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   حدائق بلدية دبي السيارات في خدمة غسيل توفير       :     لموضوعا

   دبيحدائق بلدية في  غسيل السياراتتوفير خدمة  استغالل الموقع

 درهم   120000     الحد األدنى للمزايدة

 (234-1161حديقة بحيرة القصيص)مواقف  1 المواقع

 (4250106) سفاري دبيمواقف  2

 (2812515حديقة بحيرة الخوانيج )مواقف  3

 (216-2673حديقة الراشدية) مواقف  4

 (134-815المواقف الداخلية لحديقة شاطئ الممزر ) 5

 (4162181حديقة ند الحمر )مواقف  6 

 ( 7210997حديقة النخيل )مواقف  7 

 (252-100المواقف الداخلية لحديقة مشرف الوطنية ) 8 

إدارة الحدائق العامة والمرافق اشتراطات  اسنة قابلة للتجديد باتفاق الطرفين وفق مدة العقد

  الترفيهية

 االشتراطات

 يوم اعتبارا من تاريخ تسليم المواقف ( 30)الفترة التحضيرية 

أن يكون المشارك من أصحاب المؤسسات أو الشركات ولديه رخصة  .1

لمزاولة النشاط سارية المفعول بدبي او بإحدى امارات الدولة، ولديه 

 .ممارسة اعمال سابقة

 يلتزم المستأجر بعدم تأجير المواقف من الباطن كليا أو جزئيا. .2

الحدائق المطروحة  التزام بتقديم خدمة غسيل السيارات في مواقف سيارات جميع  .3

   زمة واحدة.كح

ساحة  اءيلتزم المستأجر باستخدام معدات وغسيل وتعقيم السيارات بالبخار وببق .4

 المواقف المستأجرة نظيفة.

 الواقفة خارج المواقف المستأجرة يلتزم المستأجر بعدم تنظيف أي من السيارات .5

يتحمل المستأجر كافة المسؤولية الناتجة اثناء تنظيف السيارة اثناء وقوفها في  .6

 الموقف.

 يلتزم المستأجر بعمل زي رسمي موحد للعاملين في تنظيف السيارات. .7

ما هو سائد في ن يكون رسوم غسيل المركبات معتدلة حسب يلتزم المستأجر بأ .8

 السوق.
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عليمات تئق العامة والمرافق الترفيهية بالإدارة الحداالتنسيق مع بيلتزم المستأجر  .9

 .الخاصة بتقديم الخدمة

 الخاصة بذلكتكاليف المستأجر مسؤولية توفير مصدر المياه واليتحمل  .10

 يتحمل المستأجر سداد كافة المصاريف اإلدارية وضريبة القيمة المضافة .... الخ  .11

 المياهااللتزام باستخدام آدوات واآلليات حديثة تقلل من هدر  .12

 االلتزام بمواعيد التشغيل الخاصة بالحديقة .13

 االلتزام بتخزين المواد و األدوات بطريقة مناسبة و في مواقع محددة .14

 

 

 حدائق بلدية دبيتوفير خدمة غسيل السيارات في 

 محمد موسى بوسعود الشخص المعني 

 046066131 رقم التواصل 

 MMBUSAOOD@dm.gov.ae البريد االلكتروني 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Al Qusais Lake Park حديقة بحيرة القصيص 

 

https://maps.app.goo.gl/YZVb7gPBYFVGbV338 

 safari park سفاري   بارك

 

https://maps.app.goo.gl/Gi9emxQXWyjsoQko6 

 Al Khawaneej Lake Park حديقة بحيرة الخوانيج

 

https://goo.gl/maps/SM2TJwsKbxnhJ8gn9 

 Rashidiya Park حديقة الراشديه 

 

https://goo.gl/maps/t3HRWpjhRM9zRDzB8 

 Mamzar Park حديقة الممزر 

 

https://maps.app.goo.gl/TCsE6LhkQmsgUXr99 

 Nad Al Hammar Park حديقة ند الحمر 

 

https://goo.gl/maps/g6KSMB589HRWV2cT8 

 Al Nakhil Park حديقه النخيل 

 
tps://goo.gl/maps/raGJ1jBg3Pf56MSdAht 

 Mushrif National Park حديقة مشرف 

 

https://goo.gl/maps/uFdzEJga1RfssiGX7 
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