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 B-SH-T36 شمارهحضوری  حراج آگهي

 مترو شیراز خط یکایستگاه های  تجاری مکان هایبا موضوع : اجاره 

 طلوع 05/09/1401 :نوبت اول

 سبحان 06/09/1401 :نوبت دوم
 یع و بع  معو   ذیعلجعوو  شعر   بع  را  متترو هتای ختط یتکایستتگاه تجاري واقع  در  مکان هاي اجاره شهرداري شيراز در نظر داردسازمان حمل و نقل ریلی 

 .واگذار نمایوحضوري  حراجاز طریق  سا 

 وضعیت )ریال( مبلغ سپرده شرکت در حراج مساحت تقریبی کاربري شماره غرف  ایستگاه ردیف

 ساخت  شوه 100.000.000 101 دفتر آموزشی S10-co4 وکيل الرعایا 1

 ساخت  شوه 250.000.000 315 کاالي خواب S10-28…32 وکيل الرعایا 2

 ساخت  شوه 300.000.000 378 فرش فروشی S10-18…27 وکيل الرعایا 3

 ساخت  شوه 300.000.000 225 انتشاراتی S10-54 وکيل الرعایا 4

 ساخت  شوه 120.000.000 28 گل فروشی L1-S19-CO6 ميرزاي شيرازي 5

 شوهنساخت   300.000.000 600 خودرویی -خوماتی  محوط  کنار ایستگاه قصردشت 6

 

 راز،ياسعناد بع  آدر ش شعلذا از کلي  اشخاص حقيقی و حقوقی مایعل بع  شعرکت در حعراج معذکور دععو  بع  عمعل معی آیعو تعا از تعاریي انتشعار آگهعی جهعت دریافعت 

بع   ازيعدر صعور  ن و یعامراجعع  معور قراردادهعا ا، 3طبقع   ،یلعیسعازمان حمعل و نقعل ر ،یده بزرگع وانيپعل شعه يروبعرو ،ینعیآو ويشعه ابانيخبرنگار، نبش خ ابانيخ

 مراجع  نمایيو. یا ب  سامان  شفافيت شهرداري شيرازو  نو.ل فرمایتما  حاص 07133922664تلفنش  با شماره و بازدیو از محل شتريکسب اطالعا  ب

 برگزار می گردد. 7سالن شهرداری منطقه  در محل 22/09/1401مورخ  سه شنبهروز  14ساعت جلس  حراج  -

بعع  حسععاب حضععوري  سععدرده شععرکت در حععراج وجعع  نسععبت بعع  واریععز  21/09/1401متتوررخ  دوشتتنبه روز  پایععان وقععت اداريمتقاضععيان ميبایسععت حععواک ر تععا  -

 شعععب  رمععرانشععهر بانعع  نععزد  102343کععو مرجعع  )حسععاب جععاري سععدرده شععرکت در مزایععوه، مناقصعع  و مسععابق  شععهرداري شععيراز   100805504742شععماره 

 در غير این صور  ب  سدرده هاي واریزي بعو از زمان مقرر ترتيب اثر داده نخواهو شو. نو.نمای اقوام

 )صياد  و بصور  دو ماه  پرداخت گردد ک  سر رسيو ر  ها در ابتواي هر دوره خواهو بود. ر ميبایست در قالب اجاره بها  -

شون و قبل از انعقاد قرارداد، دو ماه از مبلغ کل اجاره بهاء را نقواً طی ی  فقره فيش ب - ست پس از برنوه  ضوري می بای ساب        واریزي رنوه حراج ح نزد بان   4101بح

فقره ر  صياد اخذ ميگردد ب  گون  اي ک  مبلغ کل قرارداد  5طی  نمایو و مابقی مبلغ قرارداد  امور قراردادهاو اصل رسيو واریزي را تحویل  نمایو شهر )تمامی شعب  واریز 

 ماه قبل از تاریي اتمام قرارداد از سوي بهره بردار ب  سازمان پرداخت شوه باشو.  2می بایست 

درصعو مبلعغ قعرارداد را جهعت تضعمين انجعام تعهعوا  بصعور  ضعمانتنام  معتبعر بعانکی و یعا واریعز وجع  نقعو  10  ميبایست در صور  برنعوه شعون مععاد متقاضی -

در پایعان قعرارداد در صعور  ععوم بعوهی بابعت اجعاره و ععوم درخواسعت فسعي و تحویعل موضعوه قعرارداد، بع  مسعتاجر مسعترد خواهعو  تضعمين معذکور ارائ  نمایو ک 

 شو.

داد سدرده شرکت در مزایوه ب  شرکت کننوگان تفهيم شو رنانچ  در مزایوه ب  عنوان برنوه معرفی نگردیونو و با توج  ب  شرایط جویو سيستم مالی شهرداري مراحل استر -

 ی  ماه طو  خواهو کشيو.نزدی  ب  

 ضبط خواهو شو. شيراز ب  نف  شهرداري آنهات در حراج در مهلت مقرر حاضر ب  انعقاد قرارداد نشود سدرده شرکحراج او  رنانچ  برنوه  -

 بویهی است هزین  آگهی هر ی  از ردیف هاي موضوه حراج بعهوه برنوه خواهو بود. -

 گردد. یصور  سدرده ها مسترد م نیدر اک  تمام پيشنهادها مختار ميباشو  ای  یشهرداري در رد  -

 است.الزامی  مکان قبل از ساخت تایيوی  سازمان اخذ بعهوه مستاجر ميباشومکان تجاري ک  ساخت سازه  یهای ردیفدر  -

 است. درج شوهدر اسناد حراج مربوط ب  معامل  سایر اطالعا  و جزئيا   -

) آقایعان  و همچنعين     اصعل کعار  ملعی یعا شناسعنام  و کعار  پایعان خعومتاصل فيش واریعزي نقعوي جهعت شعرکت در حعراج حضعوري، ضمناً ب  همراه داشتن * 

 ب  همراه داشتن کدی کار  ملی و کار  پایان خومت جهت شرکت در حراج حضوري الزاميست.             

                         

 شیراز شهرداری حمل و نقل ریليروابط عمومي و بین الملل سازمان 


