
  

 

 

 

 

 

 توفير صناديق األمانات على الشواطئ

استغالل 

 الموقع
 تركيب وتشغيل خدمة صناديق األمانات

الحد األدنى 

 للمزايدة
 .موقع لصناديق االمانات )حفظ االمتعة( كحزمة واحدة 11درهم.  لـ 30,000

(3-2-1) وأم سقيم (3-2-1) شواطئ جميرا الموقع  

 مدة العقد
سنة واحدة قابلة للتجديد بناء على نتائج التقييم السنوي من قبل البلدية وعدم ورود شكاوى واردة من مرتادي 

صناديق االماناتالشواطئ على خدمات   

الفترة 

 التحضيرية
  يوم 60

اشتراطات 

 عامة

 أن تكون الصناديق ذكية وذاتية التشغيل.  -

  .( موقع على الشواطئ العامة حسب الموضح في المخططات11أن تغطي ) -

 أن تكون من مواد مقاومة ومناسبة للطبيعة الشاطئية. -

 أن تكون الصناديق بأحجام مختلفة. -

االستخدام بأقل كلفة ممكنة وذلك لتشجيع مرتادي الشواطئ على استخدامها بما أن تكون رسوم  -

 يحقق الهدف المنشود.

 يومي.أن يتولى المستثمر عملية إدارتها وصيانتها وضمان جاهزيتها للعمل بشكل  -

من المؤسسات المملوكة للمواطنين بالكامل أو الشركات التي يدة أن يكون المشارك في المزا  -

 .%51المواطنون بنسبة ال تقل عن  يشارك بها

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

توفير صناديق االمانات )حفظ االمتعة( في كافة المواقع حسب المشاركة يجب ان تكون على  -

 كحزمة واحدة. (11المخططات المرفقة لشاطئ جميرا وشاطئ ام سقيم )عدد 

ذلك و مرتادي الشواطئ ل فضلية للعرض الذي يتضمن القيمة األقل لرسوم استخدام الصناديقاأل -

 من توفير الخدمة الهدف المنشود لتحقيق

 تأجير صناديق االمانات من الباطن كليا أو جزئيا. االلتزام بعدم -

 ة او فور انتهاءهاخالل الفترة التحضيري موقع( 11) كافة المواقع بتشغيل صناديق االمانات في االلتزام -

 سداد كافة المصاريف االدارية وضريبة القيمة المضافةحمل ت -

 شريطة على كافة جوانب صناديق االماناتتجارية العالنات االنشاط  السماح للمستأجر بمزاولة -

 إجراءات البلدية.حسب  اإلعالن بالبلديةمن قبل قسم  تصريحالحصول على 

 الخدمة.تقديم  نتيجةترتب على بلدية دبي اية مسؤوليات قانونية وتعاقدية تال  -

 خالل الفترة التشغيلية للمشروع االعطالاو تكرار دون انقطاع قديم الخدمة يوميا تب االلتزام -

 40966 –شركة المزايدات بالشروط الخاصة للمزايدة رقم  تكليفالموضوع: 
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االستخدام واجراء الصيانة الوقائية  بتوفير إرشاداتنات ة لصناديق االماباإلدارة الكامل االلتزام -

 ية وتوفير خدمات األمن والنظافة في المواقع المخصصة طيلة فترة التعاقد والتصحيح

مة مصنوعة من  مواد مقاوومختلفة  بأحجامالتشغيل و  ذكية و ذاتيةبتوفير صناديق امانات  االلتزام -

 ومناسبة للطبيعية الشاطئية

ي د استالمها من قبل بلدية دب نبتسليم المواقع خالية من العيوب والنواقص وعلى حالتها ع االلتزام -

 العقدعند انتهاء 

 بتوفير تغطية تأمينية شاملة أثناء مرحلة البناء والتشغيل االلتزام -

 يةإجراءات البلدحسب بتقديم الضمان البنكي خالل الفترة التحضيرية والتشغيلية  االلتزام -

الشخص 

يوسف الزرعونيالسيد /  المعني  

669904606 رقم التواصل  -  0632932305  

البريد 

 YIZAROUNI@dm.gov.ae االلكتروني 
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