
  

 

 

 

 

 

 ( WHEELقطعة أرض بحديقة الصفا إلنشاء العجلة الدوارة الترفيهية  ) استثمار  الموضوع:

 انشاء العجلة الدوارة الترفيهية  استغالل الموقع

درهم  300,000 الحد األدنى للمزايدة  

 حديقة الصفا  الموقع

متر مربع  2,000 المساحة االجمالية  

سنوات  3 مدة العقد  

يوما  60 الفترة التحضيرية  

 اشتراطات عامة

  لتركيب العجلة الدائرية:المتوفرة في حديثة الصفا قع بدائل الموا  -1

 43,13متر مربع ابعاد األرض  1703.18عجلة ترفيهية بمسااااااااااااحة  األول:البديل  -

 متر. 34,85متر * 

 98,6متر مربع ابعااد األرض  2227.51عجلاة ترفيهياة بمساااااااااااااااحاة  الثااني:الباديال  -

 متر28,64متر * 

 3439302في ارض حديقة الصاااااااافا رقم  2يتم تحديد مواقع حسااااااااب بدائل عدد  -2

بعااد التنسااااااااااااايق فيمااا بين المساااااااااااااتثمر الااذر يتم إحااالااة المزاياادة عليااه مع إدارة 

الحدائق المطلوب الساااااااتثمار ها لغايات دراساااااااة الفرصاااااااة االساااااااتثمارية مشاااااااروع 

اميم المشااااااروع العجلة الدائرية وسااااااتحدد المساااااااحات واالبعاد وفقا لر ية وتصاااااا

 من قبل المستثمر

الى اساااااااااااااتمتااااع الركااااب  بحياااؤ ت درمراعااااة اختياااار موقع العجلاااة في الحاااديقاااة  -3

بمشااااااااااااهدة سااااااااااااحرة لمدينة ديي من ارتفاع العجلة بحيؤ يمكن التقاط الصاااااااااااور 

 ونشرها في مواقع التواصل الجذابة 

بحيؤ  تالتزام بتوفير عجلة ترفيهية بتقنية وار فار لالتصاااااااااااااال بشااااااااااااابكة االنترن -4

 تمكن الركاب التقاط الصور والفيديوهات الحية ومشاركتها في مواقع التواصل 

التزام بتوفير عجلااة ترفيهيااة باااساااااااااااااتخاادام القواعااد وهياااكاال العجلااة واالبراج من  -5

تقنيات كهربائية وفق نظام األمان بأنواع الصااااااااااااالب عات الجودة العالية  أفضااااااااااااال

 االلكتروني المطور 

التزام بتصاااااااااااميم عجلة ترفيهية بتصاااااااااااميم معاصااااااااااار وعربات الركاب بانوراما مع  -6

 توفير فيها العربات أجهزة تلفزيون وشرح صوتي يرافق الرحلة 

 مترا  150يقل عن  توفير عجلة هوائية بارتفاع ال -7

 63303 –رقم شركة المزايدات بالشروط الخاصة للمزايدة  تكليفالموضوع: 



  

 

-6للركاب كل منها تكفي لركوب ة عرب 45توفير عجلة ترفيهية عمالقة تضااااااااااااام  -8

 30عن  تقل افراد بحيؤ يسااتمتع الركاب بجولة العجلة في دورة تسااتغر  ال 10

 دقيقة 

التجاارب والمماارسااااااااااااااات العاالمياة في  أفضاااااااااااااالالتزام بتوفير عجلاة ترفيهياة وفق  -9

مجال العجالت الدائرية مثل عجلة عين لندن وعجلة بحيرة جنجي في الصاااااااااااااين 

ا ملبورن في اساااااااااترالي وعجلة فوكوكا في اليابان وعجلة سااااااااانغافورة وعجلة ساااااااااتار

 وغيرها 

التزام بتوفير عجلة دائرية في حديقة الصفا لتصبح من معالم الجذب السياحي  -10

 ومن الوجهات العالمية 

الساااااااماح ضااااااامن األرض المخصاااااااصاااااااة لتركيب العجلة بتوفير كشااااااا  للتصاااااااوير  -11

 وكش  لبيع األشياء التذكارية وآخر لبيع المشروبات الساخنة والباردة 

تحصاااااايل رسااااااوم تقديم الخدمة مناساااااابة ومالئمة من قبل مرتادر العجلة من   -12

 الكبار والصغار 

التزام بتوريد العجلة المزمع تركيبها وفق مواصااااااااااااافات المعتمدة من قبل إدارة  -13

الحدائق العامة والمرافق الترفيهية وحسااااااااااب المعايير واألنظمة واالشااااااااااتراطات 

 خرى المعمول بها لدى بلدية ديي والجهات األ

 نداريياإل المشااااااااااااغلين والمشاااااااااااارفينالتزام بصاااااااااااايانة وتشااااااااااااغيل وتوفير الفنيين  -14

 والعمال عو الكفاءة 

اإلجراءات والقوانين  والسااااالمة وفقالتزام بالحصااااول على موافقة إدارة الصااااحة  -15

 واالوامر المحلية المعمول بها 

مل اأن يكون المشارك في المزايدة من الم سسات المملوكة للمواطنين بالك - 20

 .%51أو الشركات التي يشارك بها المواطنون بنسبة ال تقل عن 

 الترفيهية  الدائريةالعجلة وجود خبرة سابقة في مجال إدارة  - 21

أن يكون المشارك لديه رخصة تجارية سارية المفعول بالنشاط صادرة عن  - 22

 إمارة ديي 

ف طر  يجب أن يتضمن العرض وثيقة تعريف شاملة عن الشركة وفي حال وجود -23

 ثالؤ للمشروع يجب تزويدنا بتقرير شامل عن الطرف الثالؤ

 يجب ان يتضمن العرض )فيديو قصير / عرض تقديمي( للمشروع -24

 يجب ان يتضمن العرض )دراسة مبدئية( للمشروع -25

 سنة قابلة للتجديد مدة العقد:  -26

 التأجير نظام العقد:   -27

ذ نامج الزمني لتنفيالفترة التحضيرية )معفاة من رسوم االيجار( : حسب البر  -28

 اعمال البناء المعتمد 

 قيام المستثمر بكافة المهام الالزمة لضمان سير عمل المشروع دون عقبات. -29



  

 

مس ول عن أر رسوم من قبل الجهات األخرى مثل رسوم  المستثمر -30

 الترخيص، االعتمادات. الخ 

مرتادر العجلة التعامل المباشر من قبل المستثمر مع ار شكوى من  -31

بأن بلدية ديي غير مس ولة عن ار شكوى تقع ضمن نطا   الدائرية علما

 .لعجلة ا

التزام الجهة المتعاقدة معها بلدية ديي بأنشاء العجلة بالمحافظة على العادات  -32

 .وتقاليد المجتمع

 بالمشروع االلتزام بالمحافظة على البيئة المحيطة -33

أو حسب مواعيد مساءا  10:00عدم استقبال أر زائر بعد الساعة  االلتزام- -34

 العمل بالحديقة 

 ال تترتب على بلدية ديي اية مس وليات قانونية وتعاقدية نتيجة تقديم الخدمة. -35

 االلتزام بتقديم الخدمة يوميا دون انقطاع خالل الفترة التشغيلية للمشروع -36

االلتزام باإلدارة الكاملة للمشروع بتوفير اإلرشادات واجراء الصيانة الوقائية  -37

 والتصحيحية وتوفير خدمات األمن والنظافة

االلتزام بتسليم الموقع خالي من العيوب حسب اشتراطات نظام عند انتهاء  -38

 العقد

 االلتزام بتوفير تغطية تأمينية شاملة أثناء مرحلة البناء والتشغيل -39

االلتزام بتقديم الضمان البنكي خالل الفترة التحضيرية والتشغيلية حسب  -40

 البلديةإجراءات 

تحمل المستثمر الر تكاليف إضافية مثل توصيالت الكهرباء والمياه وخدمات  -41

  المصاحبة )ان تطلب االمر( الدائرية واألنشطةالعجلة الصرف الصحي لمشروع 

 

 Mohamad Mansour Samender Zahi الشخص المعني

  042064291 رقم التواصل 

 MMSZAHI@dm.gov.ae البريد االلكتروني 

 

 


