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هيئة النقل العام بالقاهرة

ً
أوال  :بيان باحملل املعروض لإلجيار - :
تعلن هيئة النقل العام بالقاهرة عن إجراء مزاد علني يوم الخميس الموافق  2018/ 6 / 21لتأجير محل
نهاية خطوط مترو الميرغني بمساحة  6,35م

ً
ثانيا  :شروط مزاد تأجري احملل - :

** علي من يرغب في تأجير محل نهاية خطوط مترو الميرغني

يقر راغب التأجير بأنه عاين المحل المعروض للتأجير بالمزاد العلني وعلم بحالتها علماً تاماً نافياً للجهالة ،

وقبل التأجير بالحالة التي عليها من حيث المكان والقيمة اإليجارية0
 .1يكون التزايد مقبوالً من راغب التأجير بدفع التأمين االبتدائي المحدد وقدره 2000جنيهه الفهان جنيهه
مصريا) علي أن يستكمل التأمين إلي  %10من القيمة الكلية الراسي بها المزاد عن مدة العقد بالكامل
كتأمين نهائي ساري طوال مدة العقد وذلك فور رسو المزاد 0
 .2يبقي مقدم كل عطاء ملزماً بعطائه وليس له الحق في العدول عنه حتهي انتههاء عمليهة المهزاد و عه ن
الهيئة لمن يقبل عطاؤه من المتزايدين  ،فهنن عهدل أحهبل التهأمين حقهاً خالصهاً للهيئهة مهن غيهر حاجهة
إلي اتخاذ أي إجراءات قانونية 0
 .3يعتبر القرار الذي تصدره لجنة المزاد بعد اعتماده في حكم التعاقد مع راغب التأجير ويجب عليه بمجرد
رسو العطاء أن يستكمل التأمين النهائي فو اًر  ،فنذا تأخر عن تكملة التهأمين يكهون للهيئهة الحهق ب يهر
حاجة إلي تنبيه أو إنذار أو اتخاذ أي إجراء قانوني آخر في مصادرة التأمين المدفوع منه
 .4يجب علي كل متزايد أن يوضل عنوانه الذي يتخذه مح ً مختها اًر إل رسهال اإلخطهارات إليهه فيهه  ،وتعتبهر
اإلخطارات التي تترك له أو ترسل بطريق البريد الموحي عليه كأنها بكتاب موحي عليه .
 .5علي المتزايد تقديم أحل البطاقة الضريبية والسجل التجهاري سهارية المفعهول لإلطه ع علهيهم فهي نفهس
الجلسة
 .6يجب اتخاذ الحيطة والحذر فى إجراءات األمن والسالمة ومنع استتخدا استطوانات الزتال المخاللتة للموا تلات
حلاظا على العمال وممتلكات الهيئة

 . 8هذا التأجير يخضع ألحكام القانون رقم  )89لسنة 1998م بشأن المناقصات والمزايدات وقرار وزيهر
المالية رقم  )1367لسنة 1998م بنحدار ال ئحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات 0
 .9تخضع هذه الشروط للمراجعة بمعرفة إدارة الفتوي بمجلس الدولهة  ،ويقهر الطهرفين بقبهول أيهة تعهدي ت
تتم عليها 0

هيئة النقل العام بالقاهرة
ً
ثالثا  :االلتزامات الواجبة علي املتعاقد مع اهليئة - :
ً

أن يقدم للعاملين يومياً األحناف المبين أنواعها بالكشف المرفق 0
أوال :
ً
إذا عجز من يرسي عليه المزاد عن تنفيذ العقد أو لم يقم بتنفيذه علي الوجهه األكمهل فللهيئهة
ثانيا :
الحههق بموجههب إخطههار بكتههاب موحههي عليههه ويههدون حاجههة إلههي اللجههوء للقضههاء إل ههاء العقههد
ومصادرة التأمين أو تقوم بتنفيذ العقد كله أو بعضه علي حسهاب حهاحبه وذلهك دون اإلخه ل
بحقها في المطالبة قضائياً بتعويض عما لحقها من أضرار أو أحابها من خسائر نتيجة لذلك
ً
مدة إيجار البوفيه ث ث سنوات فقط ينتهي بعدها اإليجهار  ،ويلتهزم المسهتأجر بهنخ ء البوفيهه
ثالثا :
أخر يوم من العقد 0
ً
يدفع اإليجار مقهدماً فهي اليهوم الثالهث مهن كهل يههر علهي األكثهر بعهد ذلهك توقهع غرامهة قهدرها
رابعا :
عشرة جنيهه عهن كهل يهوم يتهأخر فيهه المسهتأجر عهن سهداد اإليجهار ويلتهزم بتوريهد ال رامهة مهع
اإليجار 0
الزيادة السنوية يلتزم الراسي عليهة المزايهدة بسهداد قيمهة االيجاريهة مضهافا اليهه نسهبة )%10
خامسأ
عشرة فى المائة سنوية للعام الثانى عن العام االول وللعام الثالث عن العام الثانى وتسدد مهع
قيمة االست ل السنوي.
قيمة اإليجار المتفق عليه غير قابلهة ألي تخفهيض مهمها كانهس األسهباب  ،وال يجهوز للمتعههد
سادسا:
مطالبة الهيئة بتعويض عن أي خسائر 0
ال يجوز للمتعهد تأجير المحل من الباطن أو التنازل عن تعهده لل ير 0
سابعا:
يستخدم المتعهد في إدارة المحل عمهاالً علهي نفقتهه بشهرط أال يقهل سهن كهل مهنهم عهن ثمانيهة
ثامنأ
عشر عاماً وال يزيد عن خمسون عاماً  ،وأن يكون حهام ً يههادة تحقيهق الشخصهية ويههادة
خلههوه مههن األمههراض المعديههة  ،ويكههون مسههئوالً عنههه مسههئولية المتبههوع مههن أعمههال تابعيههه ،
وضامناً معه في كل ما يحدثونه من أضرار  ،وللهيئة الحق في طلب استبدال أي عامل يترآي
لها سوء سلوكه وعلي المتعهد تنفيذ ذلك دون معارضة 0
جميع األدوات ال زمة إلدارة البوفيه يلتهزم بهها المتعههد علهي حسهابه الخها بشهرط أن تكهون
تاسعـأ
هذه األدوات مهن النهوع الجيهد  ،ويجهب عهرض نمهوذل مهن كهل منهها العتمادهها قبهل اسهتعماله
والهيئة غير مسئولة عما يحدث من تلف أو فقد أي من هذه األدوات 0
يلتزم المتعهد بتقديم األحناف الموضحة بالكشف المرفق بشرط أن تكون جميع األحناف مهن
عاشرأ
أنواع جيدة ونظيفة وطازجة وخاضعة للتفتهي عليهها حهحياً  ،ويلتهزم المتعههد أن تكهون ههذه
األحههناف مت هوافرة بصههفة مسههتمرة ويكميههات تكفههي احتيههال العههاملين  ،ويمتنههع عليههه تقههديم أي
مشرويات روحية  ،وتحتفظ الهيئة لنفسها بالحق في تحديد األثمهان واألحهناف التهي ال توجهد
في التعريفة الحالية وتريد الهيئة أو المتعهد إدخالها بها 0
حادى عشر :علي المتعهد أن يحتفظ بجميع ما لديه في دواليب تتوافر فيها أسباب النظافة التامهة  ،وإلدارة
الهيئة الحق في التفتي علي البوفيه وأدواته في أي وقس للتأكد مهن قيهام المتعههد بالتزاماتهه
علي الوجه األكمل وقيام العمال بنظافة البوفيه وأدواته وأوانيه كما يجب 0
ثانى عشر :الهيئة غير مسئولة عن دفع قيمة أثمان الطلبات المستحقة علي العاملين بها 0

ثالث عشر :يتعهد المستأجر بتقهديم الطلبهات نهها اًر ولهي ً خه ل مواعيهد العمهل ويلتهزم بتقهديم المهاء المهثل
مجاناً 0
رابع عشر :يلتههزم المتعاقههد وعلههي نفقتههه الخاحههة بههنجراء مهها يلههزم مههن تجهي هزات وأعمههال تطههوير وحههيانة
مسههتمرة لمحههل التعاقههد ضههماناً إلعادتههه للهيئههة بحالههة جيههدة فههي نهايههة مههدة اإليجههار وذلههك بعههد
الحصول علي أذن كتابي من الهيئة .
خامس عشر  :توقع غرامة علي كل مخالفة تصدر من المتعهد أو من تابعيه قدرها مائة جنيه عن المخالفة
األولي ومائتان جنيهاً في حالة تكرار المخالفة 0
سادس عشر  :للهيئة الحق في فسخ العقد ومصادرة التأمين إذا استعمل المتعهد أو ثبس عليه قيامهه بهال
أو الت عب في معاملته مع الهيئة  ،أو قام بريوة أحد موظفيها أو مستخدميها أو عمالها أو
التواطؤ مع أفراد بها وذلك دون اإلخ ل بحقها في المطالبة بالتعويضات المترتبة علي ذلك
سابع عشر  :يجتب اتختاذ الحيطتة والحتذر فت إجتراءات األمتن والستالمة ومنتع استتخدا استطوانات الزتال المخاللتة
للموا لات حلاظا على العمال وممتلكات الهيئة

ثامن عشر  :أقر بأنني اطلعس علي كافة الشروط الخاحة بتأجير المحهل  ،وكهذا الكشهف الخها

باألحهناف

التي سأقوم ببيعها  ،وأوافق علي جميع هذه البنود  ،وأقر بأنني ليس لي حق االعتراض عليها  ،كما أننهي أقهر بمعهاينتي
للبوفيه المطلوب تأجيره من حيث المساحة والموقع  ،ويعد توقيعي علي الشروط بمثابة إقرار مني بذلك 000
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عقـد تأجيـر

بوفية نهاية حمل نهاية خطوط مرتو املريغني
ملدة ثالث سنوات

إنه ف يو
–1

الموافق

/

 2018 /ت االتلاق بين كل من - :

هيئتتة النقتتل العتتا بالقتتاهرة  -ومقرهتتا امتتتداد شتتارس رمستتي
املهندس /رزق على مصطفى
وينوب عنه ف التوقيع السيد المهند

–2

ب لته رئي
 /رئي

مجل

 -الجبتتل األحمتتر  -مدينتتة ن تتر ويمثلهتتا الســيد

اإلدارة 0

اإلدارة المركلية للشئون اللنية بموجب القرار االدارى رق  15لسنة 2017

{ طرف أول }

الساده /

{ طرف ثان }

اتفق الطرفان علي ما يأتي - :

{ }
أشهرت الهيئة ف ملايدة علنية عن تأجير المحل التابع لها والكائن بنهاية خطوط مترو المرغني بمساحة()6,35وأسلرت
اإلجراءات عن قبول العطاء المقد من الساده  /الستئجار المحل طبقا ً للشروط الخا ة بالهيئة وبقيمة ايجارية شهرية
الغير ) بخالف قيمة استهالك الكهرباء والمياه
جنيه (
قدرها

{ البند األول}

يعتبر التمهيد السابق وشروط الملايدة والعطاء المقد وكشف األسعار جلء ال يتجلأ من هذا العقد 0

{ البند الثاني}

أجر الطرف األول إل الطرف الثان محل نهاية خطوط مترو الميرغن بمساحة 2 6,35تقريبا لمدة ثالث سنوات
الغير)
بقيمة ايجارية شهرية قدرها ج ( فقط
ً
جنيها الغير)
وبقيمة إجمالية خالل السنة األول قدرها 0ج ( فقط
وبليادة سنوية قدرها %10للعا الثان عن العا األول وللعا الثالث عن العا الثان وبيانها كالتال -:
جنيهاالغير)
جنيه( فقط
السنة األولى  :قدرها
جنيها الغير)
جنيه( فقط
السنة الثانية  :قدرها
جنيهاالغير )
جنيه( فقط
السنة الثالثة  :قدرها
الغير)
جنيه(فقط
وبقيمة إجمالية خالل الثالث سنوات قدرها
وذلك بخالف قيمة استهالك الكهرباء والمياه .
والقيمة اإليجارية المتلق عليها غير قابلة ألي تخلتي مهمتا كانتت األستباب وال يجتول للطترف الثتان مطالبتة الطترف األول
بالتعوي عن أي خسائر ويمتنع عل الطرف الثان تأجير المحل من الباطن أو التنالل عن تعهده للزير 0

{ البند الثالث}
يلتل الطرف الثان بتوفير المشروبات واأل ناف بأسعار مناسب والطرف األول غير مستئول عتن تح تيل
أثمان الطلبات المستحقة لألفراد العاملين بهتا أو الزيتر ويشتترط أن تكتون جميتع األ تناف متن أنتواس جيتدة
وطالجة وخاضعة للتلتيش عليها من الجهات ال حية من قبل الطرف األول ويتعهد الطرف الثان أن تكون
هذه األ ناف متوافرة ب لة مستمرة نهارا ً وليالً خالل مواعيد العمل بكميات تكلت احتيتاج العتاملين وتقتدي
الماء المثلج مجانا ً .
ويمتنع عل الطرف الثان تقدي أية مشروبات روحية أو المطالبة برفع األستعار التت رستت عليهتا الملايتدة
ألي سبب كان وتحتلظ الهيئتة بحقهتا فت تحديتد أثمتان األ تناف التت ال توجتد فت التعريلتة الحاليتة ويتري
الطرف األول والثان إضافتها .

{ البند الرابع}
مدة التعاقد - :
متتدة إيجتتار المحتتل ثتتالث ستتنوات تبتتدأ متتن /
بأخالء البوفيه أخر يو ف العقد0

 2018 /حتتتى /

2021 /

ويلتتتل الطتترف الثتتان

{ البند اخلامس}
شروط الدفع - :
يلتل الطرف الثان بدفع اإليجار الشهري مقدما ً ونقدا ً بخلينة الطرف األول وخالل الثالثة أيا األول من كل
شهر عل األكثر وإذا تأخر عن هذا الميعاد يوقع غرامة قدرها عشر جنيهات عن كل يو تأخير بعد الميعاد
المتلق عليه ويلتل بتوريدها مع اإليجار وعل أن يقو الطرف األول بإنذاره ف اليو الرابع باعتبار
العقد ملسوخا ً من تلقاء نلسه دون الحاجة إل االلتجاء إل القضاء إذا تأخر عن دفع قيمة اإليجار والزرامة
خالل الن ف األول من كل شهر 0

{ البند السادس}
التأمين - :
الغير )
جنيه(
قا الطرف الثان بتوريد مبلغ
كتأمين نهائ بنسبة  %10من القيمة اإلجماليتة عتن متدة العقتد بالكامتل تحتتلظ بته الهيئتة حنت نهايتة متدة
التعاقد وت لية حساب الطرف الثان وذلك لضمان تنليذ العقد 0

{ البند السابع}
شروط عامة - :
–1

–2

–3
–4

–5
–6

-7

يستتخد الطترف الثتان فت إدارة المحتل عمتال علت نلقتتته الخا تة بشترط أال يقتل ستتن كتل متنه عتن ثمانيتتة
عشتترة ستتنة وال يليتتد عتتن خمستتون عام تا ً وأن يكتتون حتتامالً شتتهادة تحقيتتق شخ تتية والخلتتو متتن الستتوابق
وشتتهادة طبيتتة لخلتتوه متتن األمتترا المعديتتة ويكتتون الطتترف الثتتان مستتئوالً مستتئولية المتبتتوس عتتن أعمتتال
تابعيه متضامنا ً معهت فت كتل متا يحدثونته متن أضترار بالهيئتة وللهيئتة الحتق فت طلبهتا استتبدال أي عامتل
يتبراء لها سوء سلوكه وعل الطرف الثان تنليذ ذلك دون معارضة .
عل الطرف الثان أن يحتلظ بجميع مستللمات تشزيل البوفيه ف دواليب تتتوافر فيهتا أستباب النظافتة التامتة
وللطتترف األول الحتتق فت التلتتتيش علت البوفيتته وأدواتتته كمتتا يجتتب فت أي وقتتت للتأكتتد متتن قيتتا الطتترف
الثان بالتلامه عل الوجه األكمل وقيا العمال بنظافة البوفيه .
جميتتع األدوات الاللمتتة إلدارة المحتتل يلتتتل بهتتا الطتترف الثتتان عل ت حستتابه الختتا بشتترط أن تكتتون هتتذه
األدوات متتن النتتوس الجيتتد ويجتتب عتتر نمتتوذج منهتتا العتمتتاده قبتتل استتتعماله وال يكتتون الطتترف األول
مسئوالً عن هذه األدوات وما يحدث لها من تلف أو فقد .
يلتل ال طرف الثتان بمراعتاة تنليتذ متا تقضت بته اللتوائل والتعليمتات بشتأن اإلجتراءات التت يلتتل إتباعهتا (
قوانين التأمينات االجتماعية – اللوائل ال حية – لوائل الشرطة  ...إلخ ) كما يقو الطرف الثان باستتخراج
رخ ة التشزيل للنشاط التذي يقتو بته وذلتك طبقتا ً للتوائل والقتوانين المعمتول بهتا وتحميلته جميتع المخاللتات
الت تت عند عد إتباعه التعليمات المعمول بها وعد استخراج رخ ة التشزيل للنشاط الذي يقو به .
ف حالة حدوث أي ت رف متن المستتأجر أو متن أحتد تابعيته وتعتبتر جهتة اإلدارة أن هتذا الت ترف مخاللتا ً
ألي من شروط استزالل المحل توقع عليه غرامة مالية قدرها مائة جنيه عن المخاللتة األولت ومائتتان جنيهتا ً
ف حالة التكرار .
يتحمتتل الطتترف الثتتان م تتاريف إدارة مكتتان المحتتل وقيمتتة استتتهالك الميتتاه والكهربتتاء حستتب تقتتدير الطتترف
األول شهريا ً عل أن تضاف قيمة تقدير هذا االستهالك إل القيمة اإليجارية الشهرية وتأخذ حكمهتا متن حيتث
التلا المستأجر بها والتتاريخ المحتدد اللتلامته بستدادها إال إذا قتا الطترف الثتان بتركيتب عتداد إنتارة وعتداد
مياه باسمه وف هذه الحالة يكون مسئوالً جنائيا ً ومدنيا ً إذا ثبت ح وله عل التيار الكهربائ أو المياه متن
منشآت الطرف األول المجاورة .
يجب اتخاذ الحيطة والحذر ف إجراءات األمن والسالمة ومنع استخدا استطوانات الزتال المخاللتة للموا تلات
حلاظا على العمال وممتلكات الهيئة

{ البند الثامن}

إلزاء العقد - :
إذا تعذر تنليذ العقد ألي سبب من األسباب من جانب الطرف الثتان ولت يقت بتنليتذ االلتلامتات التت يرتبهتا العقتد علت
عاتقه عل الوجه األكمتل للطترف األول الحتق بموجتب إخطتاره بكتتاب مو ت عليته دون حاجتة لاللتجتاء إلت القضتاء
إلزتتاء العقتتد وم تتادرة التتتأمين وتنليتتذ العقتتد كلتته أو بعضتته عل ت حستتاب الطتترف الثتتان وذلتتك دون اإلختتالل بحقتته ف ت
مطالبته قضائيا ً بالتعوي عما لحقه من خسائر من جراء عد التنليذ 0

{ البند التاسع}

المحل المختار للطرف الثان - :

يقر الطرف الثان بأنه اتخذ مقر المحل محالً مختارا ً له توجه إليه كافة اإلخطارات واإلنذارات التت تستل إليته أو ألحتد
أتباعه من العمال وترسل بطريق البريد المو عليه ويعتبر إعالنه فيته إعالنتا ً تحيحا ً وكتل تزييتر يطترأ علت

هذا العنوان يلتل بإخطار الهيئتة بخطتاب مو ت عليته بعلت الو تول وأال كتان مراعتاة العنتوان األول
من جانب الطرف األول مللما ً 0

{ البند العاشر}
موجودات البوفيه - :
يقر الطرف الثان أنه استتل جميتع المهمتات الموضتحة بتالملحق المرفتق بهتذا وهت بحالتة جيتدة وستليمة
ويتعهد بالمحافظة عليها وتسليمها أما الطرف األول بعد انتهاء العقد وبالحالة الت كانت عليها من قبل ذلتك
وقت التعاقد وف حالة تلف أو فقدان كل من المهمات المسلمة إليه يلتل بدفع قيمتهتا حستب تقتدير الطترف
األول ولي له الحق ف االعترا عل أي مبلغ يقدره الطرف األول .
وال يجول للطرف الثتان القيتا بأيتة تعتديالت أو تحستينات أو إ تالحات بالبوفيته إال بعتد الح تول علت أذن
كتاب من الطرف األول ويحق للهيئة عند انتهتاء متدة التعاقتد مطالبتة الطترف الثتان بإعتادة الحالتة إلت متا
كانت عليه من قبل إدخاله التعديالت .

{ البند احلادي عشر}
تعتبر األحكا العامة ف العقود اإلدارية واألحكا المن و عليها بالئحتة الملايتدات والمناق تات الحكوميتة
مكملة ومتممة لهذا العقد فيما ل يرد بشأنه ن خا بالعقد

{ البند الثاني عشر}
تخت محاك مجل الدولة بنظر أي نلاس ينشأ بسبب هذا العقد .
قبول طرف العقد أية تعديالت يرى مجل الدولة إدخالها على العقد .

{ البند الثالث عشر}
يجب اتخاذ الحيطة والحذر فى إجراءات األمن والس مة ومنع استخدام اسطوانات
ال از المخالفة للمواحفات حفاظا على العمال وممتلكات الهيئة

البند الرابع عشر}
تحرر هذا العقد من ثالث نسخ تسل الطرف الثان إحداها 0

الطرف األول
هيئة النقل العا بالقاهرة
{ مهندس  /رزق على مصطفى }

الطرف الثان

