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كشك زجاجي إلقامة نشاط  إلنشاء في سوق الطيور والحيوانات األليفة 4قع في مبنى مو طرحالموضوع: 

 عيادة بيطرية للفحص على الحيوانات

الحد األدنى 

 للمزايدة 
 درهم 25,000

استغالل 

 الموقع 
 عيادة بيطرية للفحص على الحيواناتانشاء كشك زجاجي إلقامة نشاط 

  4مبنى  – سوق الطيور والحيوانات األليفة الموقع

رقم قطعة 

 األرض 
8118155 

مضمون 

 النشاط 
 تعيادة بيطرية للفحص على الحيوانا 

المساحة 

 االجمالية
 متر 6متر *  4

 سنة واحدة قابلة للتجديد مدة العقد

الفترة 

 التحضيرية
 شهر

اشتراطات 

 عامة

 
 

  أن يكووووووون المشووووووارل موووووون أصووووووحاب المخسسووووووات أو الشووووووركات ولديووووووه رخصووووووة لمزاولووووووة

)ممارسووووووة  موافقووووووة مبدئيووووووة لفووووووت  فوووووورع أو اسووووووم جديوووووود، أو لووووووذ  تقوووووودم لووووووهنشوووووواط الل

 سابقة بالنشاط( 

  للتجديد باتفاق الطرفين. قابل،  سنة: مدة العقد 

  موووووودة شوووووواملة الفتوووووورة التحضوووووويرية : شووووووهر ) للبنوووووواء والتجهيووووووز لفووووووت  وتشووووووغيل المحوووووول

 (الحصول على التراخيص الالزمة

 للفحووووووووص علووووووووى عيووووووووادة بيطريووووووووة  : 4مبنااااااااى  – فااااااااي الموقااااااااع النشاااااااااط المسااااااااموح

 الحيوانات

 رح به بالعقد او الرخصة التجارية.االلتزام بممارسة النشاط المص 

 301980 – رقم الموضوع: تكليف شركة المزايدات بالشروط الخاصة للمزايدة 
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  أطوووووورا     4يتحموووووول المسووووووتأجر تكوووووواليف بنوووووواء المسوووووواحة المخصصووووووة )بنوووووواء زجوووووواجي

 ادناهت الخاصة بالماجور الموضحة سقف المنيوم عازل( حسب المواصفا

 قبوووووول موووووون كافووووووة الجهووووووات  الالزمووووووةوالموافقووووووات الحصووووووول علووووووى التووووووراخيص االلتووووووزام ب

البووووودء بأعموووووال البنووووواء والوووووديكور وتجهيوووووز المحووووول وتوصووووويل الكهربووووواء والميووووواه وخطوووووووط 

 الهاتف.

  توووووووووفير أجهووووووووزة ومعوووووووودات الوووووووودفاع الموووووووودني التووووووووي توصووووووووي بهووووووووا إدارة الوووووووودفاع الموووووووودني

 ومكافحة الحريق بشرطة دبي وذلك توفيرا لدواعي األمن والسالمة.

  واعمووووووووال الووووووووديكور والمعوووووووودات الالئقووووووووة  باألثووووووووا المحوووووووول  يتحموووووووول المسووووووووتأجر تأثيوووووووو

 حسب النشاط المعتمد بالمزايدة.

  فتووووورة  والميووووواه طيلوووووةاسوووووتهالل الكهربووووواء توصووووويل ويتحمووووول المسوووووتأجر سوووووداد تكووووواليف

تقررهووووووا التشووووووريعات الصووووووادرة الحاليووووووة  ضوووووورائب أخوووووور  أومصوووووواريف    التعاقوووووود أو أيووووووة 

 المستقبلية.او 

   طات الصحية والبيئية المعمول بها في إمارة دبيااللتزام بالتعليمات واالشترا 

  إلووووووى  صووووووباحا 9:00بالسوووووووق موووووون السوووووواعة فووووووت  وتشووووووغيل المحووووووالت -العموووووول مواعيوووووود

وتكوووووون هنوووووال سوووووواعة قبلهوووووا لتجهيوووووز وتن يوووووف المحووووول قبوووووول  مسووووواءا، 10:00السووووواعة 

 الفت .

  المحاف ووووووة علووووووى القواعوووووود العامووووووة لووووووقداب وعوووووودم اإلتيووووووان بمووووووا يخوووووول بالووووووذوق العووووووام أو

 التقاليد واألعرا  السائدة في دولة اإلمارات العربية المتحدة.

  يمنووووووع إحوووووودا  أ  تغييوووووور أو هوووووودم أو بنوووووواء أو إزالووووووة أو تعووووووديل علووووووى المبوووووواني القائمووووووة إال

 بموافقة خطية مسبقة من الجهات المختصة بالبلدية.

  وفقوووواعوووودم التنووووازل عوووون منفعووووة اإليجووووار اال بموافقووووة خطيووووة مسووووبقة موووون البلديووووة وذلووووك 

 للشروط المحددة

 السوووووماح بالتوووووأجير مووووون البووووواطن اال بموافقوووووة خطيوووووة مسوووووبقة مووووون البلديوووووة وذلوووووك  عووووودم

 وفقا للشروط المحددة. .

   االلتووووووووووزام بالتعليمووووووووووات والتوجيهووووووووووات الصووووووووووادرة بمووووووووووا يخووووووووووص الن ووووووووووام واالشووووووووووتراطات

 والتعليمات الصادرة من إدارة السوق.

  وخارجها.غير مسموح بالتدخين داخل المحالت 

 والن افوووووووووة اليوميوووووووووة لمسوووووووووتأجر القيوووووووووام بأعموووووووووال الصووووووووويانة الدوريوووووووووة والوقائيوووووووووة علوووووووووى ا

 ..للمحل

  بوليصوووووووة توووووووأمين شوووووووامل تغطوووووووي أيوووووووة مسوووووووخلية تنشوووووووأ عووووووون مزاولوووووووة يووووووووفر المسوووووووت مر

 ةمسوووووخوليبلديوووووة دبوووووي كطووووور  موووووخمن عليوووووه إضوووووافي وتشووووومل علوووووى ان تشووووومل النشووووواط 

 المستأجر تجاه المالك .

  المووووواء والكهربووووواء    ن وووووام انوووووذار الحريوووووق تووووووفير خووووودمات منفصووووولة وتشووووومل : خووووودمات

   ن ام إطفاء الحريق .

 . االلتزام بالشروط البيئية والصحية والسالمة العامة واشتراطات الدفاع المدني 
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  بعوووووووود نهايوووووووووة العقوووووووود او انهائوووووووووه للبلديووووووووة الحوووووووووق الكاموووووووول بمطالبوووووووووة المسووووووووتأجر ب زالوووووووووة

باألكشوووووووال للزجاجيوووووووة االكشووووووال وإعوووووووادة الموووووووأجور الوووووووى وضوووووووعه الطبيعوووووووي او االحتفوووووووا  

 لصال  البلدية.

 

 

 

 مواصفات المأجور: 

  1م ( وسط مباني المحالت التجارية بلول 6عرض × م 4مساحة فارغة )طول 

  جهووووات وسووووقف موووون االلمنيوووووم العوووووازل  4مواصووووفات البنوووواء جوووودار زجوووواجي مقووووو  مووووون

 سم متر مربع  15للحرارة. مع ارتفاع عن مستو  األرض 

 
 

 موووووع السووووويدف جوووووابر الصوووووفار رئوووووي  الشوووووعبة  يوووووتم التنسووووويقموقوووووع المسووووواحة عاينوووووة لم

  050-6590904على هاتف رقم 

 

الشخص 

 جابر الصفار  المعني

 0506590904 رقم التواصل 

البريد 

 jmsaffar@dm.gov.ae االلكتروني 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 


