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استغالل الموقع

مساحة عرض رقم 7

الحد األدنى للمزايدة

 650,088درهم

الموقع

جرين مول بسوق دبي المركزي للخضار والفوا كه

المساحة االجمالية

 541.74متر مربع

مدة العقد

 7سنوات

الفترة التحضيرية

 4أشهر
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ثالثا شروط المشاركة في المزايدة:
 -1رخصة تجارية سارية المفعول مع إرفاق السيرة الذاتية للشركة وخبراتها
 -2سيتم تقييم الشركة من قبل اللجان المعنية
 -3ال يحق للمس ت تتت مر الواحد الحص ت تتول على أ ك ر من مس ت تتاحة من المس ت تتاحات
الكبيرة ومس تتاحتين من المس تتاحات الص تتغيرة المطروحة للمزايدة ببس تتطات
الدور األرضي.
 -4في حال رسو المزاد على المست مر ،وتقديمه لتصاميم للبسطات والديكورات
ال تتالءم مع توجهتتات البلتتديتتة أو عتتدم تقتتديمهتتا على االطالق ،فهو بتتذل ت

لم

يستتوفي شترط أستاستي من شتروط التعاقد وعليه فمن حق البلدية االحتفاظ

اشتراطات عامة

بتأمين المزاد وعدم رده إلى المست مر.
 -5يبدأ المزاد من القيمة االسمية لإليجار
 -6للبلدية الحق في قبول أو رفض أعلى مزايدة دون إبداء األسباب.

رابعا الشروط وااللتزامات األساسية التي على المستثمر االلتزام بها:


يلتزم المس ت تتت مرين بالمس ت تتاحات التي تخص ت تتص لهم من خالل المزاد ووفقا
للنشت ت ت تتاط المحدد ،حيا أن الطابق األرضت ت ت تتي مخصت ت ت تتص إلنشت ت ت تتاء بست ت ت تتطات
لممارسة نشاط تجارة الخضار والفوا كه والتمور للبيع بالمفرق.



ليس للمست ت ت ت تتت مر الحق في است ت ت ت تتتغالل الممرات والطرق التي تقع بين
المس ت ت تتاحات التي س ت ت تتتخص ت ت تتص له ،وإنما س ت ت تتتكون تابعة للبلدية ،ولها الحق
وحدها في استغاللها وفق ما ترى.



يتحمل المست مرين تكلفة إنشاء بسطات الدور األرضي والديكور بالمساحة
التي س تتتخص تتص لهم على نفقتهم الخاص تتة ،وحس تتب المواص تتفات وش تتروط
الصت تتحة والست تتالمة وست تتالمة الغذاء بما يتناست تتب مع شت تتكل حديا حضت تتاري
لطريقة عرض البستتطات واألكشتتا  ،واعتمادها من المختصتتين بالبلدية قبل
الشروع في إنشاؤها.



مدة عقد االيجار ( )7س ت تتبع س ت تتنوات تبدأ من تاريخ انتهاء الفترة التحض ت تتيرية
المجانية ،والعقد قابل للتجديد بموافقة الطرفين وبش ت ت ت تتروط جديدة تحدد في
حينها.



يتم إضافة  %25من القيمة اإليجارية كرسوم خدمات.
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يمنح المستت ت تتت مر الذي يتم إرست ت ت تتاء المزاد عليه فترة تحضت ت ت تتيرية للتشتت ت تتغيل
مجانية مدتها ( 4أش تتهر) من تاريخ توقيع العقد ،وفي حال عدم التش تتغيل في
الموعد المحدد يتم سحب المساحة المخصصة له منه ،على أن يتم مصادرة
قيمة ال ت ت ت ت تتتأمين ،وإلزامه بسداد ثلا القيمة اإليجارية للعام األول (ثلا قيمة
المزايدة) نظير تأجير الموقع عن الفترة التحضيرية.



تستتدد القيمة اإليجارية الستتنوية بواقع عدد ( )4أقستتاط ربع ستتنوية بموجب
شيكات آجلة تستحق األولى منها بتاريخ المزايدة.



ت حدد القيمة اإليجارية للعام التعاقدي األول من خالل المزايدة على القيمة
اإليجارية للعام األول ،على أن يتم العودة للقيمة االس ت ت ت تتمية لمبلم االيجار من
العتتام ال تتاني ،ويتم زيتتادة القيمتتة اإليجتتاريتتة بواقع  %5من آخر قيمتتة كتتل 3
سنوات.



يتم س تتداد تأمين مالي مس تتترد نس تتبته  %10من قيمة بدل اإليجار الس تتنوي
األساسي لضمان االلتزام ببنود العقد وأحكامه.



يجوز للمست ت تتت مر التأجير من الباطن شت ت تتريطة الحصت ت تتول على موافقة البلدية
الخطية المس ت ت ت تتبقة على ل  ،وست ت ت ت تتداد نس ت ت ت تتبة  %10من القيمة اإليجارية
السنوية المحددة في عقد اإليجار المبرم مع البلدية.



ال يجوز للمستت ت تتت مر مبادلة العين المؤجرة بأخرى ،وإنما يجوز له التنازل عنها
بعد مرور ستتنتين من التعاقد شتتريطة الحصتتول على موافقة البلدية الخطية
المسبقة على ل  ،وسداد نسبة  %10من القيمة اإليجارية السنوية
المح تتددة في عق تتد اإليج تتار المبرم مع البل تتدي تتة ،على أن يقوم المتن تتازل إلي تته
باستكمال مدة التعاقد البالغة  7سنوات.



يجوز للمس ت تتت مر طلب إنهاء عقد االيجار قبل مدته ،وفي هذه الحالة فعليه أن
يتحمل إيجار  6أش ت ت ت تتهر من تاريخ اإلنهاء ،مع اخالء الموقع المخص ت ت ت تتص له،
وتسليمه على نفس الحال التي تسلمها عليها من البلدية عند بداية التعاقد.



االلتزام بتوقيت عمل المول (فتح واغالق) أمام الجمهور والتي يتم تحديدها
من قبل الفريق المختص ببلدية دبي.



االلتزام بتوقيتت العمليتات اللوجس ت ت ت تتتيتة التي يتم تحتديتدهتا من قبتل الفريق
المختص ببلدية دبي.



االلتزام بشروط ومتطلبات الجهات الحكومية المحلية واالتحادية.



االلتزام بتوحيد الزي الرسمي للباعة حسب االشتراطات والتصميم المعتمد
من قبل البلدية.



االلتزام بتوفير وتوحيد األكياس المست ت تتتخدمة للجمهور حست ت تتب االشت ت تتتراطات
والتصميم المعتمد من قبل الفريق المختص ببلدية دبي.
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االلتزام بالنظافة العامة بالمنطقة المخصت ت تص ت تتة له ،علما بأن البلدية س ت تتتكون
مسؤولة عن نظافة الممرات.



االلتزام بعمليات الصيانة الوقائية للمنطقة المخصصة له باإلضافة إلى صيانة
األكشا



والبسطات بشكل دوري.

االلتزام بوضع أسعار وأصناف الخضار والفوا كه والتمور بشكل واضح
للمتعاملين.



عتتدم إجراء أي تعتتديالت أو إضت ت ت ت تتافتتات في البنيتتة اإلنشت ت ت ت تتائيتتة أو المعمتتاريتتة أو
األنظمة الفنية للعين المؤجرة قبل الحص ت ت تتول على تص ت ت تتريح /ترخيص بذل
من البلدية.



عتتدم إجراء أ يتتة تغييرات في بيتتانتتات م تتالكي الرخص التجتتاريتتة أو النشتت ت ت ت تتاط
المص ت ت ت تتره بمزاولته في العين المؤجرة إال بعد الحص ت ت ت تتول على موافقة كتابية
مس ت ت ت تتبقة من البلدية على ل

واال تعرض إلمكانية إلغاء التعاقد معه مع

تحمله لغرامة تعادل ايجار  6أشهر.


يش تتترط إص تتدار بوليص تتة تأمين على موجودات المس تتت مر داخل المول طيلة
فترة التعتتاقتتد بكتتافتتة أنواع التغطيتتة التتتأمينيتتة الالزمتتة والمحتتددة لتتدى اإلدارة
المختصة ببلدية دبي.



على المس ت ت ت تتت مر تقديم طلب برغبته في تجديد عقد االيجار قبل انتهاء مدته
بس ت ت ت تتتة أش ت ت ت تتهر ،وفي حال عدم قبوله للش ت ت ت تتروط والقيمة اإليجارية الجديدة
المطروحة من البلدية ،فعليه اخالء الموقع المخص ت ت ت تتص له ،وتس ت ت ت تتليمه على
نفس الحال التي تسلمها عليها من البلدية عند بداية التعاقد.



تطبق على المس تتت مرين االحكام والقوانين الخاص تتة بقرار المجلس التنفيذي
رقم ( )50لسنة  2016بشأن تنظيم عمل األسواق التابعة لبلدية دبي

الشخص المعني

فارس محمد عبد هللا أحمد

رقم التواصل

050/9797370

البريد االلكتروني

fmabdallah@dm.gov.ae
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