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آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه
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( ریال )

( مترمربع )

آب  -برق  -گاز -

خیابان هفت تیر  /کوچه شماره  / 19پالک  / 23طبقه همکف

7/500/000

-

 45متری صدوق  -کوی – 26کوی  -4پالک 18

16/000/000

1397/10/30

9/000/000

-

1

مسکونی

115

2

مسکونی

300

آب  -برق  -گاز

3

تجاری

25.20

برق – آب

 45متری صدوقی  -نبش میدان مفتح ( -مغازه شماره )6

4

زمین

311.71

------

خیابان انقالب /کوچه آب انبار سید عرب

20/000/000

5

زمین

152

------

خیابان انقالب /کوچه آب انبار سید عرب

15/000/000

تلفن

شرایط مزایده :
 )1پیشنهاد دهندگان بايستی قیمت پايه (کارشناسی شده) اجاره يکماهه را به عنوان سپرده شرکت در مزايده بهه شهماره اسهاب
جاری  0105791690005نزد بانک ملی بنام آستان مقدس اضرت فاطمه معصومه (علیهاالسهالم) واريز نمايند[ .قیمت پايه در جدول فوق ارائه
شده است].
تبصره  :1چنانچه برنده مزايده پس از اعالم رسمی نتايج (بند  ،)3ظرف مدت  5روز نسبت به طی مراال انعقاد قهرارداد اجهاره اقهدام
ننمايد ،سپرده او توسط آستان مقدس به نفع موقوفه برداشت میگردد و قابل استرداد نخواهد بود و تا منتخب سوم ،در صورت انصراف
منتخبین قبلی ادامه میيابد.
تبصره  :2سپرده ساير شرکت کنندگان درمزايده (بجز نفرات اول تا سوم) پس از گذشت  5روز کاری از اعالم نتايج با تکمیل درخواست
کتبی مسترد خواهد شد و سپرده نفرات دوم و سوم اداکثر  20روز کاری پس از اعالم نتايج استرداد خواهد يافت.
 )2متقاضیان میتوانند فرم تکمیل شده «پیشنهاد قیمت مزايده» را همراه اصل فیش واريزی در پاکت درب بسته ،پس از درج موضوع
مزايده و نام و نشانی خود برروی آن ،اداکثر تا ساعت  14:30روز دوشنبه مورخ 1397/10/03به مهديريت امهالک و موقوفهات آسهتان
مقدس واقع در قم/بعد از گلزار شهداء /خیابان شهیدان هاشمی شاهرودی /بعد از خیابان شهید مهدی سقايتی /مجتمع آستان مقهدس
تحويل نمايند.
 )3نتیجه مزايده در روز شنبه مورخ  1397/10/08از طريق نصب در تابلو اعالنات مجتمع آستان مقدس اعالم میگردد و به منزله ابالغ
به پیشنهاد دهندگان میباشد.
 )4مستأجر در استفاده از مورد اجاره بايستی شخصاً مبادرت نموده و اق واگذاری مورد اجاره را به شخص ثالث کالً و يا جزئهاً تحهت
هیچ عنوان ولو به مشارکت ،مباشرت ،وکالت و يا نمايندگی و ...نخواهد داشت.
 )5مستأجر بايستی برابر ضوابط و قوانین مصوب ارگانها و نهادهای مربوطه و شروط قرارداد فیمابین با آستان مقدس اقدام نمايد.
 )6م ستأجر بايستی در هنگام انعقاد قرارداد به همراه يک نفر ضامن مراجعه نمايد و يک فقره چک ضمانتی به مبلغ کل مالاالجاره که
ظَهر آن توسط ضامن قرارداد امضا گرديده است بابت اجور معوقه و تخلیه ،تحويل نمايد.
 )7اجاره بهای  3ماه اول نقد و مابقی بصورت چک به تاريخ اول هر ماه ،در زمان انعقاد قرارداد اخذ میگردد.
 )8در موارد تجاری ،بايستی پیشه مورد نظر در فرم پیشنهاد قیمت  ،بصورت دقیق درج گردد.
 )9آستان مقدس در رد يا قبول يک يا کلیه پیشنهادات مختار است و شرکت در مزايده ،هیچ اقی برای پیشنهاد دهنهدگان ايجهاد
نمینمايد.
 )10هزينه آگهی مزايده ،به نسبت بر عهده برندگان مزايده خواهد بود.
 )11پايان مدت مورد اجاره ( )1399/06/31می باشد و در پايان مدت ،مستاجر بدون هیچگونه عذری ،موظف به تخلیه میباشد.
* شماره تماس * 025 -37119179 :

* نشانی سایت * WWW.AMFM.IR :

