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 130740 –رقم شركة المزايدات بالشروط الخاصة للمزايدة  تكليفالموضوع: 

كه دبي المركزي بسوقجرين مول  طرح مواقع ومساحات الدور االرضي في مبنى الموضوع: الخضار والفوا  

الموقعاستغالل  3عرض رقم مساحة    

درهم 992,934  الحد األدنى للمزايدة  

كهجرين مول ب الموقع سوق دبي المركزي للخضار والفوا  

متر مربع 16.779 المساحة االجمالية  

  سنوات 7 مدة العقد

  أشهر 4 الفترة التحضيرية

 اشتراطات عامة

 شروط المشاركة في المزايدة: ثالثا

 المفعول مع إرفاق السيرة الذاتية للشركة وخبراتهارخصة تجارية سارية  -1

 سيتم تقييم الشركة من قبل اللجان المعنية   -2

ك ر من مستتتتتاحة من المستتتتتاحات الكبيرة حق للمستتتتتت مر اال ي -3 لواحد الحصتتتتتول على أ

  .المطروحة للمزايدة ببسطات الدور األرضي ومساحتين من المساحات الصغيرة

ميم للبستتتتتطات والديكورات ال اتصتتتتتل هتقديمر، و ى المستتتتتت مفي حال رستتتتتو المزاد عل -4

لبلتتديتتة أو عتتدم تقتتديمهتتا على االطالق، فهو بتتذلتت  لم يستتتتتتتتتتتوفي تالءم مع توجهتتات ات

حتفا  بتأمين المزاد شتتترط أستتتاستتتي من شتتتروط التعاقد وعليه فمن حق البلدية اال

 وعدم رده إلى المست مر.

 إليجار االسمية للقيمة ايبدأ المزاد من  -5

 الحق في قبول أو رفض أعلى مزايدة دون إبداء األسباب.للبلدية  -6

 وااللتزامات األساسية التي على المستثمر االلتزام بها: الشروطرابعا 

  يلتزم المستتتت مرين بالمستتتاحات التي تخصتتتص لهم من خالل المزاد ووفقا للنشتتتاط

نشتتاط تجارة ممارستتة المحدد، حيث أن الطابق األرضتتي مخصتتص إلنشتتاء بستتطات ل

كه  .المفرقبلبيع ل والتمور الخضار والفوا

  ليس للمست مر الحق في استغالل الممرات والطرق التي تقع بين المساحات التي

 استتتخصتتص له، وإنما ستتتكون تابعة للبلدية، ولها الحق وحدها في استتتغاللها وفق م

 ترى.
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 تي والديكور بالمستتاحة ال الدور األرضتتي إنشتتاء بستتطاتالمستتت مرين تكلفة تحمل ي

وشتتتتتتروط الصتتتتتتحة  حستتتتتتب المواصتتتتتتفاتو ،على نفقتهم الخاصتتتتتتةستتتتتتتخصتتتتتتص لهم 

حضتتتتتاري لطريقة عرض وستتتتتالمة الغذاء بما يتناستتتتتب مع شتتتتتكل حديث والستتتتتالمة 

  ها من المختصين بالبلدية قبل الشروع في إنشاؤها.عتماد، واالبسطات واألكشاك

  تاريخ انتهاء الفترة التحضيرية المجانيةسنوات تبدأ من سبع ( 7)االيجار  عقدمدة، 

  حينها.في قابل للتجديد بموافقة الطرفين وبشروط جديدة تحدد والعقد 

  كرسوم خدمات اإليجاريةمن القيمة  %25يتم إضافة. 

 انية مدتها مجللتشغيل فترة تحضيرية عليه   مر الذي يتم إرساء المزاديمنح المست

، وفي حال عدم التشتتتتتتغيل في الموعد المحدد يتم من تاريخ توقيع العقدأشتتتتتتهر(  4)

ستتحب المستتاحة المخصتتصتتة له منه، على أن يتم مصتتادرة قيمة التتتتتتتتتتتتتأمين، وإلزامه 

بستتتتتتتتتتداد ثلث القيمة اإليجارية للعام األول )ثلث قيمة المزايدة( ناير تأجير الموقع 

 عن الفترة التحضيرية.

   ( أقساط ربع سنوية بموجب شيكات 4سدد القيمة اإليجارية السنوية بواقع عدد )ت

 آجلة تستحق األولى منها بتاريخ المزايدة. 

  جارية قيمة اإليعلى المن خالل المزايدة ت حدد القيمة اإليجارية للعام التعاقدي األول

، ويتم العام ال اني للعام األول، على أن يتم العودة للقيمة االستتمية لمبلا االيجار من

 سنوات.  3من آخر قيمة كل  %5زيادة القيمة اإليجارية بواقع 

  األساسيقيمة بدل اإليجار السنوي من  %10سداد تأمين مالي مسترد نسبته يتم 

 لضمان االلتزام ببنود العقد وأحكامه.

 تأجير من الباطن شتتتتتريطة الحصتتتتتول على موافقة البلدية الخطية  مر اليجوز للمستتتتتت

لمحددة في امن القيمة اإليجارية الستتتنوية  %10وستتتداد نستتتبة  ،المستتتبقة على  ل 

 .البلدية ععقد اإليجار المبرم م

 عد بعنها التنازل  لهيجوز ، وإنما بأخرىة العين المؤجرة مبادل مر ال يجوز للمستتتتتتتتتتت

شتتتتريطة الحصتتتتول على موافقة البلدية الخطية المستتتتبقة  مرور ستتتتنتين من التعاقد

 السنوية  من القيمة اإليجارية %10وسداد نسبة  ،على  ل 

، على أن يقوم المتنازل إليه باستتتتتتتتتتتكمال البلدية علمحددة في عقد اإليجار المبرم ما

 سنوات. 7مدة التعاقد البالغة 

  يجوز للمستتت مر طلب إنهاء عقد االيجار قبل مدته، وفي هذه الحالة فعليه أن يتحمل

مع اخالء الموقع المخصتتتتتتتتتص له، وتستتتتتتتتتليمه على  أشتتتتتتتتتهر من تاريخ اإلنهاء، 6إيجار 

 نفس الحال التي تسلمها عليها من البلدية عند بداية التعاقد.

  االلتزام بتوقيتتع عمتتل المول )فتح واغالق( أمتتام الجمهور والتي يتم تحتتديتتدهتتا من

 .الفريق المختص ببلدية دبيقبل 

  ق المختص الفريااللتزام بتوقيع العمليات اللوجستتتتتتتية التي يتم تحديدها من قبل

 .ببلدية دبي

 االلتزام بشروط ومتطلبات الجهات الحكومية المحلية واالتحادية. 

  االلتزام بتوحيد الزي الرستتتتتمي للباعة حستتتتتب االشتتتتتتراطات والتصتتتتتميم المعتمد من

  .قبل البلدية
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  األكياس المستخدمة للجمهور حسب االشتراطات والتصميم االلتزام بتوفير وتوحيد

   .المعتمد من قبل الفريق المختص ببلدية دبي

 ة ه، علما بأن البلدية ستتتكون مستتؤولااللتزام بالناافة العامة بالمنطقة المخصتتصتتة ل

 عن ناافة الممرات.

 نة ياباإلضتتتتتتتافة إلى صتتتتتتت هل االلتزام بعمليات الصتتتتتتتيانة الوقائية للمنطقة المخصتتتتتتتصتتتتتتتة

 .األكشاك والبسطات بشكل دوري

  كهوااللتزام بوضع أسعار وأصناف الخضار  .بشكل واضح للمتعاملين والتمور الفوا

  عدم إجراء أي تعديالت أو إضافات في البنية اإلنشائية أو المعمارية أو األنامة الفنية

 .ذل  من البلديةتصريح/ ترخيص بللعين المؤجرة قبل الحصول على 

  يعدم إجراء لرخص التجارية أو النشتتتتتتتتتتتاط المصتتتتتتتتتتر  مالكي افي بيانات  اتتغيير  ةأ

لبلدية اكتابية مستتتبقة من بمزاولته في العين المؤجرة إال بعد الحصتتتول على موافقة 

 6على  ل  واال تعرض إلمكانية إلغاء التعاقد معه مع تحمله لغرامة تعادل ايجار 

 أشهر.

  ة طيلة فتر المستتتتتتت مر داخل المول يشتتتتتتترط إصتتتتتتدار بوليصتتتتتتة تأمين على موجودات

بلدية اإلدارة المختصة بالمحددة لدى والتعاقد بكافة أنواع التغطية التأمينية الالزمة 

 .دبي

  على المستتتتتتتتتتت مر تقديم طلب برغبته في تجديد عقد االيجار قبل انتهاء مدته بستتتتتتتتتتتة

ن أشتتتتتتتتتتهر، وفي حتال عتدم قبولته للشتتتتتتتتتتروط والقيمتة اإليجتاريتة الجتديتدة المطروحتة م

البلدية، فعليه اخالء الموقع المخصص له، وتسليمه على نفس الحال التي تسلمها 

 عليها من البلدية عند بداية التعاقد.

  االحكام والقوانين الخاصتتتتتتتتتة بقرار المجلس التنفيذي رقم على المستتتتتتتتتت مرين تطبق

 بشأن تنايم عمل األسواق التابعة لبلدية دبي 2016( لسنة 50)

 

أحمد فارس محمد عبد هللا الشخص المعني  

 050/9797370 رقم التواصل 

 fmabdallah@dm.gov.ae البريد االلكتروني 

 


