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مظـر   فيـي  مظـر   مـالي   فـي مايـد  اي ـ  يقدم العطاء باسم السيد/ رئـي  حـي مصـر الجديـدة داظـو مظـر في     -1

 0جلسة ف ح المظاريف الفيية 2019/  11/  26 يام: ظهراً 12الساية 

 مـا يـاا  يلـي أن يسـدد مـ  يرسـا يليـ  المـزاد    جيية فقط ألف  ثالثان ييهاً ج30000 دظال المزاديسدد الم زايد تأمي   -2

ها المزاد ي  مدة العقد بالكامو ك أمي  نهائي سـار  وـاال مـدة العقـد  فلـ  فـار رسـا المـزاد الراسي بم  القيمة الكلية  10%

 ال ـامي   المـزادأل  إجـراءات ضاـائية ال ـأمي  يسـدد فـي جلسـة  في حالة يدم السداد يصادر ال أمي  المدفاع مي  د ن حاجة 

   0لدظال المزاد فقط  لي  بعدد الساحات . االب دائي

هـا ية المعمـال بالفيية  المالمي  بأن  اولع يلي الشر و  المااصفات تاضيع مقدم العطاء يلي العطاء المقدم مي  يع بر إضرار  -3

بالعمـو بماجـه هـاا القـانان  القـااني   اللـاائح رجـاع فيـ   ميـ  ال  يع بـر ضبـاالً صـريحاً  20188لسية  182القانان  ألحكاموبقاً 

 0المالية في هاا الشأن  إضرار مي  بمعايي   يلي الطبيعة للساحات ماضاع المزايدة

 0لبدء المزاديقبو أ  يطاء أ  تعديو في العطاء بعد المايد المحدد  ال -4

مقـدم العطـاء ك ابـة اسـم  المحلية ال قدم في المـزاد  يلـي  يحظر يلي العاملي  بالحكامة أ  ضطاع األيمال  جهات اإلدارة -5

مقدم العطاء شـركة يقـدم صـارة إن  جد مع أظطار جهة اإلدارة إفا ورأ أ  تغير في البيانات  إفا كان  يياان   كال  رضم ال ليفان 

 0م  يقد الشركة  المدير المسئال

 في مظر في  : يقدم العطاء -6

 ظروف الفني ويشمل :الم

 بطاضة الرضم القامى سارية . -أ

 صحيفة الحالة الجيائية م  األحكام . -ب

 أشهر. أربعةالدفع أ  ظطاب ضمان  ير مشر و  سار  لمدة ال أمي  المؤضت نقداً أ  بشي  مقبال  -ت

 0سابقة األيمال ظاصة باس غالل إدارة الساحات -ث

 المبيعات .يلى الماافة كاا الاريبة  2019البطاضة الاريبية مجدده لعام  -ج

 .عرفة جهة اإلدارةملالوالع يليها بتقدم أصال المس يدات المطلابة  فل   -د

لمقدم العطاء شطه إ  بيد م  بياد كراسة الشر و أ  إجراء أ  تعديو يليها مهما كان ناي   إفا ر ه فـي أبـداء أيـة  ال يجا  - 

    0مالحظات فيية ف ثبت في ك اب مس قو ي امي  المظر   الفيي

 : ويشمل المالي المظروف

سـعر بشـرو ي لكو ساحة يلي حده  سي م إجراء المزايدة يلي هاه األسعار  ي م ال رسية يلي أيلـي سعر مبدئي ام   -أ

   0يقو ي  القيمة ال قديرية أال

سـبة لكـو سـاحة  أن تكـان األسـعار األسعار تشمو  تغطي جميع المصر فات  االل زامات أياً كان نايهـا ال ـي ي كبـدها بالي -ب

 0بالحر  

 0أدياء م  صاحه العطاء بمعال ظطاً في يطائ  إفا ضدم بعد ف ح المظاريف الفييةيل فت إلي أ   ال -7

 0يس بعد العطاء الغير مصحاب بكراسة الشر و  المااصفات الخاصة بالمزاد -8

 0فكو ساحة يجر  يليها مزايدة بااتها  احدة لي   حدةالمزاد  -9

 0بالساحة االن فاعلمقابو  %10ي م  يادة سياية د رية  -10

اإلداريـة إيـادة   للجهـةلمدة شهر  احد يفسخ العقد م  تلقـاء نفسـ   يحـ   االن فاعي  سداد مقابو إفا تأظر الم عاضد  -11

 0ورح الساحة للمزايدة بمعرف ها يلي نفقة الم عاضد  الرجاع يلي  بال عاياات المياسبة

 0بماافقة ك ابية م  الحي إالت ظفيفة بيطاق الساحة يجا  للمس غو إضامة أ  مكاته أ  ميشا   ال -12



للم عاضد ال يا ل ي  العقد للغير أ  ال أجير م  الباو  للمكان أ  جزء مـ  المكـان  فـي حالـة مخالفـة فلـ  يع بـر  ال يجا  -13

 0لمياسبةالعقد مفساظاً م  تلقاء نفس   د ن اللجاء إلي أية إجراءات ضاائية مع أحقية الحي في ال عاياات ا

اإلدارية  د ن أن يكـان لمقـدمي العطـاء الحـ   الجهةم  ح  الحي إلغاء المزايدة أل  أسباب ضهرية أ  ظارجة ي  أرادة  -14

 0في المطالبة بأ  تعايض  فل  ضبو البت فيها

 0الماحد المياسه الزىالمزاد تافير العمالة المياسبة مرتدية يلي م  يرسي يلي   -15

 0بيهر الشارعبان ظام السيارات بطريقة ميظمة تسهو يملية الدظال  الخر ج  سهالة المر ر  االل زام -16

 0ب عليمات المر ر االل زام -17

شهرياً  في حالة ال ـأظير يـ م اح سـاب  نقداً أ  بشي  مقبال الدفع ظالل ثالثة أيام م  بدء ال عاضد االن فاعيسدد مقابو  -18

 0لفائدة البي  المعلي فاائد تأظير  فقاً 

إلـي إظطـار أصبح ال أمي  المؤضت م  ح  الحي د ن حاجة   أالسحه يطائ  بعد جلسة المزايدة لمقدم العطاء  ال يجا  -19

 0أ  إناار

الم عاضد مسئال مسئالي  كاملة مدنياً  جيائياً ي  سالمة  أم  السيارات داظو نطاق الساحة د ن أدني مسئالية مـ   -20

 0الحيضبو 

 فقاً لل عريفـة الماضـاية بمعرفـة الحـي  يكـان  االن ظار فئة يجه يلي الم عاضد أن ياع لاحات إرشادية تاضح اليشاو  -21

 0 األيالنات اإلشغاالت ضع اللاحة  فقاً لقانان 

 0ببياد العقد االل زامم  ح  الحي المر ر  األشرا  لل أكد م   -22

 0المصلحة العامة فل  د ن الرجاع يلي الحي بأ  تعاياات انقاتم  ح  الحي إلغاء العقد  فل  إفا  -23

 0تعديو يطرأ تكان الزيادة أ  اليقص في القيمة اإليجارية بيف  اليسبةفي حالة  يادة أ  نقص مساحة الساحة ن يجة أل   -24

 0بحد أضصي ثالث سياات اإلدارة ماافقة جهة الم عاضد  مدة العقد سية ضابلة لل جديد بماجه وله ك ابي م   -25

 ي م اتخاف اإلجراءات القانانية ظصـماً يلـي إفا أظو الم عاضد بأ  شرو م  شر و العقد  يصادر ال أمي  اليهائي يفسخ العقد  -26

 0حساب 

الطر  األ ل بخطاب مسجو بعلم الاصال ضبـو ي م إظطار فى حالة ر بة الطر  الثانى   مس أجر  فى إنهاء العالضة اإليجارية -27

 يام   س ان يام   . 60إنهاء العالضة بمدة التقو ي  

 الالئحة ال يفياية القـرارات  2018لسية  182القانان  إلحكامفها ظاضع  الكراسةفي هاه  المعليةلم يرد في الشر و  كو ما -28

 0المكملة ل   اللاائح المالية في هاا الشأن

 فئة االن ظار : -29

 جيي  . ظمسةالساية األ لى :  •

 جيي  . ثالثةالساية الثانية  •

 جيي  . ثالثةالساية الثالثة  :  •

 جييهات . س ةسايات :  6الاردية بما ال يجا    •

 جيي  . سبعةأكثر م  الاردية  ح ى آظر اليام :  •

 جيي  للسيارة الصالان . مائ ي  االش راك :  •

 


