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 مترو شیراز خط یکایستگاه های  تجاری مکان هایبا موضوع : اجاره 
 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

 شوهنساخت   6002220222 62 گل فروشی S14-CO13 نمازي 1

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

 29111766270تلفاا ش  بااا شااماره و بازدیااو از م اال شااتريباا  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

برگازار مای    شتهرداری ستازمان حمتو و ن تو ریلتي     ستان    در م ال  32/03/0010متور   سته شتهبه   روز  01:11ستاتت  جلس  حاراج   -

 گردد.

وجا   واریاز   تهيا  ضامانت ناما  باانکی یاا     با    نسابت  33/03/0010متورر    دوشتهبه  روز  پایاان وعات اداري  متقاضيان ميبایسات حاواک ر تاا     -

)حسااا  جاااري ساادرده شاارکت در مزایااوه، مااعصاا  و مسااابق       122420024946شااماره باا  حسااا   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  126141کو مرجد شهرداري شيراز( 

 (نخوایو شو.

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

 نمایو و مابقی مبله عرارداد  اعتصادي و امور سرمای  گذاري   ادارهو اصل رسيو واریزي را ت ویل   نمایو نزد بانک شهر )تمامی شعال( واریز    4121ب سا   

ست     0طی  صياد اخذ ميگردد ب  گون  اي ک  مبله کل عرارداد می بای سازمان پرداخت     6فقره 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             12  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 کشيو.نزدیک ب  سدرده شرکت در مزایوه 

ضابط خوایاو    شايراز  هرداريبا  نفاد شا     نهاا در مهلت مقارر حاضار با  انعقااد عارارداد نشاود 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  پيشاهادیا 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 حمو و ن و ریليروابط تمومي و بی  انملو سازمان 


