مبلغ سپرده شركت در مزايده به صورت ضمانت نامه بانكي و يا واريزي نقدي به حساب

 بالمانع است .  شيراز و حومه

o  خيابان خبرنگار، خيابان شهيد آويني ، مقابل پل شهيدان  به آدرس شيراز، 19/10/96مورخ سه شنبه روز 12زمان برگزاري جلسه كميسيون حراج مزايده ساعت

 خواهد بود . ده بزرگي ، ساختمان مركزي سازمان قطار شهري شيراز و حومه ، سالن كنفرانس  سازمان 

o  تغيير زمان مزايده مراتب از طريق همين جرايد در يک نوبت همزمان به اطالع خواهد رسيد . در صورت 

o  در رد يک يا تمام پيشنهادات مختار است كه در اين صورت سپرده ها مسترد خواهد شد .  حومهقطار شهري شيراز و 

o قابل مشاهده است .  قطار شهري شيراز  آگهي فوق از طريق سايت 

o  آماده پاسخگويي مي باشد .  2583داخلي  071  36292111-15در صورت نياز به اطالعات بيشتر ، شماره تلفن 

o باشد.عهده برنده مزايده مي هزينه درج آگهي به 

 روابط عمومي و بين الملل سازمان قطار شهري شيراز                                                                                                                                

 
 

 
                                                                                  

 رديف

 

 کاربري ايستگاه شماره غرفه

مساحت 

 تقريبي

 )متر مربع (

 قيمت پايه تعيين شده

 )ريال(سال اول

 

مبلغ سپرده شرکت 

 در حراج)ريال(

 

 توضيحات            

 غرفه ثابت  3000.000 5.000.000 8 ميني سوپر احسان 5-21 1

 غرف ثابت 3.000.000 5.000.000 5 لوازم آرايشي و بهداشتي  احسان 3-21 2

 غرفه ثابت 3000.000 5.000.000 5 خرازي احسان 4-21 3

 غرفه ثابت 3000.000 5.000.000 11 غذاي آماده شريعتي 1-20 4

 غرفه ثابت 3000.000 5.000.000 19 ميني سوپر شريعتي 3-20 5

 غرفه ثابت 3000.000 5.000.000 51 كافي شاپ  ميرزاي شيرازي 3-19 6

 غرفه ثابت 3000.000 5.000.000 4 غذاي آماده نمازي 3-14 7

 مستاجر ميباشد ساخت بعهده 2.400.000 4.000.000 6 كتاب فروشي نمازي 5-14 8

 ساخت بعهده مستاجر ميباشد 2.700.000 4.500.000 4 گلفروشي نمازي 9-14 9


