
 به نام خدا

 B-SH-T40 شمارهحضوری  حراج آگهي

 مترو شیراز خط یکایستگاه های  تجاری مکان هایبا موضوع : اجاره 

 شیراز نوینمه روزنا :نوبت اول
 روزنامه طلوع  :نوبت دوم

 
 ذیال جاوو   شار    با   را  متترو  هتای ختط یتک   ایستتگاه  تجااري واعاد در   مکاان   اجاره شهرداري شيراز در نظر داردسازمان حمل و نقل ریلی 

 .واگذار نمایوحضوري  حراجاز طریق  سا  یکو ب  موت 

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

 )ریال(

 وضعیت

 ساخت  شوه 000/000/010 99 کاالي خواب L1-S10-CO2 وکيل 1

اساااد  لذا از کلي  اشخاص حقيقی و حقوعی مایل ب  شرکت در حاراج ماذکور دتاوت با  تمال مای  یاو تاا از تااریآ انتجاار  گهای جهات دریافات              

اداره ، 4طبقاا   ،یلاایسااازمان حماال و نقاال ر ،یده بزرگاا وانيپاال شااه يروباارو ،یااای و ويشااه ابااانيخبرنگااار، نااب  خ ابااانيخ راز،يباا   در ش شاا

 09100900299تلفاا ش  بااا شااماره و بازدیااو از م اال جااتريباا  کسااال اط تااات ب ازياادر صااورت ن و یااامراجعاا   ساارمای  گااذارياعتصااادي و مااور ا

 مراجع  نمایيو. یا ب  سامان  شفافيت شهرداري شيرازو  اول فرمایتما  حاص

 می گردد. برگزار 7سالن شهرداری منطقه  در م ل 01/01/0010مورخ سه شنبه روز  00:11ساعت جلس  حراج  -

وجاا  واریاز   تهيا  ضامانت ناما  بااانکی یاا    باا   نسابت  01/01/0010متوررخ   دوشتتنبه روز  پایاان وعات اداري  متقاضايان ميبایسات حاواکتر تااا     -

)حساااب جاااري ساادرده شاارکت در مزایااوه، مااعصاا  و مسااابق       100409904940شااماره باا  حساااب  حضااوري  ساادرده شاارکت در حااراج  

با  سادرده یااي واریازي بعاو از زماان مقارر ترتياال ا ار داده           ) ااو. نمای اعاوا   شاعب  مماران  شاهر  بانک نزد  100040کو مرجد شهرداري شيراز( 

 (نخوایو شو.

 )صياد( و بصورت دو مای  پرداخت گردد ک  سر رسيو مک یا در ابتواي یر دوره خوایو بود. مکميبایست در عالال اجاره بها  -

       واریزي                                                                                                                                               رنوه حراج حضاااوري می بایسااات پر از برنوه شاااون و عبل از انعقاد عرارداد، دو ماه از مبله کل اجاره بهاً را نقوا  طی یک فقره في                ب -

 مبله عرارداد نمایو و مابقی  اداره اعتصادي و امور سرمای  گذاري  و اصل رسيو واریزي را ت ویل   نمایو نزد بانک شهر )تمامی شعال( واریز    4101ب ساب  

ست     9طی  صياد اخذ ميگردد ب  گون  اي ک  مبله کل عرارداد می بای سازمان پرداخت     0فقره مک  سوي بهره بردار ب   ماه عبل از تاریآ اتما  عرارداد از 

 شوه باشو. 

درصاو مبلاه عارارداد را جهات تضامي  انجاا  تعهاوات بصاورت ضامانتاام  معتبار باانکی             10  ميبایست در صاورت برناوه شاون معااد     متقاضی -

در پایااان عاارارداد در صااورت تااو  بااویی باباات اجاااره و تااو  درخواساات فسااآ و ت ویاال  تضاامي  مااذکور و یااا واریااز وجاا  نقااو ارا اا  نمایااو کاا 

 موضوع عرارداد، ب  مستاجر مسترد خوایو شو.

و ماانچ  در مزایوه ب  تاوان برنوه معرفی نگردیونو و با توج  ب  شرایط جویو سيستم مالی شهرداري مراحل استرداد ب  شرکت کااوگان تفهيم ش -

 یک ماه طو  خوایو کجيو.نزدیک ب  سدرده شرکت در مزایوه 

ضابط خوایاو    شايراز  شاهرداري با  نفاد     نهاا در مهلت مقارر حاضار با  انعقااد عارارداد نجاود سادرده شارکت در حاراج          حراج او  ماانچ  برنوه  -

 شو.

 بویهی است یزیا   گهی یر یک از ردیف یاي موضوع حراج بعهوه برنوه خوایو بود. -

 گردد. یصورت سدرده یا مسترد م  یدر اک  تما  پيجاهادیا مختار ميباشو  ای کیشهرداري در رد  -

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

 است. درج شوهدر اسااد حراج مربوط ب  معامل  سایر اط تات و جز يات  -

    اصال کاارت ملای یاا شااسااام  و کاارت پایاان خاومت        اصال فاي  واریازي نقاوي جهات شارکت در حاراج حضاوري،                                  ضماا  ب  یماراه داشات    * 

 )  عایان( و یمچاي  ب  یمراه داشت  کدی کارت ملی و کارت پایان خومت جهت شرکت در حراج حضوري الزاميست.                          

 شیراز شهرداری حمل و نقل ریليروابط عمومي و بین الملل سازمان 


