
  
  

    

  

 

 

    

    
  
  
 : ............................................................اسم املتزايد  •

 .فقـط  مخسة أالف جنيه   –ه  جني ٥٠٠٠ :ني إبتدائى تأم •

  ) عقـد ة للـة الكليـن القيمـم%   ١٠ ىـإل زدادـي(  
 بقسم العقود:::  ظهرًا   ١٢الساعة :::  ميعاد املزايد احمللى العلىن  •

 م ٢٠٢٢/  ٥/  ٢٩املوافق  األحديوم  •

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 جنيه)  ٢٩٩( مثن كراسة الشروط  •

 

        أعضاء جلنة إعداد كراسة الشروط املواصفاتأعضاء جلنة إعداد كراسة الشروط املواصفاتأعضاء جلنة إعداد كراسة الشروط املواصفاتأعضاء جلنة إعداد كراسة الشروط املواصفات
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  "            اإلدارة الهندسيه"أيمن يونس                      / المهندس ــ٢
  "عضـو مـالـى"نسمة حسام الكاشف                / األستاذه ــ٣
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  كراسة
  الشروط العامة واملواصفات

  لعمليه ترخيص حق اإلنتفاع 

  لدار مناسبات دهب

  



  عــــة دهـــبقا
 ههههــــاعاعاعاعــــــــف القف القف القف القــــوصوصوصوص •
  ومكتب بمساحة ) م١٧×١٥(داخليه بمساحة ) صاله(يتكون من قاعه ) ٢٠×١٥(ـــــ مساحة المبنى   

  .دورة مياه ) ٢(وبوفيه وعدد ) م٣,٥×٣(     
  .ـــــ المدخل الرئيسى للقاعه من الجهه الجنوبية للمبنى   
  .مشطب كامالً من الداخل والخارج  ـــــ مبنى القاعه  
  ههههــــاعاعاعاعــــــــع القع القع القع القــــموقموقموقموق •

  )شاع البريد الرئيسى(يطل على شارع أسوان : ــــ الجهه الجنوبية 
  .تطل على أرض فضاء ثم بنك التنمية واألئتمان الزراعى : ــــ الجهه البحريه 
  تطل على أرض فضاء ثم بنك سيناء الوطنى: ــــ الجهه الغربية 

  تطل على شارع مركز اإلعالم: الشرقية  ـــــ الجهه
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



  رخيص حـق اإلنتفاع دار مناسبات دهبت
  هـــامـروط عــش

  .أن يكون المتقدم بالمزاد مصري الجنسيه ـــ ١
  . ثه سنوات من تاريخ استالم العينمدة االنتفاع ثال -٢
ـ ة عـالساعة الثاني م٢٩/٥/٢٠٢٢الموافق األحد وم ــي المحلي  يـزاد العلنــمة الـجلس-٣ ر ظهـرا  شـ

  ودــالعق مـبقس
ـ ـت يشاء في حالـي اي وقـد فـق في الغاء او فسخ العقـللمجلس الح -٤ ـ  ـه ع ين ـدم االلتـزام بالقوان

  روطـواللوائح والش
لسنــة  ) ٤(رقــم   طبقـاً لقانــون البيئـه   ظ علي النظافة العامة للمكانـيه ان يحافـيلتزم الراسي عل -٥

  .م ١٩٩٨لسنة ) ٩(للقانون رقم  م والمعـدل ١٩٩٤
ضـع  يخي واي قـوانين  ــن الصناعــل بها االمح المعموــين واللوائــقوانزم المتعاقد بجميع الـيلت -٦
  . الدارها ـل

  . يلتزم المتزايد عمل االصالحات والترميمات الالزمة على نفقتة الخاصة وتحت اشراف المجلس -٧
 هاء من مدةتور االنـيدة فـة التي يقبلها المجلس وبحالة جـبالمجلس بالحال الداريم ـع بتسلفم المنتالتزا - ٨

  . التعاقد
ال يحق للمتعاقد ايجار العين من الباطن وفي حاله ثبوت ذلك يتم فسخ التعاقـد مـن طـرف المجلـس دون      -٩

  . الي المتعاقد او انذار المتعاقد معهالرجوع 
ـ  ـي بين المتزايدين واعـعر االعلـه للسـي والترسيـزاد علني محلمـال -١٠ ـ عر ـلي مـن الس ي األساسـ

  .م ٢٠١٨لسنة  ١٨٢القانون  الحكاما ـزاد وفقـبالم للعملية
  .   داخل الدار  يحظر على من يرسو عليه المزاد مزاولة أو أرتكاب أية أعمال مخله بالنظام العام واألداب -١١
يلتزم الطرف الثانى بالتأمين على الدار ضد الحريق والسرقه لدى احدى شركــات التأمــين المعتمـده     -١٢

الطرف األول فى حدود مبلغ ال يقل عن المبلـغ التي تحـدده الشركـه أو المجلــس طبقــاً لنظـام    لصالـح 
                                                               .                عليهاالشركـة المؤمن 

  .ال يتم تركيب أي كاميرات إال بعد موافقه الجهات األمنيه  -١٣
ة ـد وتسليمــع من التعاقـة اسابيـالل ثالثـى خـف الداروتجديد  ـهم وصيانـد ترميـى المتعاقـعل -١٤
   . وتسليمه حاله جيدة  فى نهايه التعاقد نهاية التعاقدي ـدة فـيـة جـبحال
ال يتم التعاقد إال بعد الحصول على موافقة الجهاز الوطنى لتنميه شبه جزيرة سيناء والجهات المعنيه  -١٥

  .م ٢٠١٢لسنة ) ١٤(طبقاً الحكام القانون برقم ) الدفاع الداخليه ــ المخابرات العامهوزارتى (
  .اد احضار سجل تجارى للنشاط أو رخصه مزاولة النشاط والشهاده الصحيه يلتزم من يتقدم للمز -١٦
المنتفـع مسـئول عن صيانة جميع المرافـق وعليـه السـداد قيمة إسـتهالك المـياه والكهربـاء  -١٧

  . الخاص بالدار محل العقد على نفقته الخاصه والصـرف الصحى 
  الخاص بتنظيم التعاقدات التي ترمها الجهات م ٢٠١٨لسنة ) ١٨٢(القانون رقم  تخضع هذه العمليه الحكام -١٨

  . من كراسة الشروط والمواصفات والعقد المبرم أالتنفيدية وتعد جزء ال يتجزالعامة والئحته        

  توقيع مقدم العطاء                                                                                            
  
  

        



        داددادداددادــــة السة السة السة الســــه وآليه وآليه وآليه وآليــــات املاليات املاليات املاليات املاليــــــــاإلشرتاطاإلشرتاطاإلشرتاطاإلشرتاط
        ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

        

من قيمة المـزاد عنـد   % ١٠رسم تامين دخول المزاد يزيد )          (بتدائي  علي المتزايد دفع تامين اإل -١

  الرسو 

  .قيمة األنتفاع علي ان يقوم المنتفع سداد  ٢٠١٨لسنه  ١٨٢القانون  وطبعا الحكام     

وء ـة للجـس الجلسة يصادر التامين االبتدائى دون الحاجفي في نـن النهائـسداد التاميـعدم الة ـفي حال -٢

  . او انذاره وتطرح علي حسابة وفقا الحكام القانوناء ـللقض

إنظـاره أو   تلقاء نفسـة دون المتعاقد د من ــعن سداد قيمة االنتفاع الشهري يتم فسخ التعاق حاله التاخير -٣

  .م ٢٠١٨لسنة ) ١٨٢(للقضاء ومصادرة التأمين النهائي وإتخاذ كافة اإلجراءات القانونيه طبقاً لقانون الرجوع 

فى حالـة التأخــر توقــع    ة كل شهرام عمل من بدايأيـة ـهري  اول ثالثـيتم سداد قيمة االنتفاع الش -٤

                                                                                                                     .طبقاً لسعر الفائده المعلنه من البنك المركزى وذلك خالل أسبوع بعد الثالثة أيام الجاريه عليه الغرامه 

والرسوم واى مستحقات ماليه اخري وفقا للقوانين واللوائح المعمول بها فى  بيتحمل المتزايد سداد الضرائ -٥

  .الشأن هذا 
ل ـه دخبــاع الشهريه ضريـق االنتفـه حـمن قيم) %٣(ه لاليجار الشهرى ـيحصل من المنتفع االضاف - ٦

  . من قانون ضريبه الدخل )٥٩( مادة
   )١٨٢(للقانون حة التنفيذيةئمن الال١٥٠استنادا للمادة نوياس )%١٠(بنسبة  يتم زياده قيمه االنتفاع الشهريه - ٧

  .م ٢٠١٨لسنه       
  نهاية الشهر التاسع من السنة االولى من التعاقد والسنوات التي تليها تقديم خطاب ضمان  فىالتزام المتعاقد  - ٨

  بنكي بالقيمة المستحقة عن السنة التالية علي ان يكون الخطاب ساريا لمدة شهر بعد انقضاء السنة التي      
  . لقانون تنظيم التعاقدات من الالئحة التنفيذية )٩٥(تطيقا للمادة  يقوم خاللها التعاقد     

لسنـة ) ١٠(وخدمات الجهاز طبقـاً لقـرار مجلـس إدارة الجهـاز رقم  على المنتفع سداد مقابل انشطه - ٩
وتعديالتـه بموجب أمـر دفـع على حسـاب الجهاز الوطنـى لتنميـه شبـه جزيـرة سينـاء بالبنك م ٢٠١٢

  المركـزى المصرى 
  ) .٤٠٢٠٥٠٠١(كــود مؤسسى رقـم       

  توقيع مقدم العطاء                                                                                    
  
  
  
  
  
  



  
        دار مناسبات دهبدار مناسبات دهبدار مناسبات دهبدار مناسبات دهبري ري ري ري ــــه لتأجه لتأجه لتأجه لتأجــــروط اخلاصروط اخلاصروط اخلاصروط اخلاصــــالشالشالشالش

        ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

التامــه من قبـل المتـــزايد ــ الدار محــل المــزاد كائن شارع البوسطه ويتم المعاينــه ١

  ويعتــبر دخولــه بمثابــة المعينه 

  .التامــه للجهالــه     

  .ــ على من يرسو عليه المزاد المحافظه على النظافه العامه وتسليمه بحالة جــيده فى نهاية مدة العقد ٢

  ) .دار مناسبات(ــ مزاولة النشاط فى الحدود المصرح له بها ٣

  .ــ على من يرسو عليه المزاد اإللتزام التام بالمحافظه على كافة مكونـات المكان ٥

  .ــ على من يرسو عليه المزاد اإللتزام بالمساحه التي يصرح بها بإشغالها وعدم تجاوزها ٦

  م العطاءتوقيع مقد                                                                                    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
        اءاءاءاءــــات العطات العطات العطات العطــــــــحمتويحمتويحمتويحمتوي

        ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

        

  . ـــ تقديم طلب دخول مزاد ١
  . )االصل لالطالع(صورة ضوئية لبطاقه الرقم القومى لمقدم العطاء  ـــ٢
  . ساريه اصل صحيفة الحالة الجنائية لمقدم العطاء ـــ٣
س المدينة او ـاء قبل مجلـدم العطـة علي مقـيفيد عدم وجود اي مديونيات مستحق تقديم ما ـــ٤

  ات ويستبعد اي ـغرام
  مقدم عطاء مستحق عليه ايه مديونيات سابقة لم تسدد مع تقديم الشهادة الداله علي ذالك من الجهه االداريه      
  . )مجلس المدينة( المختصه     

  . طاء المرفق بكراسه الشروط والمواصفاتاقرار وتعهد من مقدم الع ـــ٥
  .ـــ صورة سجل تجارى سارى باسم المتقدم للمزاد بنفسه ومدرج به النشاط المطلوب ٦
  .ـــ صورة البطاقه الضريبيه للمتقدم ومميكنه ساريه ومدرجه بها نوع النشاط المطلوب ٧
  .ـــ صورة من الشهاده الصحيه ٨
  .اً بها األصول لإلطالع ـــ تقديم جميع المستندات مرفق٩
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  اقــــــرار

  
مقدم العطاء في المزايدة المحلية  ...................صفتي... ................................../ا ــر انــاق

  العلنية 

  م٢٠٢١/........./........ بجلسة تأجير دار مناسبات دهب بشارع البوسطهبحق انتفاع 

  : ر بما يليــــــد واقــــاتعه

 .االتزام بتنفيذ كافة الشروط الواردة بكراسة الشروط والعقد المرفق  - ١

عن اجمالي مدة التعاقد بالكامل فى ذات الجلسة فور ) % ١٠( بالقيام بسداد التامين النهائي بنسبة اتعهد - ٢

 . رسو المزاد

اقر بانني قمت بمعاينة الموقع واني اطلعت علي كافة الشروط المزايدة ونموزج العقد المرفع وبمجرد  - ٣

الواردة بهم جميعا دون اي اعتراض او  تقديم العطاء للمزايدة يعتبر انني قبلت كل الشروط وااللتزامات

 . تحفظ
  

  توقيع مقدم العطاء                                                        
   اــر مبــاملق                                              

  /  االسم                                                                       
  / الصفة                                              

  / العنوان                                                
  / رقم تليفون                                            

  
  

 


