املوضوع :مزايدة رقم (دأ  )2020- 2019/32/الرتخيص بتخطيط وتطوير وإجناز
وتشغيل وصيانة واستغالل واستثمار املدينة الرتفيهية اجلديدة
يعلننا الننديوام ا مننطر ننا دننرق مزاينندة رقننم (دأ )2020 - 2019/32/الرتخننيص
بتخطننيط وتطننوير وإجننناز وتشننغيل وصننيانة واسننتغالل واسننتثمار املدينننة الرتفيهيننة
اجلدينندة فعلنننل النننراملشا باملشننارشة منننا الشنننرشا أو امل س ننا العاملينننة واةلينننة
املتخصصننة ه ن ا اجملننال التمنندح لل صننول لننل شراسننة الشننروا وو ننا املزاينندة مننا
(الننديوام ا مننطر – قصننر بيننام – املشنننل اادارر – النندور ا ول –زووم  – 7إدارة املناقصننا
واملتابعننة) وذلننخ خننالل سننا ا النندواح الررن ا تشنناراش مننا تنناريي نشننر اا ننالم باجلرينندة
الرريننة (اليوينني اليننوح) ممابننل رسننم وقنندر ( 10,000/-د.ك) فمننط شننرة ف دينننار
شوييت ملط (الدفع ش ني فمط) لليراسة ملط م رتد وشريطة اآلت :
 .1املزايدة ملط قابلة للتجز ة و ي مح بتمديم روض بديلة.
 .2لنننل املزايننند تمنننديم شنننهادة ن نننشة العمالنننة الودنينننة (ينطشن ن لنننل الشنننرشة
ننال وجننود وشيننل لنن هلننا ينطشنن هنن ا
اةليننة .أمننا الشننرشة العامليننة ف نن
الشرا لل الوشيل اةل ).
 .3لننل املزاينند تمننديم شتننا مرفم ن شا بننر صننورة مننا شننهادة الت ننجيل لنند ملرفننة ننارة
وصنا ة اليويي.
 .4لننل الشننرشا  /امل س ننا العامليننة واةليننة املتخصصننة هنن ا اجملننال تمننديم
شتا ت ويض وصورة ما الشطاقة املدنية للشخص امل وض.
 .5موقنننع املشنننروع :يمنننع املشنننروع مديننننة الدو نننة ويشنننمالملوقع اينننال املعنننرو
"باملديننننننة الرتفيهية"بااضنننننافة إ ا رض املخصصنننننة املنطمنننننة اجلنوبينننننة
واجلنوبيننة الغربيننة مننا املدينننة الرتفيهيننة اياليننة والننيت نناور الشننريط ال ننا ل .
تشلغ م ا ة املدينة الرتفيهية اجلديدة بعد التوسعة  2,570,000مرتاش مربعاش.
تمنندح العننروض إ ن ن اجلهننة الننيت سن شي منهننا الو ننا داخننل مغننرو مغل ن وتيننوم
مصنن وبة بالتنناما ا و

بن ننشة يمننل ننا ( )%2مننا العطنناا لصنناو الننديوام ا مننطر

لمنن شا بننام فخننر مو نند لتمننديم العطننااا هننو يننوح اخلمنني

املوافنن  ,2020/2/27و لننل

مجيننع املزايننديا معاينننة املوقننع النن ر سننيتم الرتخننيص بتخطيطننر وتطننوير وإجننناز
وتشننغيلر وصننيانتر واسننتغاللر واسننتثمار معاينننة تامننة نافيننة للجهالننة وذلننخ قشنننل
ما .
مدا جتماع التمهيدر وال ر سيتم حتديد
جيننأ أم يشمننل العطنناا سننارر امل عننول ملنندة ( )180يومنناش مننا تنناريي ااق ننال مننع ا ت ننا
الننديوام ا مننطر يفمننر ودينند أو دينند هنن ال ننرتة للمنندة أو املنندد الننيت يراهننا
مناسشة ستيمال املزايدة والرتسية.
املزايدة ختضع لتعميم رقم ( )4ل نة ( )1997بشام املزايدا اييومية.
لالست
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