
  

 

 

 

 

 

متعدد األقسام. استهالكيماركت( مجمع  تشغيل وإدارة )هايبر الموضوع:  

متعدد األقسام. استهالكيممارسته تشغيل وإدارة )هايبر ماركت( مجمع  استغالل الموقع  

 سنويا 1,500,000  الحد األدنى للقيمة االيجارية  الحد األدنى للمزايدة

 سوق الفهيدي بمنطقة السوق الكبير الموقع

 المساحة االجمالية

( متااااااار مرباااااااع موزعاااااااة علااااااااى 3902إجماااااااالي المسااااااااحة المخصصاااااااة للهاااااااايبر ماركااااااات )

  -النحو التالي.:

 ( متر مربع1916.87الطابق األرضي: ) أ

 ( متر مربع1985.15الطابق األول    : ) ب

الطرفين. باتفاققابلة للتجديد ثالثة سنوات  مدة العقد  

 عنها أجرة شاملة مدة الحصول على التراخيص الالزمة ليستوفيأشهر ثالثة  الفترة التحضيرية

 اشتراطات عامة

النشااااااط المصااااارت ممارساااااته تشاااااغيل وإدارة )هاااااايبر ماركااااات( مجماااااع إساااااتهالكي  (1

 متعدد األقسام.

 يتحمل المستأجر بتكلفة إستهالك الكهرباء والمياه. (2

الحصاااااول علاااااى التاااااراخيص الالزماااااة مااااان كافاااااة الجهاااااات المختصاااااة لتجهياااااز وإدارة  (3

 وتشغيل الهايبر ماركت.

ال يحااااااااق التنااااااااازل أو إحالااااااااة أي ماااااااان الحقااااااااوق والواجبااااااااات إلااااااااى  اااااااار  ثالاااااااا  إال  (4

 بموافقة خطية من البلدية ووفقا للشروط المحدد لديها.

الكهرباااااااااااء الخاصااااااااااة بااااااااااالتكييف  اسااااااااااتهالكيتحماااااااااال المسااااااااااتأجر قيمااااااااااة تكلفااااااااااة  (5

 المركزي للسوق حسب ما تقدره إدارة الصيانة العامة في البلدية. 

 االلتزام بالمساحة المحددة وفقا للمخطط المرفق بالوثائق. (6

 االلتزام بأوقات العمل بالسوق  (7

 االلتزام بأوقات التحميل والتفريغ باالتفاق مع قسم إدارة األسواق. (8

يحاااااق لماااااوةفي البلديااااااة او أي جهاااااة حكومياااااة المخااااااولين الااااادخول للهااااااايبر  (9

 الحاجة ألغراض التفتيش والتدقيق. اقتضتماركت متى 

ال يحاااااق للمساااااتأجر إغاااااالق الهاااااايبر ماركااااات  يلاااااة فتااااارة التاااااأجير إال ألساااااباب  (10

 قاهرة يتم إبالغ المؤجر بها فور وقوعها للعمل على تفاديها.

يااااااااة والحريااااااااق والحااااااااواد  علااااااااى الهااااااااايبر التااااااااأمين ضااااااااد المسااااااااؤولية المدن (11

 ماركت  يلة فترة التعاقد وتقديم نسخة من وثيقة التأمين للبلدية.

عاااادم إجاااااراء أي تعاااااديالت علااااى المبااااااني واإلنشااااااءات أو عماااال أياااااة إضاااااافات  (12

دون الحصاااااااول علاااااااى موافقاااااااة خطياااااااة مسااااااابقة مااااااان الجهاااااااات المختصااااااااة 

 بالبلدية.

 55643 –للمزايدة رقم شركة المزايدات بالشروط الخاصة  تكليفالموضوع: 



  

 

سااااااابقة أعمالااااااه فااااااي مزاولااااااة  علااااااى المشااااااارك فااااااي المزاياااااادة تقااااااديم           (13

 النشاط    المطلوب.

أن يكاااااون المشاااااارك لدياااااه رخصاااااة تجارياااااة فاااااي النشااااااط المطلاااااوب ساااااارية  (14

( سااااااانوات علاااااااى األقااااااال فاااااااي مزاولاااااااة هاااااااذا 3المفعاااااااول ومضاااااااى عليهاااااااا )

 النشاط .

 سالم زايد  الشخص المعني

0550975005 رقم التواصل   

 SALEMAA@dm.gov.ae البريد االلكتروني 

 

 


