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 B-SH-T39  شمارهحضوری    حراج   آگهي

 مترو شیراز  خط یکایستگاه های    تجاری  مکان های با موضوع : اجاره  

 شیراز نوین  12/10/1401 :نوبت اول

 طلوع  13/10/1401  :نوبت دوم
  ذیاالجاالو   شاار     باا   را   متترو هتای ختط یتکایستتگاه تجاااري وا اا  در  مکااان   اجاره  شهرداري شيراز در نظر داردسازمان حمل و نقل ریلی  

 .واگذار نمایلحضوري    حراجاز طریق    سا   یکو ب  ملت  

  مبلغ سپرده شرکت در حراج مساحت تقریبی کاربري  شماره غرف  ایستگاه ردیف

 )ریال( 

 وضعیت 

 ساخت  نشله  280.000.000 20 توزی  غذاي آماده  S18-CO2 شاهل  1

اسااداد  لذا از کلي  اشخاص حقيقی و حقو ی مایل ب  شرکت در حااراج مااذکور دبااوت باا  بماال ماای آیاال تااا از تااارید انتشااار آگهاای جهاات دریافاات 

اداره  ،  4طبقاا     ،یلاا یسااازمان حماال و نقاال ر  ،یده بزرگاا   لانيپاال شااه  يروباارو  ،یداا یآو  ليشااه  ابااانيخبرنگااار، نااب  خ  ابااانيخ  راز،يباا  آدر ش شاا 

  07133922695تلفاا ش    بااا شااماره  و بازدیاال از م اال  شااتريباا  کسااال اط بااات ب  ازياا در صااورت ن  و یااامراجعاا     ا تصااادي و ساارمای  گااذاريمااور  ا

 مراجع  نمایيل.  یا ب  سامان  شفافيت شهرداري شيرازو    دل.ل فرمایتما  حاص

 برگزار می گردد.  7شهرداری منطقه سالن   در م ل 1401/ 10/ 27مورخ سه شنبه روز  14:00ساعت جلس  حراج   -

وجاا   واریااز    تهياا  ضاامانت ناماا  بااانکی یاااباا     نساابت  1401/ 10/ 26متتوررخ  دوشتتنبه روز   پایااان و اات اداريمتقاضاايان ميبایساات حاالاک ر تااا    -

)حسااا  جاااري ساادرده شاارکت در مزایااله، مدا صاا  و مسااابق     100805504742شااماره  باا  حسااا   حضااوري    ساادرده شاارکت در حااراج  

باا  ساادرده هاااي واریاازي بعاال از زمااان مقاارر ترتيااال ا اار داده   ) داال.نمای ا االا  شااعب  رماارانشااهر بانک نزد  102343کل مرج  شهرداري شيراز( 

 (نخواهل شل.

 رسيل رک ها در ابتلاي هر دوره خواهل بود.)صياد( و بصورت دو ماه  پرداخت گردد ک  سر    رکميبایست در  الال  اجاره بها   -

        واریزي  رناله حراج حضاااوري می باایسااات پد از برناله شااالن و  بال از انعقااد  رارداد، دو مااه از مبل  کال اجااره بهااق را نقالا  طی یاک فقره في   ب  -

  نمایل و مابقی مبل   رارداد    اداره ا تصاادي و امور سارمای  گذاريو اصال رسايل واریزي را ت ویل   نمایل  نزد بانک شاهر )تمامی شاعال( واریز    4101ب ساا   

ماه  بل از تارید اتما   رارداد از ساوي بهره بردار ب  ساازمان پرداخت   2فقره رک صاياد اخذ ميگردد ب  گون  اي ک  مبل  کل  رارداد می بایسات   5طی  

 شله باشل.  

درصاال مبلاا   اارارداد را جهاات تضاامي  انجااا  تعهاالات بصااورت ضاامانتدام  معتباار بااانکی   10  صااورت برنااله شاالن معاااد ميبایست در متقاضی -

در پایااان  اارارداد در صااورت باال  باالهی باباات اجاااره و باال  درخواساات فسااد و ت ویاال    تضاامي  مااذکور  و یااا واریااز وجاا  نقاال ارا اا  نمایاال کاا 

 موضوع  رارداد، ب  مستاجر مسترد خواهل شل.

داد  ب  شرکت کددلگان تفهيم شل ردانچ  در مزایله ب  بدوان برنله معرفی نگردیلنل و با توج  ب  شرایط جلیل سيستم مالی شهرداري مراحل استر   -

 یک ماه طو  خواهل کشيل. نزدیک ب   ر مزایله  سدرده شرکت د

ضاابط خواهاال    شاايراز  باا  نفاا  شااهرداري  آنهااادر مهلت مقاارر حاضاار باا  انعقاااد  اارارداد نشااود ساادرده شاارکت در حااراج  حراج او  ردانچ  برنله  -

 شل.

 بلیهی است هزید  آگهی هر یک از ردیف هاي موضوع حراج بعهله برنله خواهل بود. -

 گردد.  یصورت سدرده ها مسترد م   یدر اک   تما  پيشدهادها مختار ميباشل    ای  کیشهرداري در رد   -

 است.الزامی    مکان   بل از ساخت  تایيلی  سازمان  اخذ  بعهله مستاجر ميباشلمکان تجاري  ک  ساخت سازه   یهای  ردیفدر   -

 است.  درج شلهدر اسداد حراج  مربوط ب  معامل   سایر اط بات و جز يات   -

     اصاال کااارت ملاای یااا شداساادام  و کااارت پایااان خاالمتاصاال فااي  واریاازي نقاالي جهاات شاارکت در حااراج حضااوري،  ضمدا  ب  همااراه داشاات   * 

 ) آ ایان( و همچدي  ب  همراه داشت  کدی کارت ملی و کارت پایان خلمت جهت شرکت در حراج حضوري الزاميست.                           

 شیراز  شهرداری  حمل و نقل ریليلل سازمان روابط عمومي و بین الم


