الموضوع :تكليف شركة المزايدات بالشروط الخاصة للمزايدة رقم – 125273

الموضوع :تأجير محل رقم  / 61بلوك  2في سوق الفهيدي
استغالل الموقع

تأجير محل  /61بلوك  2في سوق الفهيدي

الحد األدنى للمزايدة

 20,000درهم

الموقع

سوق الفهيدي

المساحة االجمالية

159.52

مدة العقد

سنوي

الفترة التحضيرية

 30يوم
 .1أن يكوو ووون المشوو ووارك موو وون أصوو ووحاب الم سسوو ووات أو الشوو ووركات ولديوو ووه رخصو و ووة
لمزاولو و ووة النشو و وواط سو و ووارية المفعو و ووول بو و وود ي او ب،حو و وود امو و ووارات الدولو و ووة ،ولديو و ووه
ممارسة اعمال سابقة،

 .2أن يكون االسووتخدام من ضوومن األنشووطة اات العالقة المحددة
بالجدول المرفق (مرفق .)1
 .3يلتزم المس ووتأجر بعدم تأجير المحل من الباطن كليا أو جزئيا إال
بموافقة خطية من الم جر(البلدية).
 .4يمنح المسو و و ووتأجر فترة تحضو و و وويرية ال تسو و و ووتوفي عنها أجرة لمدة
( )45يوم اعتبارا من تاريخ تسوو و و ووليمه المحل ألغرا
اشتراطات عامة

الديكور

وتجهيز المحل.
 .5يتحمل المسووتأجر سووداد تكاليف اسووتهالك الكهرباء طيلة فترة
التعاقد أو أية مصوواريف أخر أو ضوورائب تقررها التشووريعات
الصادرة الحالية او المستقبلية.
 .6يتعهد المستأجر بعدم القيام بأي تعديالت أو استحداثات على
العين المس ووتأجرة (إض ووافة/إزالة /دهانات /تعليقات حائطية/
فتح أبواب أو نواف ووذ /تركي ووب لوح ووات إعالني ووة../الخ) سوو و و ووواء
داخل الفراغ المعماري للعين المسووتأجرة أو محيطها العمراني
اال بعد الرجوع والحصوو و و ووول على إعتماد االدارة المشوو و و وورفة على

بيانات مفتوحة OPEN DATA /

التنفيووذ والجهووات ا خر

اات االختص و و و و ووا

ومن ثم يتحموول

مايقابل الك من تكاليف ومصاريف .
 .7يلتزم من يرسوو و و وووا عليووه المزاد بوواإللتزام تجهيز المحوول وعموول
الديكور حسب النمااج المحددة لمحالت السوق.
 .8تكو ووون المزا يو وودة علو ووى إيجو ووار السو وونة التعاقديو ووة األول ووى فق و و
بع و وود إنته و وواء الس و وونة األولو ووى م و وون العق و وود ي و ووتم تع و ووديل وت بيو و و
القيم ووة اإليجاري ووة وفق ووا للقيم ووة الت ووي ي ووتم تحدي وودها م وون قب وول
الدائرة ولمدة ثالث سنوات.
الشخص المعني

زكريا محمد عبدالرحمن

رقم التواصل

050 - 6576667

البريد االلكتروني

ZMMULLA@dm.gov.ae
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