
 به نام خدا

 33B-SH-T شماره حراج آگهي

 مترو شیراز خط یکایستگاه های  تجاری مکان هایبا موضوع : اجاره 

 سبحان 23/09/1400 :نوبت اول

 افسانه 24/09/1400 نوبت دوم
 را  متترو هتای ختط یتکایستتگاه تجياري واعيد در  مکيان اياي اجيار  شهرداري شيرراز در نرير داردسازمان حمل و نقل ریلی 

 .واگذار نمایدحضوري حراج از طریق  سال 2به مدت و  ذیلجدول شرح  به

 کاربری کد تجاری ایستگاه ردیف
 يبیمساحت تقر

 )متر مربع (

مبلغ سپرده شرکت 

 در حراج)ریال(
 وضعیت

000/000/14 8 مرنی سوپر S21-co5 احسان 1  ساخته شد  

2 
مررزاي 

 شررازي
S19-co15 000/000/20 2.4 خدمات عمومی  ساخته شد  

000/000/20 6 مرنی سوپر S16-co1 مطهري 3  ساخت مکان بعهد  مستاجر 

000/000/18 3.3.6 مرنی سوپر  S17-co1 عصردشت 4  ساخته شد  

5 

 نمازي

S14-co6  000/000/15 2.4 خدمات عمومی  ساخته شد  

6 S14-co3  000/000/22 7.56 مرنی سوپر  ساخته شد  

7 S14-co2  000/000/22 7.56 خدمات عمومی  ساخته شد  

 
اسييناد بييه جهييت دریا ييت از تيياریا انترييار  گهييی دعييوت بييه عمييل مييی  یييد تييا مييذكور  حييراجكلرييه اشييحاي حقرقييی و حقييوعی مایييل بييه شييركت در  از لييذا

، واحيد اميور عراردادايا 3طبقيه  ،یليیسيازمان حميل و نقيل ر ،ید  بزرگي دانرپيل شيه يروبيرو ،ینيی و درشيه ابيانرخبرنگيار، نيبخ خ ابيانرخ راز،ر درس: ش

 ند. رمایل تماس حاص 07133922583با شمار  تلفن:  و بازدید از محل رترربه كسب اطالعات ب ازرصورت ن و یا درمراجعه 

 .برگزار می گردد سالن اجتماعات سازمان حمل و نقل ریلی در محل 07/10/1400شنبه مورخ  سهروز  12ساعت حراج جلسه  -

حسييا  سييدرد  شييركت در حييراج بييه وجييه بييه واریييز  نسييبت 06/10/1400متتوررخ شتتنبه دوروز  پایييان وعييت اداريتييا  حييداك رمتقاضييران مربایسييت  -

كدييی كييارت و اصييل  اسييناد حييراج،ه امييرا  داشييتن بييبييا  واعييدام  شييهرداري شييررازام سييازمان حمييل و نقييل ریلييی نييبانييش شييهر ب 100785115741شييمار 

در غرير . سياختمان مركيزي سيازمان حميل و نقيل ریليی مراجعيه نماینيدسيوم واعيد در طبقيه  عرارداداياشيركت در حيراج بيه امور سيدرد  يرخ واریيز ملی و 

 بعد از زمان مقرر ترترب اثر داد  نحوااد شد.واریزي این صورت به سدرد  ااي 

 چش اا در ابتداي ار دور  خوااد بود.گردد كه سر رسرد پرداخت چش)صراد( و بصورت دو مااه  مربایست در عالباجار  بها  -

درصيد مبليق عيرارداد را جهيت تضيمرن انجيام تعهيدات بصيورت ضيمانتنامه معتبير بيانکی و یيا واریيز  25مربایسيت در صيورت برنيد  شيدن معيادل متقاضی -

بييه  ،تحویييل موضييوا عييراردادو عييدم درخواسييت  سييا  بهيياو ودر صييورت عييدم بييدای بابييت اجييار  و در پایييان عييرارداد تضييمرن مييذكور وجييه نقييد ارامييه نمایييد 

 مسترد خوااد شد.مستاجر 

 ضبط خوااد شد.شرراز  به نفد شهرداريدر مهلت مقرر حاضر به انعقاد عرارداد نرود سدرد  شركت در حراج وي حراج چنانچه برند   -

 خوااد بود.بدیهی است ازینه  گهی ار یش از ردیف ااي موضوا حراج بعهد  برند   -

 گردد. یصورت سدرد  اا مسترد م نیدر اكه تمام پررنهاداا محتار مرباشد  ای شیدر رد  شرراز شهرداري -

 است.الزامی مکان  عبل از ساخت تایردیه سازمان اخذ بعهد  مستاجر مرباشدمکان تجاري كه ساخت ساز   یاای ردیفدر  -

 است. شد درج سایر اطالعات و جزمرات در اسناد حراج  -

 

 شیراز شهرداری حمل و نقل ریليروابط عمومي و بین الملل سازمان 


