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A2-22   متـر استغالل محل 5*5بمسـاحة  ال ليفةأجير محل جانبـي بسوق الطيور والحيــوانات الموضوع: ت

  A2-22محل  تأجير استغالل الموقع

درهم( 25,000)  الحد األدنى للمزايدة  

ورسان الثالثة  8118155 سوق الطيور والحيوانات االليفة   الموقع  

متر  5*5 المساحة االجمالية  

 سنة  مدة العقد

 شهرين  الفترة التحضيرية

شتراطات عامةا  

  أن يكون المشارك من أصحاب المؤسسات أو الشركات التي يساهم فيها

رخصة لمزاولة النشاط المطلوب حسب  ولديه %51المواطن بنسبة ال تقل عن 

( سنوات على األقل أو موافقة مبدئية لفتح فرع أو اسم 3المرفق، ومضى عليها )

 (.)ممارسة سابقة بالنشاط جديد

  للتجديد باتفاق الطرفين. سنة قابلمدة العقد 

 .يمنع ممارسة أي نشاط غير مصرح به بالعقد او الرخصة التجارية بالمحالت 

  م10× م 5داخلية للمحالت ذات المساحة الكبيرة  بدون تشطيباتيؤجر المأجور، 

ويتحمل  م5×م5وبدون أثاث أو معدات للمحالت ذات المساحات الصغيرة 

 الديكور.واعمال المستأجر تأثيثها باألثاث والمعدات الالئقة 

  لى إ صباحا 10:00بالسوق من الساعة فتح وتشغيل المحالت -العمل مواعيد

مساءا، وتكون هناك ساعة قبلها لتجهيز وتنظيف المحل قبل  10:00الساعة 

 الفتح.

 قبل البدء بأعمال الحصول على التراخيص الالزمة من كافة الجهات االلتزام ب

 الديكور وتجهيز المحالت وتوصيل الكهرباء والمياه

  ترة ف والمياه طيلةاستهالك الكهرباء توصيل ويتحمل المستأجر سداد تكاليف

تقررها التشريعات الصادرة الحالية او  بأخرى أو ضرائمصاريف     التعاقد أو أية 

 المستقبلية.

   االلتزام بالتعليمات واالشتراطات الصحية والبيئية المعمول بها في إمارة دبي 

 شاملة مدة الحصول على وتشغيل المحالت  شهرين لفتحالتحضيرية  الفترة

 التراخيص الالزمة.

  المحافظة على القواعد العامة لألداب وعدم اإلتيان بما يخل بالذوق العام أو

 التقاليد واألعراف السائدة في دولة اإلمارات العربية المتحدة.

  يمنع إحداث أي تغيير أو هدم أو بناء أو إزالة أو تعديل على المباني القائمة إال

 بموافقة خطية مسبقة من الجهات المختصة بالبلدية.

  توفير أجهزة ومعدات الدفاع المدني التي توصي بها إدارة الدفاع المدني ومكافحة

 الحريق بشرطة دبي وذلك توفيرا لدواعي األمن والسالمة.

  –79651رقم شركة المزايدات بالشروط الخاصة للمزايدة  الموضوع: تكليف
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  قا وفعدم التنازل عن منفعة اإليجار اال بموافقة خطية مسبقة من البلدية وذلك

 للشروط المحددة

 فقا وخطية مسبقة من البلدية وذلك  اال بموافقة السماح بالتأجير من الباطن عدم

 .  للشروط المحددة.

   يخضع العقد إلشراف السيد / مدير إدارة االستثمار ومن يمثله طيلة فترة

 التعاقد.

 .االلتزام بمواصفات المباني الخضراء عند إجراء أعمال الديكور والتجهيزات الداخلية 

  وخارجها.غير مسموح بالتدخين داخل المحالت 

  لمحل.لوالنظافة اليومية مستأجر القيام بأعمال الصيانة الدورية والوقائية على ال 

9686805056محمد عيسى - 050-6590904جابر الصفار  الشخص المعني  

  رقم التواصل 

 MEABDULLA@dm.gov.ae        JMSAFFAR@dm.gov.ae  البريد االلكتروني 
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