
   العـامـة لتأجـير كافيتريا وحديقة المساعيد البحريـها��ـ�وط

  " مبـارك��
	ـ�"

  

  : ًأو

  .  تعلن مجلس مدينة العريش عن تأجير كافيـتريا وحديقـة المساعـيد البحريـه ـــ
  .ـــ تعقد جلسة المزاد بمقر إدارة الشئون الماليه قسم العقود بديوان عام مجلس المدينه 

  .عقد ثـالث سنــوات ـــ مــدة ال
  .ـــ للمجلس الحق فى استبعاد أى فرد أو شركة لم تفىبإلتزامات مع المجلس 

  .ـــ أن يكــون المتزايد مصــرى الجنســية 

  :ثانياً 
فقـط خمسـة عشــر ألـــف جنيه ال غــير ) ١٥٠٠٠(ـــ تأمين دخول المــزاد 

  تســدد نقــداً أو بشــيك مقبــول الدفــع 
من إجمالى القيمه الكليه للراسى عليه المـزاد عن مدة العقد بالكامل %) ١٠(تكمل إلى وتس

  فـور رسـو المـزاد 
وفــى حـالــة عـدـم السـداد يتـم مصـادره التأمـين المؤقــت وإعــادة 

  المـزايـده خصمــاً مــن حســابه مـع تحمله أى
  .ه قد تتحقق مصروفــات أو تعويضات أخرى وال ترد له أى زياد

  :  ثالثاً 
ـــ على مقدم العطاء وضع السعر عن تأجير الكافيتريا على أن يكون مسئوالً عن سالمة 

  كامل مساحة الحديقة 
  وله الحق فى استغالل أى مساحه غير منزرعه بعد الرجوع لمجلس المدينه لتحـديد نوع 

  وقيمة رسـم اإلشغال 
 على تعاقد منفصل خاص بهذا اإلشغال   والضوابط المطلوب مراعاتها بناء.  

  :  رابعاً 
ـــ يعتبر الراسى عليه المزاد بإشتراكه فى المزايده إقراراً منه بإتمام المعاينه التامه النافيه 

  لكل جهاله وإنه عـاين 



  الموقع على الطبيعه والذى يبين حدود الموقع والمساحه ويكون مسـئوالً عن الموقــع 
  ه األن على ما هو عليــ

  وإذا أتلف منه شيئاً فعلى المستأجر إعادته إلى ما كان على نفقتـه الخاصـه وإال خصمت 
  قيمه اإلتالفات من 

  .  تأمين بعد إنتهاءالمده دون إخطار أو تنبيه أو أى مستحقات أخرى لدى أى جهه حكوميه 
  :خامساً 

  شـروط األلعـاب فى حالـة إنشـاء األلعـاب بالحديقـه/ أ 

ــ يجب أن تتوافر فـى األلعاب شروط السالمه واألمان والبعد عن جميع ألعاب المغامره ١
  حسـب تعليمـات األمن 

  . الصناعى 
    مع ضروره إحضارشهادات رسميه ومعتمده من مكتب استشارى هندسى مسجل ومعتمد 

  تثبت مدى سالمه 
ية أثناء فترة التعاقد كل ستـة     وأمان األلعاب على أن يتم تقديم تلك الشهاده بصفه دور

  .أشهر بحد أقصى 
ــ المستأجر وحدة مسئول مسئوليه كامله ومباشرة عن األلعـاب التى يزاولها من ناحيـة ٢

  توفــير عـوامل األمـان 
    ويتحمل مسئوليه تأمين الموقع خالل مدة سريان العقد تأميناً شامالً من السرقة ومخاطر 

  الحريق مـع عدم 
اإلخـالل بالمسئوليـه القـانونيـه عـن اإلضـرار الماديه التى تصيب الموقـع أو الرواد     

  ويكون مسئول مسئوليه 
  .جنائيه عن ذلك 

ــ المستأجر وحدة مسئول مسئوليه كاملـه عـن أعمـال الصيانـ هاليوميـه والدوريـه ٣
  واإلصالحـات وتدخـل ضمن 

ـا المستأجر أثــناء فــتره التشغــيل فـى     مـدة العقـد ، وأى تعديالت يحدثه
  الموقــع دون الحصــول على موافقـة 

    كتابيه من مجلس المدينه يعتبر مخالفاً لشروط التعاقد ويحق لإلدارة إتخاذ إجراءات فسخ 
  العقد دون إنـذار 



   .     أو حكم قضائى بجانب مصادرة التأمين والرجوع عليه بالتعويض إذا كان له مقتضى
ــ ال يجوز للراسـى عليـه المزاد أن يضع فـى المواقـع المخصصـه أى مـواد ٤

  مفرقعـه أو قابله لإلشـتعال أو مواد 
    ضــارة بالصحـه العامـه أو مـواد يمكـن أن يتسبب عنها أى خطــر أو ضــرر 

  ويـراعى فى ذلـك كافـة الشـروط 
  .القانونيه واألمنيه والصحيه والبيئيه 

ـ يلتزم المستأجر وحـده بضمـان توفـير األمـن واألمـان لرواد منطقة األلعاب ـ٥
والعاملين بها أثناء التشغيل وهو مسئول مسئوليه مدنيه وجنائيه وأى مسئوليه أخرى عن أى 

  .مخاطر قد تحدث 
ــ مع عدم اإلخالل بما سبق تكـون األلعـاب التى بحـوزة الراسـى عليه المـزاد ضامناً ٦
عـن العقــد ويجــوز الحجـــز عليـها دون إنــذار أو  وفاء بإلتزاماتـه الناشئـهلل

نتـهاء العقد بموافقه احكــم قضائـى وال يجـوز نقلـها أو التصــرف فيها إال عنــد 
  .كتابيه من جهة اإلدارة 

ه وال ــ يلتزم المستأجر بإعداد قائمة أسعـار ركـوب األلعـاب وتعتمد من مجلس المدينـ٧
  .يتم تجـاوزهـا أو تعديلها إال بعد موافقة مجلس المدينه 

فى حالة إنشاء مالعب رياضيه على الراسى عليه المزاد إحضار كافة الموافقات الخاصه / ب
  )مديرية الشباب والرياضه وأىجهه مختصه بذلك(بإنشاء المالعب 

  :سادساً 
 والمشـروبات السـاخنه والمثلجـه ـــ تقتصر نوعية المأكوالت على الوجـبات الخفيفـه

  والحلـوى الجافـه دون تقديم 
  أو بيع المشروبات الكحوليه بدرجاتهـا أو المـواد المخـدره بأنواعها مـع معلــومية 

مصــدرها مع إرفــاق شـهاده صحيه وفى حال مخالفه ذلك يحق للمجلس إنهـاء التعـاقد 
اذ اإلجــراءات القانونيـه دون إنـذار أو ومصــادره التأمــين عــالوة على إتخــ

حكم قضـائى بجـانب التعـويض إذا كـان له مقتضى ويقــع على عـاتـق الـراسى 
  .عليـه المـزاد إصدار التراخيص الالزمه لمزاولـة النشـاط بمعرفته وعلى نفقتــه 

  :سابعاً 



امــه داخـل ـــ يلـتزم الراسى عليـه المــزاد بــأن يراعــى النظافـه الع
وخــارج الموقـع وأن يقــوم بتخصـيص صناديـق للقمــامـه توضـع بهــا كـل 

ـارج هـــذه الصـناديق المخلفــات وال يجـوز إلقــاء أى فضـالت أو قـاذورات خـ
المستأجر مسـئول عن أى مخالفـه من هــذا القبــيل لهـذا التصــرف وفى ويعتــبر 

جــر عـن سـداد الغرامـه يحـق للمجلس إتخــاذ حالــة إمتـناع المســتأ
إجــراءات فسخ العقـــد دون الحاجــه إلى إنــذار أو حكـم قضائى والرجــوع 

  .عليــه بالتعويض إذا كان له مقتضى 

  :ثامناً 
ـــ ال يجوز للراسى عليه المـزاد التأجــير من الباطــن أو التنازل للغير عن عقد حق 

اركه الغير له وفى حالة المخالفه يعتبر العقد مفسوخاً تلقائياً دون الحاجه إلى اإلستغالل أو مش
  .تنبيه أو إجراء قانونى 

  :تاسعاً

  ــ: يلتزم المتقدم للمزايده بإحضار أصل المستندات التاليه وصورة منها ـــ 
ــم قالبطاقه الضريبيه ساريه وأخر إقرار ضريبى والسجل التجـارى ســارى وبطاقــة الر

وأصل صحيفـة الحالـة الجـنائيه بأسـم مجلـس مدينـة القـومى سـاريـه المفعـول 
تفــيد عدم وجـود أى ) من الشئون الماليه ــ إيرادات(العريـش وشهاده إداريه 

مديونـيات على المتقـدم للمـزاد لصالـح المجلــس بشـأن ذات النشـاط أو أى نشــاط 
ــدت وأصل كـراسـة الشـروط والمـواصفات وإذا أخــر وسابقة األعمـال إن وج

  كــان العـرض مقدمــاً مـن شركــة فيجب 
  .  أن يقدم صورة رسميه من عقد تأسيس الشركه وقانونها النظامى 

  :عاشـراً
ـــ يلتزم الراسى عليه المزاد بسداد كـافـة الرسـوم والتأمينات والضرائـب بكافــة 

   قانونــياً أنــواعها المستحقــه عليـه
  .وإستخراجأى تصاريح أو تراخيص نتيجة مزاولة النشاط 

  : الحـادى عشر 
ـــ يسدد المستأجر اإليجار الشهرى مقدماً فى الثالثة أيام األولى من كل شهر وفى حالــة 

  التأخــير عــن الســداد 



وم تأخير وبحد   توقع الغرامه المستحقه بسعر فائدة البنك المركزى فى ذلك الوقت عن كل ي
  يوم ) ١٥(أقصى 

  وتتخذ بعدها إجراءات إنهاء العقد دون إنـذار أو حكم قضائى ويحق للهيئه الطرح وال يتم 
  إعطائه فــروق فى

  .  حالة الزياده بجانب التعويض إذا كان له مقتضى 
  

  :الثانى عشر 

وى يلـتزم الراسـى عليه المـزاد بأن يختــار عمالـه وموظفيـه من ذـــ 

الحسنه ومن غير ذوى السوابق وأن يكـون  األخـالق الكـريمه والسمعـه

حاصلـين على شهادات صحيـه وتثـبت خلوهـم مـن األمراض وأن تكون 
  :مالبسهم نظيفه ولهم زى خاص أسوة بما يتبع فى األعمال المماثله وكذلك

اله يتم إضافتها خالل ــ كشف بأسماء األفراد العاملين بالمشروع فى حالة الرسو وأى عم١ 
  .فترة التعاقد 

  .لألفراد العاملين فى حالة الرسو ) رقم قومى(ــ صورة البطاقه الشخصيه ساريه ٢ 
ــ أصل صحيفة الحالـة الجنائـيه لألفــراد العاملين بأسـم مجلس مدينـة العـريـش ٣ 

  .فـى حالـة الرســو حتى يتثـنى للمجلس اإلستعالم األمنى عنهم 
  ــــ جميع أعمال التركيبات لأللعاب الكهربائيه تتم تحـت إشراف مكتب إستشـارى 

وعلـى المستغل تقديـم شهادة أمان من هذا المكتب القائم على اإلشراف على األلعاب قبل بدء 
  .التشغـيل والحصـول علـى موافقـه المجلس على التشغيل 

  :الثالث عشر
 الغرامه الالزمه عن كـل مخالفــه يرتكبها المتعاقد ـــ لمجلس المدينه الحق فى توقيع
بمجــرد تحـريــر مذكـــره مـن اإلدارة  فـى حــدود القيمــه الفعليــه

ويلــتزم المســتأجر بدفـع الغــــرامه خـــالل أســبوع مــن تـاريخ 
إخطــاره بذلك وفى حالـة عـدم الدفـع يحق للمجلـس غلـق النشـاط لحـين دفـع 

الغــرامه مـع إتخــاذ إجراءات فسخ العقــد دون إنذار أو حكم قضائى بجانب 
  .الرجــوع بالتعــويض إذا كان له مقتضى 

  :الرابع عشر



ــ مع عدم اإلخالل بأحكام البنود السابقه يكون للمجلس الحق فى فسخ العقـد 

  :وهى على سبيل المثال وليس الحصر  فـى األحــوال التاليه
ا أستغـــل المكــان فـى غــير الغـــرض المخصــص لــــه ــ إذ١  

  واستعملـه بكيفــيه يــراهــا مجــلس المدينـــه مـاســه 
  .     باآلداب العامـــه 

  .ــ إذا أعلن إفالسه ٢  
  .ــ إذا خالف المستأجر أو أخل بأحد شروط العقد أو كراسة الشروط ٣  

الت فورى ودون الحاجه إلى تنبيه أو إنذار أو حكم قضـائى    ـــ يكون اإللغاء فى هذه الحا
أو إتخـاذ إجـراءات قانونيه وفى هذه الحاله ال يحق للمستأجر مطالبه جهة اإلدارة بأى 

  .تعويضات عن إلغاء الترخيص 

  :الخامس عشر 
ـــ يترتب على فسـخ العقـد بسـبب مخالفــة أى شــرط من الشـروط مصادرة 

ـودع من المستأجر دون الحاجــه إلى إثبــات وقــوع ضــرر ودون التأمـين المـ
المسـاس بحــق مجلس المدينــهفــى الرجــوع علـى المسـتأجــر بطلـب 

التعويض عــن األضـرار التى تــم إلحـاقها نتيجـة إخاللــه بشــروط العقــد وال 
  . مجلس المدينه جميع حقوقها يــرد التأمـين فـى األحـوال األخــرى إال بعد أن تستوفى

  :   السادس عشر
ـــ يلتـــزم الراســى عليـه المـــزاد بتغذيــة الموقـع بتركـــيب عـدادات 

الكهربـاء والمـيـاه والغـــاز الـالزمـــه على نفقتــه واإللــتزام بسـداد 
  .ها كافـــة مستحقــات تلــك الجهات وال يجــوز الرجوع على المجلس لســداد

  :السابع عشر
ـــ المجلس غير مسئوله عن المطالبات والتعويضات التى قد تنشأ من جراء نشاط المستأجر 

هو أو أحد تابعيه أو المتعاملـين معه بصفه دائمـه ويقـع علـيه تبعـيـه المسـئوليه 
  القانونيـه النـاجمه عن أيــه أضــرار قـد تحــدث 

  .من جــراء نشــاطـه 

  :ر الثامن عش
  .ـــ تحتفظ مجلس المدينه بالتأمين النهائى دون فوائد طوال مدة سريان العقد 



  :التاسع عشر 
ـــ يلـتزم الراسـى عليـه المــزاد عـن انتهــاء المـدة المحـده لــه فـى 

العقــد أو عنـد إلغــاءه ألى سـبب من األسـبـاب بأن يسلم الموقع للجنه المشكله من 
  .د إعــادة الشـئ إلى أصلـه بحالـة جــيده مجلس المدينه بع

  : العشـرون 
ـــ على من يرسو عليه المزاد اإللـزام بعدم فرض أى رسـوم دخول على مرتادى الحديقه 
بإعتبارهـا حديقـه عامه وعدم إجبار أىمرتادى للحديقه على تناول مشروبات أو غيرها من 

  .الخدمات التى تقدمها للكافتيريا 

  :لعشـرون  الواحد وا
ـــ يلتزم الراسى عليه المزاد بمواعيد فتح وغلـق الحديقـه التى تحددهـا اإلدارة وكذلـك 
عليه اإللتزام بالتوقف عــن مزاولة النشاط إذا ما رأت الهيئه ضرورة غلق الحديقه لدواعى 

  أمنيه أو المصلحه العامـه ، ولـيس للمستأجر 
  .ويض   الحق فى األعتراض أو المطالبه بتع

  :الثانى والعشرون 
ـــ كما يلتزم الراسى عليه المـزاد بتغذيـة الموقـع بالكهربـاء بالتعاقد بأسـمه مع 

شركـة الكهرباء المختصه بتركيب عـداد لمحاسبـته بمعرفتهـا على استهـالك الكهربـاء 
فته وعلى واللوحات الالزمه بمعر الخاصه باعمالـه مع عمـل تركيب التوصيالت الكهربائيـه

نفقته الخاصه قبـل مزاولـة النشـاط وتكاليف إعــادة الشـئ ألصـله من التـلـف 
لنـاتج عـن توصـيل الكهربــاء أو يقـوم بتغذيــة الموقـع بمـولد كهربـاء على 

  .نفقتـه الخاصـه مع عـدم المسـاس بمصادر كهرباء الحديقه أو المطالبه بتركيب عداد فرز 

  :الثالث والعشرون
  .ـــ يلتزم الراسى عليه المزاد بعدم المطالبه بفتح بوابه مستقله للحديقه نهائياً 

  :الرابـع والعشرون
ـــالراسى عليه المزاد مسئول مسئوليه كامله سواء مدنيه أو جنائيه وأى مسئوليه أخـرى 

  .عن أى ضـرر يصيب تابعيه أو الزوار الحديقه نتيجة مزاولة النشاط 

  :ن الخامس والعشرو



ـــ يبدأ سريان العقد من استالم الموقع مع اعطائـه مهلـه لتجهـيز المكان لمـدة شـهر 
دون مزاولـة النشــاط وفى حالة الترسيه على المستأجر لذات الموقع يكون المهلـه 

خمسـة عشـر يومـاً للتجديدات وحسب بداية النشـاط أيهما أقرب وفى حالة عدم إستالم 
د مفسوخاً ويتم إعادة الطـرح على حسـابه وال يسمـح لـه بدخول المزاد الموقع يعتبر العق

  .مره أخرى 
  : السـادس والعشرون

م بشـأن التعاقــدات التـى ٢٠١٨لسنـة ) ١٨٢(ـــ تخضع العمليـه للقانـون رقـم 
  .تبرمها الجهات اإلداريـه والئحـته التنفيذيه ومكمالت لهذه الشروط وجزء ال يتجزء منها 

  :سابع والعشرون ال
ـــيلتزم الراسى عليه المـزاد بالتأمـين على الكافيتريا ومحتـوياتها ضد الحـريق 

والسـرقة لصـالح مجلس مدينة العريش لدى إحدى شركات التأمـين فى حدود المبلغ الذى 
تحدده شـركات التأمـين أو المجلس وفقـا للقوانين المعمـول بهـا فـى شـركات التأمين 

  . مـده التعــاقـد طـوال

  :الثامن والعشرون 
ـــلمجلـس المدينـهأعطـاء مهلـه لمـدة ثالثـة أشـهر للـراسى عليــه المـزاد 

الغــير مـنزرعه وفى حالـة إنهـاء المهلـه  والسـتغالل كـافـة جهـات الحديقــه
  .يحـق للمجلس التصرف فيها كما يشاء دون الرجوع للراسى عليه المـــزاد 

  

  - : وصف العام للكافيتريا ال
وهى عبارة ) حديقة العريش الترفيهية (  الكافيتريا كائنة بحديقة العريش البحرية بالمساعيد   ــ

وكذلـك قـاعـة أخـرى بمسـاحـة ) ٨×٨( مفتـوحه بمسـاحة �ـ�ر�ــ��عـن قــاعة 
ه وملحـق بهـا بوفيـ) م ١٠×٨( خارجيـه قـاعــة داخليــة بمسـاحـة ) ١٠×٨(

وغــير مجهزة بأى أثاث  دورة مـياه أفـرنجـى+ م ودورة مـياه بلـدى) ٤×٤(بمساحـة 
 نفقتــه و�
	وفى حالة اإلرساء يتم تجهيزها بمعـرفـة العطـاء الذى يتم اإلرساء عليه 

  .الخاصــة 
  -: الوصف العام للحديقة 

  .ط القوات المسلحة الحديقة تقع بحى المساعيد على البحر مباشرة بجوار شاطئ نادى ضبا••••



 فقط    ثمانية وعشرون ألف ٢م ) ٢٨٠٠٠( المساحة اإلجمالة للحديقة حوالى           ••••
  .متر مربع 

  . فقط    خمسة أالف متر مربع ٢م ) ٥٠٠٠(   المساحة المنزرعة بالحديقة حوالى        ••••
  .ف متر مربع  فقط    ستة أال٢م ) ٦٠٠٠(   المساحة الغير منزرعة بالحديقة حوالى   ••••
 فقط    سبعة عشر ألف متر ٢م ) ١٧٠٠٠( المساحة الغير مطوره بالحديقة حوالى    ••••

  .مربع 
وهى التى تقع فى الناحـية الغربيـة من الحديقـة ونصفها  تقريبـاً مبلـط بخرسـانة ••••

  .مسلحة ويوجـد بها بعض أثـار ألعــاب أطفــال قـديمــة 
  .الحديقة بها كافيتريا وحمامات ••••
  .يوجد على البوابة غرفتان إحداهما للعاملين بالحديقة واألخرى للحارس ••••
  . أبـار سـطحيــة إرتوازية ٣الحديقة بها مصدر رى عبارة عن ••••

  : ملحوظــه 
ــ فى حالـة التعاقـد الراسـى عليه مع مجلس مدينة العـريش على أىإشـغاالت من 

  المساحات المخصصه يلـتزم
التضد الحـريق والسـرقة لصـالح مجلس مدينـة العريش لـدى بالتأمـين على اإلشغا

  إحـدى شركات التأمـين 
فى حدود المبلـغ الذى تحـدده شـركات التأمـين أو المجلس وفقـا للقوانين المعمـول بهـا 

  فـى شـركات التأمين 
  .طـوال مـده التعــاقـد 

  

  أعضـاء اللجنـةرئـيس اللجنـة

  

  

  

  



  

  

  

  

 


