المرجعDM092020-578371 :

التاريخ21/09/2020 :

المحترمين،

السادة /شركة االمارات للمزادات
البريد االلكترونيgirish.harisudhan@emiratesauction.ae :
هاتف056-4152461 :
دبي – اإلمارات العربية المتحدة
تحية طيبة وبعد،

الموضوع :توفير كراسي (جلسات) مبتكرة (على شكل خيام فردية) بحديقة شاطئ الممزر
النوع :خطاب تكليف  -تأجير

الرقم47354 :

الموضوع :توفير كراسي (جلسات) مبتكرة (على شكل خيام فردية) بحديقة شاطئ الممزر
جهة التنفيذ :شركة االمارات للمزادات
يرجى مباشرة تجهيزات إجراءات عملية المزايدة المذكورة أعاله ،وفقا للشروط العامة في العقد المبرم معكم التي يتم تطبيقها
فيما ال يرد فيه نصا في هذا التكليف ،والتي تعتبر جزءا ال يتجزأ من هذا التكليف ،فيما يخص هذه العملية ،حسب الشروط
التالية:
 -1مرفق لكم كشف بيانات مواد المزايدة المطلوبة (نوعها ،وصفها ،كمياتها ،السعر األدنى للبيع ،موقع المعاينة ،موقع
المزايدة)
 -2تولي جميع إجراءات عملية المزايدة من بداية المعاينة والفحص والتقييم وجميع ما يلزم حتى تمام البيع بالترسية
التامة.
 -3تكون األتعاب المستحقة لكم حسب العقد اإلبتدائي الموقع بين الطرفين.
 -4التزامكم بتزويدنا بتقرير عن تقدير قيمة البيع وخطة المزايدة سبقا لبدء عملية المزايدة بما ال يقل عن مدة عشرة أيام
عمل (بيانات خطة اإلعالنات ودعوة المزايدين بالتاريخ وتعيين وسيلة االعالن( .
 -5تزويد البلدية بمحضر وقائع عملية المزايدة فيما يجسد إجراءاتها وأحداثها (فيما يبين الحضور من المزايدين ،دفع
التأمين ،تدرج تنفيذ عملية المزايدة في أسعارها ،الترسية ،إعادة التأمين لمن يلزم اعادته وأية توصيات الزمة)
 -6يطبق الشرط الجزائي الوارد في العقد اإلبتدائي المشار اليه أعاله على أن تكون غرامة التأخير بموجب العقد.

سيد إسماعيل الهاشمي
رئيس لجنة المزايدة في الدائرة

الموضوع :تكليف شركة المزايدات بالشروط الخاصة للمزايدة رقم – 47354
الموضوع :توفير كراسي (جلسات) مبتكرة (على شكل خيام فردية) بحديقة شاطئ الممزر
توزيع كراسي (جلسات) مبتكرة (على شكل خيام فردية) بحديقة شاطئ الممزر

استغالل الموقع
الحد األدنى للمزايدة

20,000درهم سنويا للموقعين
تقع حديقة شاطئ الممزر بإمارة دبي ضمن نطاع عمل بلدية دبي حيث تمتد على مساحة  106هكتار،
تمتاز بمساحتها الشاسعة وموقعها الفريد على رمال الشاطئ الذهبية حيث تتعدد المناطق والمواقع

مقدمة عن حديقة شاطئ
ممزر

الترفيهية والترويحية التي تحتضنها الحديقة الرائعة .وتوفر الحديقة خدمات التسهيالت
الشاطئية وألعاب األطفال وتأجير الشاليهات والمالعب الرياضية الشاطئية ،فضال ً
عن المسابح ومنصة التزحلق باأللواح ،إضافة إلى الكثير من األنشطة المتنوعة .وتستقبل الحديقة أ كبر
عدد من زوار الحدائق العامة الكبرى في إمارة دبي ،حيث وصل عدد الزوار خالل ال  3سنوات الماضية
إلى ما يقارب  5.7مليون زائر.
عال من جودة الحياة ،حيث تعمل على جعل الحدائق العامة من
تهدف بلدية دبي إلى توفير مستوى
ٍ
األماكن األكثر مالءمة لعقد أنشطة وفعاليات مختلفة ،ونظرا العتبار شاطئ حديقة الممزر من الحدائق

ملخص عن المشروع

التي تستقطب اعداد متزايدة من مقيمين وسياح للدولة في كل سنه ولضمان سعادة مرتاديها ترغب
بلدية بتوزيع كراسي (جلسات) لمرتادي شاطئ الحديقة تتميز بالشكل المبتكر والجاذب تكون بديلة
ألماكن الجلوس الحالية.
حديقة شاطئ الممزر

الموقع
المساحة االجمالية

-

شاطئ رقم  2المرجان ( 560متر مربع)

-

شاطئ رقم  3الدانة ( 570متر مربع)

العدد اإلجمالي للكراسي المطلوبة :من  50الى  200كرسي

العدد

سنوي يتجدد بناء على التقييم

مدة العقد
 45يوم

الفترة التحضيرية
-

أن يكون المشارك في المزايدة من المؤسسات المملوكة للمواطنين بالكامل أو الشركات التي
يشارك بها المواطنون بنسبة ال تقل عن .%51

اشتراطات عامة

-

وجود خبرة سابقة في المجال.

-

أن يكون المشارك لديه رخصة تجارية سارية المفعول بالنشاط صادرة عن إمارة دبي.

-

يجب أن يتضمن العرض وثيقة تعريف شاملة عن الشركة وفي حال وجود طرف ثالث للمشروع
يجب تزويدنا بتقرير شامل عن الطرف الثالث.

-

قيام المستثمر بكافة المهام الالزمة لضمان سير عمل المشروع دون عقبات.

-

المستثمر مسؤول عن أي رسوم من قبل الجهات األخرى مثل رسوم الترخيص ،االعتمادات.. .الخ

-

التعامل المباشر من قبل المستثمر مع اي شكوى من المتعاملين علما بأن بلدية دبي غير
مسؤولة عن اي شكوى تقع ضمن نطاق العمل

-

تحمل سداد كافة المصاريف االدارية وضريبة القيمة المضافة.

-

ال تترتب على بلدية دبي اية مسؤوليات قانونية وتعاقدية نتيجة تقديم الخدمة.

-

االلتزام بتقديم الخدمة يوميا دون انقطاع خالل الفترة التشغيلية للمشروع

-

االلتزام بتصاميم مبتكرة للكراسي او الخيام لعدد شخص واحد فقط لكل كرسي وتكون مغطاة
لألشخاص الغير راغبين بالنزول بالتعرض للشمس.

-

االلتزام بتأجير الكراسي بأسعار رمزية (تنافسية) بالتنسيق مع بلدية دبي

-

االلتزام بالعمل خالل أوقات عمل ونظام الحديقة

-

االلتزام باإلدارة الكاملة للمشروع بتوفير اإلرشادات واجراء الصيانة الوقائية والتصحيحية وتوفير
الخدمات الالزمة

-

االلتزام بتسليم الموقع خالي من العيوب حسب اشتراطات نظام عند انتهاء العقد.

-

االلتزام بتوفير تغطية تأمينية شاملة أثناء مرحلة تشغيل المشروع.

-

االلتزام بتقديم الضمان البنكي خالل الفترة التحضيرية والتشغيلية حسب إجراءات البلدية

-

تحمل المستثمر ألي تكاليف إضافية مثل توصيالت الكهرباء والمياه وخدمات الصرف الصحي
(ان تطلب االمر).

صور الموقع

الشخص المعني لألمور الفنية

رقم التواصل

البريد االلكتروني

سارة الهاشمي

042064851

SAALHASHIMI@dm.gov.ae

الشخص المعني لألمور التعاقدية

رقم التواصل

البريد االلكتروني

يوسف الزرعوني

0506329323 - 046066699

yizarouni@dm.gov.ae

