
 

 رابط الموقع  التأكيد على التوصيالت  رقم االرض  رقم الحوض  المنطقة  الحديقة  
 https://goo.gl/maps/TpYfhBMS8iiepksu9 توجد توصيالت ME10 G4 مدينة محمد بن زايد  G4حديقة 

 https://goo.gl/maps/CQkQjwcRXR6bdReJ8 توجد توصيالت Z30 G2 مدينة محمد بن زايد  G2حديقة 

 https://goo.gl/maps/jU3RTDPmTomSa51P8 توجد توصيالت Z30 G1 مدينة محمد بن زايد  G1حديقة 

  https://maps.google.com/?q=24.340099,54.482464 داخل السوق  M42 TMP1  مصفح الصناعية سوق بازار مصفح 

 https://goo.gl/maps/AyZ8Qump3wkPVeKe8 توجد توصيالت SE 24 P2 مدينة خليفه SE24حديقة 

 https://goo.gl/maps/hWwr4nDxhaKCHRFdA توجد توصيالت SE 02 P2 مدينة خليفه SE 02حديقة 

 W50 G1 شارع الخليج العربي  1منتزه رقم 
يتوافر مصدر كهرباء  

 ويمكن مد الوصالت 
https://goo.gl/maps/PfJWgPboePopjGMXA  

 W50 G2 شارع الخليج العربي  2منتزه رقم 
يتوافر مصدر كهرباء  

 ويمكن مد الوصالت 
https://goo.gl/maps/NgHStfyiKBWvmiWQ6  

 - W53 شارع الخليج العربي  4منتزه رقم 
يتوافر مصدر كهرباء  

 ويمكن مد الوصالت 
https://goo.gl/maps/mQwqPw9L48dsGu9i8  

 W62 G1 شارع الخليج العربي  5منتزه رقم 
يتوافر مصدر كهرباء  

 ويمكن مد الوصالت 
https://goo.gl/maps/fVZHVQfBMCc6HtaX8 

https://goo.gl/maps/TpYfhBMS8iiepksu9
https://goo.gl/maps/CQkQjwcRXR6bdReJ8
https://goo.gl/maps/jU3RTDPmTomSa51P8
https://maps.google.com/?q=24.340099,54.482464
https://goo.gl/maps/AyZ8Qump3wkPVeKe8
https://goo.gl/maps/hWwr4nDxhaKCHRFdA
https://goo.gl/maps/PfJWgPboePopjGMXA
https://goo.gl/maps/NgHStfyiKBWvmiWQ6
https://goo.gl/maps/mQwqPw9L48dsGu9i8
https://goo.gl/maps/fVZHVQfBMCc6HtaX8


       

 

 
 

 

اقع العامة  واألحكام للمزايدةالشروط   البيع االلي  مكائنلمو

 )العصائر والمشروبات الغازية والمياه ومأكوالت خفيفة (

 
 يسمح للشركات والمؤسسات بالتقدم للمزايدة ذات االختصاص. -1

بارية بصفتهم الشخصية او االعت يات والنقل االشتراك في المزايدةموظفي دائرة البلدعلى  رضيح -2

. 

 - نقلوال عند الترسيييييية  فالة مصيييييروية ييييييال ة وسيييييارية لرامل المدة لصيييييال  دائرة البلديات المتزايد يطلب من -3

د على يس يتم لقيييديم يييا خ   ميييدة % 5بليييديييية يبو ظمي  تييي منس يدا  ب سييييييييييييييبييية  
ق
( من قيمييية الءطيييا  ولقيييدد للقيييائييييا

يو جز  منها عليهد وفي حا  لخلفه عن ذلك لصيييييييادر  المزايدةبترسيييييييية  المتزايد( يوم من لاريخ إب غ 15يقصيييييييا ا  

منع التءامل مءه في كاوة دوائر يبو ظمي المءنية  فالة الءطا   إس وجدت( ويدرج اسيييييييمه في القائمة السيييييييودا  وي

 لمدة سنة من لاريخ وتح المظاريف. 

 مدة سرياس الءقد عام قابل للتمديد. -4

 (  مروق  شف –المطروحة بالمزايدة  المواقع -5

على المتزايييد لقييديم الءرم المييايي للميع المواقع بمبلل إجمييايي مقطول سيييييييييييييينويييا لصيييييييييييييييال  بلييدييية  -6

 .يمدينة يبوظم

( در م لرييل ج يياع بيع اييد لييدوع 666مصيييييييييييييياريف اسييييييييييييييته ك الو ر)ييا  على المتزايييد بمبلل سيييييييييييييينو    -7

 مقدما عند بداية التءاقد.

المتزايييييييد بتوونر يج زة البيع االيي الوي لحتو  على خييييييدمييييييات الييييييدوع  بييييييالءمليييييية المءييييييد ييييييية  يلتزم -8

 . ييام عمل من  تاب الترسية (15والورقية( في المواقع خ    

عطا  ا يو وجود الشيييراو  وضييع رقم للطوارع على الل اع في مراس وا ييي  للرد على بيلتزم المتزايد  -9

 د ولوونر الل اع البديل خ   يومي عمل. و خلل في لقديم الخدمةي

 .  اختيار (لوونر خدمات الدوع عن طريق البطاقة البنوية يو الدوع بطريق الوا  وا  -16

  ميييا عييييدا وضييييييييييييييع مواد إع  يييية او ايييية عروم لرويقيييييه على ج يييياع البيع االيي بءييييدميلتزم المتزاييييد  -11

 الء مة التقارية للمشرو)ات واالغذية المءروضة(.

و  ل عتماد من الطرف ال  ويسيييييييييييييءار البيعيلتزم المتزايد بتقديم  شيييييييييييييف للمواد المتوورة بالل اع  -12

 .قبل عرض ا في للك االج زة



       

 

المظ ر الءيييييام لج زة البيع اليي الوي يتم لر يوهييييياد ولوونر مظلييييية على  بييييياة ييييياوظيييييةيلتزم المتزاييييييد  -11

ل ميياييية ج يياع البيع االيي والمواد ال ييذائييية في المواقع غنر الم طيياة في حييا  لتطلييب المر بنييا ق على 

 اشتراطات الل ات اةختصة.

ريقة ثاني ب   طالتناع  عن الءقد يو الت جنر من الباطن يو  قل الءقد ل  طرف للمتزايد ال يقوع  -14

 .اال بءد ال صو  على مواوقة خطية من الطرف الو   البلدية( كا ت

 االلتزام بصيا ة و ظاوة المرائن بشرل مستمر. -15

 .يبوظمي للزراعة والس مة ال ذائية االلتزام بشروط ولوائح دائرة التنمية االقتصادية و يئة -16

الءقد واسيييييييييييترجال المواقع موع ري  ذلك مع االحتفا   وسييييييييييي  الءامة  وللمصييييييييييي  ة  للبلدية(يحق  -17

 .لقدره البلديةبحق المتزايد في تءويض مناسب 

عند إنها  يو ا تها  الءقد يقب على المتزايد إعالة جميع الموانع من الموقع وييييييييييييا ة الضييييييييييرار وال  -18

صة ارات اةختيتم إبرا  ذمته إال بءد إحضار محضر است م الموقع خايي من الموانع من قبل اإلد

بيالبليدية وال يحق له المطالبة ب   مبلل  تءويض عن جميع العما  اإلنشييييييييييييييائية والديرورات الوي 

 من قيمة  فالة حسييييين  قام بها المسيييييت جر.
ق
وفي حا  مخالفة ذلك يتم لنفيذ للك االعما  خصيييييما

 التنفيذ / الت منس المقدم للمشرول.

 . اليي الوي يتم لر يوهار طلب ت ينر اما ن يج زة البيع يحق للمؤج -19

 يلتزم المتزايد بتنفيذ كاوة واجباله حسب ما جا  بهذه الشروط. -26

ويما لم يرد به  ص خاص في  ذه الشروطد لطبق القوا نس المءمو  بها لد  الدائرة والقوا نس السارية في إمارة   -21

 ابوظمي ودولة اإلمارات الءر)ية المتحدة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Terms and Conditions for the General Bidding for Vending Machines Sites 

(Juices, soft drinks, water and snacks) 

 

1- Companies and institutions are allowed to bid for the relevant auction. 
 

2- Please Note that the employees of the Department of Municipalities and Transport 
are prohibited from participating in the auction in their personal or legal capacity. 
 

3- Upon awarding, the bidder shall be requested a bank guarantee valid for the entire 
period of the contract in favour of the Department of Municipalities and Transport - 
Abu Dhabi Municipality as a implementation guarantee of (5%) of the bid value and 
renewed automatically with Unconditional and irrevocable, to be provided within a 
maximum period of (15) days from the date of informing the bidder of awarding the 
bid, or part of it to him, and in the event of his failure to submit the same, the bid 
guarantee (if any) shall be confiscated, his name shall be included in the blacklist, and 
dealing with him shall be prohibited in all relevant Abu Dhabi departments for a period 
of one year from the date of opening the envelopes.  
 

4- The validity period of the contract is one year, subject to extension. 
 

5- Sites offered for bidding - (statement attached) 
 

 

6- The bidder must submit the financial offer for all sites with an annual lump sum in 

favour of the Municipality of Abu Dhabi City. 

 

 

7- Electricity consumption expenses borne by the bidder at an annual amount of (600) 

dirhams for each vending machine, to be paid in advance at the beginning of the 

contract. 

 

 

8- The bidder is obligated to provide automatic vending machines that contain payment 

services (in coins and a Banknote) at the sites within (15) working days from the award 

letter. 

 

9- The bidder is obligated to put an emergency number on the machine in a clear place 

to respond to complaints, or the presence of malfunctions, or defects in the provision 

of the service, and to provide the replacement machine within two working days. 

 

10- Providing payment services via bank card or Wi-Fi payment. (optional). 



 

11- - The bidder is obligated not to place advertising materials or any promotional offers 

on the vending machine (except for the displayed food and beverage brand). 

 

12- The bidder is obligated to submit a list of the foodstuffs available in the machine and 

the selling prices for approval by the Municipality before displaying them in the 

machine. 

 

13- The bidder is obligated to maintain the general appearance of the vending machines 

that are installed, and to provide a shade to protect the vending machine and 

foodstuffs in non-covered locations if the matter is required based on the 

requirements of the competent authorities. 

 

14- The bidder may not waive the contract, sub-leasing or transfer the contract to any 

second party in any way, except after obtaining a written consent from the first party 

(the municipality). 

 

15- -  The bidder Commit to continuous maintenance and cleanliness of the machines. 

 

16- The bidder Commit to Comply with the terms and regulations of the Department of 

Economic Development and the Abu Dhabi Agriculture and Food Safety Authority. 

 

17- -The (Municipality) for the public interest have the right to rescind the contract and 

take back the sites whenever it deems it necessary, while retaining the right of the 

bidder to an appropriate compensation estimated by the municipality. 

 

18- Upon termination or expiration of the contract, the bidder must remove all 

impediments from the site and maintain the damages, and he is not discharged until 

submitting a record of receiving the site, free of impediments, from the competent 

departments of the municipality, and he is not entitled to claim any amount as 

compensation for any of the construction work and decorations that have been done 

by the tenant. In the event of a violation of this, these works will be implemented with 

a deduction from the value of the implementation guarantee / security amount 

provided for the project. 

 

19- The Municipality has the right to request changing the locations of the vending 

machines that are being installed 

 

20- The bidder is commit to carry out all his duties according to the provisions of these 

conditions. 

 

 



21- Unless there is a special provision in these conditions, the laws in force at the 

Department and the laws in force in the Emirate of Abu Dhabi and the United Arab 

Emirates shall apply. 


