
  محافظة الجـيزة

  حـي الدقـي   

  إدارة العقود والمشتريات 

===============  

  كراسة الشروط والمواصفات الفنية

  ١/٢٠١٦/٢٠١٧ساحة إنتظار مغلقة بحي الدقي رقم  ١فى المزايدة العلنية العامة  لطرح عدد 

  الدقي  –ميدان المساحة  ٢

 -------------------------------  

  ٣٠٠الشـروط ثمـن كراســة  ً   .جنيهـا

  جنيـة  ٦٠٠٠التأمـيـن المؤقـت.  

  ١٢بديوان عام حي الـدقي فـى تمـام السـاعة  ٢٠١٧ /١٠/٤يوم االثنين الموافق  :جلسـة المزاد  ً ظهــرا

  .بمقـر إدارة العقـود والمشتريـات بالحـى 

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  



  محافظة الجـيزة

  حـي الدقـي

===============  

  شروط االنتفاع بالساحات المغلقة بحي  الدقي 

  ميدان المساحة امام مقر شركة ألكان ٢ساحة 

 
  مـدة انتفــاع السـاحة موضــوع التعاقـد ســنة قابلـه للتجديــد لمـدة عــامين آخـرين بموافقــة الحـي عقــب

 .تقديم طلب من الراسي عليه المزاد للتجديد وتبدأ من تاريخ استالم الساحه 
 قــدم للمزايــدة مــن ذوى االهليــة الكاملــة وغيــر محجــوز عليــه ولديــه بطاقــة رقــم يجــب ان يكــون المت

قـومي ســاريه ويقـوم بتقــديم البطاقـة الضــريبية والسـجل التجــارى مثبـت بهــا نشـاط إدارة الســاحات 
 .والمواقف

  نقـدا بخزينـة الحـي او بشـيك مقبـول الـدفع علـى  البنـك المسـحوب  )٦٠٠٠(يدفع المتقدم للمزاد مبلـغ
شـهور قبـل  ٤و خطا بضـمان صـادر مـن احـد  البنـوك المعتمـدة وال يتجـاوز حـد االئتمـان ولمـدة عليه ا

دخول المزايده كتأمين لضمان جديـة دخـول المزايـدة وفـى حالـة الرسـو عليـه يـزداد هـذا المبلـغ الـى 
 .من قيمة حق االستغالل عن مدة التعاقد كتأمين نهائي وذلك بجلسة المزاد  %١٠نسبة 

 الل المستغل بـأى شـرط مـن شـروط التعاقـد يكـون للحـى الحـق دون حاجـة الـى انـذار او فى حالة اخ
ً أيـه مبـالغ سـددها المسـتغل ويقـوم الحـي باتخــاذ  اللجـوء الـى القضـاء ان يفسـخ العقـد ويصـبح حقـا
اجــراءات طرحــه لالنتفــاع مــن جديــد علــى حســابه مــع حفــظ حــق الحــي فــى الحصــول علــى مــا يكــون 

ً لها من مبالغ   .نظير فروق االنتفاع والمصروفات االدارية والتعويضات المستحقة  مستحقا
  ال يسـمح بحضــور المزايـدة اال لمــن معــه كراسـة الشــروط الخاصـة بهــا وســدد كامـل التــأمين المؤقــت

 .كامال ً
  على المتقدم للمزايدة وقبل جلسة المزاد معاينة مسطحات الساحة المتزايد عليها المعاينـة النافيـه

 .بول الموقع بالوضع كما هو عليه للجهالة وق
  يلتزم الراسي عليه المزاد بسداد قيمة االنتفاع الشهري خالل الثالثة أيام األولى على األكثر من كل

ً لسـعر الفائـدة المعلنـة مـن البنـك المركـزى وذلـك  شهر وفى حالة التـأخير توقـع عليـه الغرامـة طبقـا
ة عـدم السـداد يـتم فسـخ التعاقـد مباشـرة ومصـادرة خالل اسبوع بعد الثالثة ايام االولـى وفـى حالـ

ً للقانون    .والئحته التنفيذية  ١٩٩٨لسنة  ٩٨التأمين النهائي واتخاذ كافة االجراءات القانونية طبقا
  بشأن المناقصـات والمزايـدات والئحتـه التنفيذيـة  ١٩٩٨لسنة  ٨٩تخضع هذه المزايدة ألحكام القانون

ً ال يتجزأ من هذ   .ه الشروط فيما لم يرد به نص خاص  ويعتبر جزءا



  علـى المسـتغل تقــديم صـحيفة حالـه جنائيــه بأنـه لـم يصــدر ضـده أيـة أحكــام قضـائيه مخلـه بالشــرف
  .واألمانه

  عــن نفســه وكــذا العــاملين لديــه  )مدنيــه وجنائيــه  (يتحمــل الراســي عليــه المــزاد كافــة المســئوليات
  .كل ماهو متعلق بالسيارات داخل الموقف  بالساحه

  ال يجوز لمن يرسو عليه المزاد اجراء أى تعديالت أو ديكورات داخل الساحة أو خارجها أو اعمال تمـس
ــات علــى اســوار  –االعمــدة  –المســاس باالساســات  (الســالمة االنشــائية مثــل  كمــرات او وضــع اعالن

هذا الشأن  أو أى اعمال تغير معالم الواجهة إال بعد الحصول على التراخيص المطلوبه في )الموقف
ً وإال  سيتحمل المسئولية المدنية والجنائية    .وبما ال يتعارض مع االجراءات المتخذه سابقا

  للحي الحق في اجراء أيه تعديالت في المبانى أو تعلية في حدود التشريعات المعمول بما دون أى
  .معارضة من المستغل وبما يتناسب مع االجراءات المتخذه سابقاً 

  يرسو علية المزاد كافة الضرائب والرسوم المستحقة والتأمينات االجتماعية والصحية على يتحمل من
ً للتشــريعات الســارية ويلتــزم بســدادها للجهــات  العــاملين معــه وذلــك بشــأن اســتغالل الســاحة وفقــا

  .المختصة 
  مدة التعاقدأن يكون المتقدم للمزايدة مصري الجنسية وال يجوز له التنازل عن االنتفاع للغير خالل.  
  يلتزم الراسي عليه المزاد بتوفير زى موحد للعاملين بالموقف ومعلق على صدره االيسر بادج بأسمه

   .واسم الشركة ويخطر الحي بذلك 
  يتعهد الراسـي عليـة المـزاد بعـدم اسـتخدام السـاحة فـي غيـر الغـرض المخصـص لـه وسـيتم خضـوعه

  .ن للتفتيش من قبل الجهات الرقابيه في هذا الشأ
  لشـروط الـدفاع المـدنى ً االلتزام بتوفير المعدات الالزمة مـن وسـائل االمـن الصـناعي واالطفـاء طبقـا

ً للـوائح الخاصــة بـالتراخيص  والقـوانين المعمــول بهـا فــي هـذا الخصـوص علــى أن تكـون جميــع  طبقـا
سـئولية االجهزة والمعـدات صـالحة لالسـتعمال وبحالـة جيـدة باسـتمرار طـوال فتـرة التعاقـد وتحـت م

 .المنتفع
  ــال الميكانيكيــة ــدوكو واالعم ــال الســمكرة وال ــاكن الســاحة المســتغلة فــي اعم يحظــر اســتخدام أم

ً تشوين مواد ملتهبة أو قابلة لإلشتعال بالساحة   .واالصالحات وكذا  يحظر نهائيا
 رسـوم االلتزام بإستخراج تراخيص التشغيل في مزاولة العمل وفور رسـو المـزاد عليـة وسـداد كافـة ال

  .والضرائب لدي الجهات المعنية 
  ال يجوز تواجد أى سيارات بالممرات أو الشواع المجاورة تعوق حركة المرور بالمنطقة وذلك بالتنسيق

  .مع إدارة المرور
  إال بعد اعتماد السلطة المختصة بالحي لقـرارات وتوصـيات اللجنـة المنـوط ً ال يعتبر حق االنتفاع نهائيا

 .الترسيه بها اتخاذ اجراءات
  تعتبر هذه الشروط جزأ ال يتجزأ من عقد االنتفاع بالساحة الذي سيتم تحريرة بمعرفة الحي. 



  ال يجوز لمن يرسو علية المزاد استالم الموقع اال تحت اشراف لجنة التسـليم المشـكلة بمعرفـة الحـي
 .ويكون قد أدى كافة االلتزامات التعاقدية علية 

  قبــل انتهــاء مــدة التعاقــد بثالثــة أشــهر باخطــار الحــي البــداء رأيــه حيــال يلتــزم الراســي عليــة المــزاد
امكانية استمرار التعاقد من عدمه وفي حال رفض الجهه االداريه ذلـك ، يخلـي الراسـي عليـه المـزاد 
ً مــن أيـة موانــع وبـه كافــة التجهيـزات التــي تسـلمها بموجــب لجنـه مشــكله بهــذا  ً خاليـا الموقـع فــورا

  .من مبلغ التأمين قيمة أية تلفيات تقدرها الجهه االداريه الغرض على أن يخصم
  يحظر على العاملين بالجهات التى تسري عليها احكام قانون تنظـيم المناقصـات والمزايـدات التقـدم

بالذات أو بالواسطة بالمزايدة وفي حالة مخالفة ذلك يصادر التأمين المودع  منـه وتحصـيل أى مبـالغ 
 .ء إال في األحوال المصرح بها قانوناً أخري دون اللجوء للقضا

  يتقدم المتزايد بسعره شامل ضريبة القيمة المضافة ويتحمل أي رسوم تستجد فور رسو المزاد علية
  .وبنفس الجلسة ويبدأ تحصيل  حق االنتفاع من تاريخ التسليم 

 للم ً طالبــات التــي يتحمـل الراســي عليـه المــزاد سـداد االســتهالك الشــهري للكهربـاء والنظافــه وفقـا
  .يقدمها لهم في هذا الشأن

 يلتزم الراسي عليه المزاد تقديم الئحة عمل تنظيميه للساحه العتمادها من السلطه المختصه.    
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

      



  محافظة الجيزة

  حــــــــي الدقـــي

  إدارة المباني 

 ========                                   

  لعملية مزاد ساحة الشروط والمواصفات الفنية

  )أمام مقر شركة الكان(ش ميدان المساحة ٢انتظار 

  

 الدقي -امام مقر شركة الكان(ميدان المساحة ٢ساحة انتظار  -:التوصيف(  
 المساحة:  ً ً للكروكي المرفق ٢م ٤٤ ٣٤٨تقريبا   .طبقا
 سيارة تقريباً  ١٥حوالي  :القدرة االستعابية.  
 الموضحكما بالكروكي  :حدود الموقف وتوصيفه  

 مدخل علي ميدان المساحة  -١
 مقر شركة الكان  -٢
 شارع حسين واصف -٣
 مدخل علي شارع المساحة  -٤

  

تتميــــــز المنطقــــــة الكــــــائن بهــــــا الموقــــــف بالكثافــــــة الســــــكانية والمروريــــــه ويوجــــــد بهــــــا العديــــــد 
  .من المدارس والسفارات والشركات 

  شهرياً    )                                                :(حق االنتفاع الشهري للموقف المذكور 

  

  

  

  

 



 


