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مقدمة
مؤسسة امللك عبد العزيز ورجاله للموهبة واإلبداع " موهبة " هي مؤسسة ذات شخصية اعتبارية مستقلة غي هادفة للربح .ورسالتها
دعم بناء وتطوير بيئة وجمتمع اإلبداع مبفهومه الشامل يف اململكة ،لكي يتمكن املوهوبون وبفئاهتم املختلفة من استغالل وتسخي
مواهبهم خلدمة الوطن.
اجلزء األول
الشروط واألحكام العام

( )1.1املتطلبات
()1.1.1
ترغب مؤسسة امللك عبدالعزيز ورجاله للموهبة واإلبداع (موهبة) يف احلصول على خدمات مقاول مقتدر يضطلع مبسئوليات صيانة
ونظافة املقر الرئيسي ملوهبة حسب املواصفات املذكورة يف هذه الوثيقة وذلك ملدة ثالث سنوات ميالدية على النحو الوارد تفصيالً
ابملواصفات الفنية املرفقة ومالحقها.
()2.1.1
تعترب هذه الشروط مع املواصفات الفنية مبالحقها املرفق كل ال يتجزأ.
()3.1.1
يقتصر االشرتاك يف هذه املنافسة على الشركات واملؤسسات السعودية ،ويشرتط فيمن يشرتك يف هذه املنافسة أن يكون لدية خربة
يف أداء وتنفيذ مشاريع مماثلة من حيث احلجم والطبيعة هلذا املشروع،

( )2.1االلتزام
()1.2.1
على املتنافس أن يتحرى بنفسه قبل تقدمي عرضه طبيعة العمل وأمهيته والظروف والطبيعة اجلغرافية ونوعية املبىن واملعدات وحالتها وان
حيصل على كافة البياانت واملعلومات الكافية عن كل األمور اليت ميكن ان تؤثر أبية كيفية على فئات عرضه وخماطر التزاماته ولن
يقبل منه بعد ذلك اي عذر جبهله هبذه الظروف أو املعلومات ،وبناءً عليه جيب على كل متنافس أن يقوم بعمل زايرة إىل املوقع اليت
تغطيه هذه املواصفات.
()2.2.1
ينبغي أن يلم املتنافس املاماً اتماً بكافة املتطلبات الواردة تفصيالً ابملواصفات الفنية ومالحقها املرفقة ،وكذلك املتطلبات العامة
املذكورة آنفاً ،وذلك قبل تقدمي عرضه ،وعليه أن يؤكد توفر اخلربة الفنية واإلمكانيات الالزمة للوفاء ابلتزامات التعاقدية من خالل
فلسفة إدارة العقد املقدمة بعرضه.
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()3.2.1
جيب أن تتوفر لدى املتنافسني املقدرة التامة على أتمني قطع الغيار يف حال يصدر تكليف بتأمينها من مؤسسة امللك عبدالعزيز
ورجاله للموهبة واإلبداع إىل املقاول .
()4.2.1
يتم فرض الغرامات املالية إذا فشل املقاول يف تنفيذ التزاماته التعاقدية على أال يتجاوز جمموع الغرامات يف هناية العقد ( )%10من
القيمة اإلمجالية للعقد وال خيل فرض الغرامة املذكورة حبق مؤسسة امللك عبدالعزيز ورجاله للموهبة واإلبداع يف املطالبة بتعويضات
إضافية عن آاثر التقصي يف تنفيذ التزاماته التعاقدية على النحو الوارد تفصيالً ابملواصفات الفنية املرفقة مع حق املؤسسة ابلرجوع
على املقاول بكافة التعويضات الالزمة واملرتتبة على أتخي أو تقصي نتيجة عجزه يف تنفيذ التزاماته التعاقدية.
()5.2.1
ستحسم تكاليف البنود واخلدمات الناقصة غي املنفذة مبا يف ذلك أجور العمالة املتغيبة أو اليت مل يوفرها املقاول مهما بلغت قيمتها
أو نسبتها إىل قيمة العقد ولو جاوزت نسبة احلسم العشرة ابملائة (.)%10
()6.2.1
ملؤسسة امللك عبدالعزيز ورجاله للموهبة واإلبداع احلق يف سحب العمل من املقاول أو فسخ العقد املربم معه أو جزء منه ،وترجع
عليه يف احلالتني ابلتعويضات إذا حتقق هلا أن املقاول مل يقم بتنفيذ التزاماته التعاقدية على حنو مقبول بعد إنذاره كتابياً أبوجه القصور
وانقضاء مهله قدرها مخسة عشر يوماً بعد اتريخ اإلنذار دون الشروع يف تصحيح األوضاع.
()7.2.1
ال جيوز للمقاول الذي مت ترسية املشروع عليه التنازل عن العقد كلياً أو جزئياً أو التعاقد من الباطن إال مبوافقة كتابية مسبقة من
مؤسسة امللك عبدالعزيز ورجاله للموهبة واإلبداع ،ومع هذا يبقى املقاول مسئوالً ابلتضامن مع املتنازل إليه أو املتعاقد معه من الباطن
على تنفيذ املشروع.
()8.2.1
تبقى األدوات واملعدات والرافعات اليت سيجلبها املقاول لتنفيذ اغراض هذا العقد ملكاً له.

( )3.1األسعار
()1.3.1
جيب أن تكون األسعار شاملة كافة التكاليف ألجور العمالة املطلوبة ولن يسمح للمقاول املطالبة أبية زايدة عن قيمة عرضه انجته
عن املشاكل أو الصعوابت اليت تواجه أثناء تنفيذ العقد ،أو نتيجة حدوث تغيات يف االسعار أو اللوائح واألنظمة.
()2.3.1
جيب أن تكون األسعار جلميع البنود واألعمال املطلوبة اثبتة طيلة مدة العقد.
()3.3.1
ال جيوز الكشط او احملو يف قائمة االسعار وكل تصحيح يف االسعار او غيها من الشروط جيب إعادة كتابته رقماً وكتابة التوقيع قرينه
مع ختم املتنافس.
رقم الصفحة
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( )4.1طريقة الدفع
()1.4.1
أن يقوم املقاول برفع مستخلصه الشهري بعد هناية كل شهر ميالدي مبا ال يتجاوز  5أايم عمل ،ويتم مراجعته وتدقيقه والتأكد من
اإلجناز حسب ما هو وارد هبذه الوثيقة و ما يتم االتفاق عليه خطياً ،علماً أبن نظام السداد والدفع لدى املؤسسة مستقل من
حساابهتا البنكية.
()2.4.1
ستقوم مؤسسة امللك عبدالعزيز ورجاله للموهبة واإلبداع ممثلة إبدارة الشئون اإلدارية (التشغيل والصيانة) أو اإلدارة اليت تكلفها
املؤسسة مبراجعة املستخلص الشهري فنياً ودراسته حسب املواصفات والشروط العامة ويرفع لإلدارة املالية.

( )5.1أحكام االسترياد واجلمارك
()1.5.1
يقر املقاول بعلمه أبن أنظمة االستياد واجلمارك يف اململكة العربية السعودية هي اليت جيري تطبيقها على توريد وشحن أية منتجات
أو أجزاء منها إىل اململكة العربية السعودية أو منها مبا يف ذلك األحكام املتعلقة حبظر االستياد.

( )6.1القي ـ ـ ــود
()1.6.1
ينبغي أن تظل العروض سارية وصاحلة ملدة ( )180مئة ومثانون يوماً من اتريخ فتح املظاريف.
()2.6.1
تعترب مؤسسة امللك عبدالعزيز ورجالة للموهبة واإلبداع غي مسئولة عن أية نفقات قد يتكبدها املقاول يف إعداد عرضه.
()3.6.1
حتتفظ مؤسسة امللك عبدالعزيز ورجاله للموهبة واإلبداع لنفسها ابحلق يف رفض أي أو مجيع العروض املقدمة دون إبداء األسباب.

( )7.1ضمان العروض
()1.7.1
جيب أن يكون الضمان يف أحد األشكال اآلتية ،خطاب من أحد البنوك احمللية أو خطاب ضمان من بنك يف اخلارج يقدم بواسطة
بنك يعمل يف اململكة العربية السعودية أو تعهدا صادراً من إحدى شركات التأمني املتخصصة اليت تعتمدها مؤسسة النقد العريب
السعودي ،ولن يقبل أي عرض يصحب بضمان نقدي أو شيك مصريف أو أي صورة ختالف اشكال الضمان املشار اليها يف هذه
الفقرة.

رقم الصفحة
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()2.7.1
جيب أن يلتزم املقاول الذي تتم ترسية العملية عليه تقدمي خطاب ضمان بنكي هنائي بنسبة ( )%5من قيمة العقد خالل عشرة أايم
من اتريخ أخطاره ابلرتسية لصاحل مؤسسة امللك عبدالعزيز ورجاله للموهبة واإلبداع غي معلق بشرط وواجب الدفع عن الطلب
وساري املفعول ملدة ثالث سنوات ميالدية متثل مدة املشروع .

( )8.1اجلدول الزمين للمنافسة
()1.8.1
اإلجراء

املوعد النهائي

إرسال طلب وثيقة العروض

2022/05/11

اإلجتماع مع املختصني مبوهبة من أجل االجابة على استفسارات الشركات
وتقدمي االيضاحات الالزمة حول املشروع ومتطلباته واحتياجات موهبة
رابط االجتماع:

Click here to join the meeting

2022/05/17
من الساعة  11إىل  12ظهراً

آخر موعد للزايرات واألسئلة واالستفسارات عن طريق الربيد اإللكرتوين

2022/05/24

آخر موعد للرد على األسئلة واالستفسارات

2022/05/31
2022/06/07

آخر موعد لتقدمي العروض

الساعة  1ظهراً

( )9.1طريقة تقدمي العروض
()1.9.1
جيب تقدمي كافة العروض يف أو قبل اتريخ 2022/06/07م قبل الساعة احملددة إلنتهاء موعد تقدمي العروض علماً أبن مؤسسة
امللك عبدالعزيز ورجاله للموهبة واإلبداع غي مسئولة عن أتخي الربيد يف إيصال العرض قبل املوعد احملدد ،ويتم تقدمي العروض وفقاً
للتعليمات املوضحة بطلب األسعار إىل الربيد اإللكرتوين  purchasing@mawhiba.org.saمن خالل رابط مغلق برقم سري
ابإلضافة إىل وجود بياانت اسم ورقم الشخص املسؤول للتواصل معه من قبل رئيس جلنة فتح املظاريف وتزويده ابلرقم السري،

حيدد اتريخ إتصال اللجنة مع املسؤول بعد استالم العروض.

وجيب أن يشمل العرض على البياانت التالية:
اسم الشركة:

عنوان الشركة:

اسم الشخص املسئول:

رقم اجلوال:

منصب الشخص املسئول:

الربيد اإللكرتوين:

رقم الصفحة
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()2.9.1
جيب توقيع العرض ممن ميلك متثيل الشركة صاحبة العرض.

( )10.1مرفقات العرض
()1.10.1
إضافة إىل ما نصت عليه املواصفات والشروط يف مواضع أخرى حول ما جيب إرفاقه مع العرض ،يتوجب على كل متنافس أن يشفع
بعرض مايلي:
 .1ملف مستقل ابلعرض املال غي شامل ضريبة القيمة املضافة موقع وخمتوم ،يف حال وجود مقرتح مال اختياري من اجلهة املتقدمة
يكون منفصل عن إمجال العرض املال الرئيسي.
 .2ملف مستقل ابلعرض الفين موقع وخمتوم.
 .3ملف مستقل ابألوراق النظامية (السجل التجاري – شهادة االنتساب للغرفة التجارية – شهادة الزكاة والدخل – شهادة
السعودة – شهادة التأمينات االجتماعية – شهادة ضريبة القيمة املضافة) تكون سارية املفعول وخمتومة خبتم املنشأة وإضافة
صفحة الباركود اخلاص ابألوراق النظامية.
 .4صورة رمسية من عقد الشركة واسم الشخص أو األشخاص املصرح هلم ابلتعاقد ابمسها ومدى سلطاهتم وحدودها فيما خيص
العملية املقدم بشأهنا العرض خمتومة خبتم املنشأة.
 .5مستندات املنافسة معبأة (حيثما يلزم) وخمتومة خبتم املتنافس.
 .6شهادة زايرة املوقع.
 .7الضمان البنكي االبتدائي.
 .8تقدمي قائمة ابألعمال اليت قام بتنفيذها واملشاهبة هلذا املشروع جبدول موضح به (اجلهة صاحبة املشروع/املدينة/اسم املشروع/عدد
املواقع او املباين /عدد العمالة /مدة املشروع /قيمة املشروع).

( )11.1اإلشراف
()1.11.1
ملؤسسة امللك عبدالعزيز ورجاله للموهبة واإلبداع احلق يف تعيني من تراه من املختصني لألشراف واملراقبة والتفتيش على كافة أعمال
هذا العقد ابلكيفية اليت تراها للتأكد من مطابقة االعمال للشروط واملواصفات وعلى املقاول أن يقدم التسهيالت واملساعدات
الالزمة حلسن قيام ممثلي املؤسسة هبذه املهمة.
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( )12.1التعديل يف األعمال
()1.12.1
ملؤسسة امللك عبدالعزيز ورجاله للموهبة واإلبداع أثناء مدة العقد املنبثق عن هذه املنافسة زايدة التزامات املقاول يف حدود نسبة
عشرين ابملائة ( )%20وإنقاصها يف حدود نسبة عشرين ابملائة ( )%20وذلك إمجال قيمة املشروع وحتسب الزايدة واإلنقاص
بنفس السعر اإلفرادي املتقدم به.
()2.12.1
على مقدم العرض أن حيقق التوازن يف تسعي كافة البنود مبا حيقق االحتياجات الفعلية لكل عنصر من العناصر أو بند من البنود
حيث أن للمؤسسة احلق يف أتجيل أو حذف أو زايدة أي عنصر أو بند من البنود أو جزء من األجزاء وكذلك ختفيض أو زايدة
نطاق األعمال قبل توقيع العقد مهما كانت نسبة الزايدة أو احلذف أو التخفيض كما أن للمؤسسة احلق يف ختفيض أو زايدة طاقم
األفراد وتوزيع العمالة واألفراد لتنفيذ املهام املطلوبة مبواقع األعمال.
()3.12.1
للمؤسسة احلق يف ترسية املشروع على متنافس واحد حسب العرض املناسب من الناحيتني املالية والفنية وفق ما تراه املؤسسة أو
جتزئة املشروع وترسيته على أكثر من متنافس يقوم كل منهم بتنفيذ بنود معينه بصفة مستقلة عن اآلخرين.
()4.12.1
حيق للمؤسسة ختفيض عدد العمالة ومتطلبات العقد خالل اإلجازات الصيفية ابلقدر الذي تراه املؤسسة مالئما لتنفيذ األعمال
موضوع العقد حبيث ال تتجاوز النسبة مخسة عشر ابملائة ( )% 15ابلنسبة للفنيني واإلداريني من عدد األفراد وذلك بدون خفض
البنود األخرى للعقد وحسم قيمة ذلك من مستحقات املقاول الشهرية.

( )13.1املركز املال

()1.13.1
تلتزم الشركات الوطنية بتقدمي شهادة من أحد البنوك الوطنية اليت تتعامل معها تتضمن توضيحاً للمركز املال والقدرة االئتمانية للشركة
ومدى قيامها ابلوفاء ابلتزاماهتا جتاه اآلخرين بشكل عام.

( )14.1التزامات املقاول األخرى

()1.14.1
حتمل مسئوليته كاملة عن أية أضرار يلحقها أو اتبعوه أو ابلغي من جراء تنفيذ مهام العقد.
()2.14.1
احملافظة على املبىن واملرافق واألجهزة واملواد املوضوعة حتت حيازته ألغراض تنفيذ مهام العقد وحسن استخدامها وتوجيهها حيث
يقع املقاول حتت طائلة املسئولية عن أي تلف أو فقد أو تبديد أو سوء استعمال يلحق هبا نتيجة األفعال العمدية أو اخلطأ.
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()3.14.1
يلتزم املقاول ابستالم املبىن واملعدات الكهروميكانيكية املوجودة يف املوقع دون استثناء وحبالتها الراهنة وبوضعها التشغيلي بغض النظر
عن أي مالحظات تكون موجودة ،على أن يبدأ أبعمال تشغيل هذه املعدات وصيانتها فور استالم املوقع ,وأن تتحمل كافة
املصاريف املطلوبة لتشغيلها أو لتحسني حالتها أو أدائها من (مواد استهالكية) أو غيها  ..اخل علماً أبن قطع الغيار يتم أتمينها من
املؤسسة أو يعد هلا أوامر عمل للمقاول منذ اول يوم ويعطى مهلة شهر إلهناء هذه املالحظات كحد اقصى.
()4.14.1
تقيد موظفيه جبميع العادات واألنظمة والتقاليد السائدة يف اململكة العربية السعودية.
()5.14.1
عدم تشغيل أي من منسوبيه العاملني يف املشروع يف مشروع آخر سواءً كان اتبعاً له أو لغيه.
()6.14.1
نقل أي مواد أو معدات أو أشخاص عن طريق وسائل النقل السعودية الربية والبحرية واجلوية.
()7.14.1
اخلضوع هو واتبعية يف كل ما يتعلق ابلعقد لألنظمة املعمول هبا يف اململكة العربية السعودية ومنها نظام العمل والعمال ،نظام
التأمينات االجتماعية وغي ذلك من األنظمة والتعليمات اليت هلا عالقة بتنفيذ العقد.
()8.14.1
يلتزم املقاول أبن تكون املواد املستخدمة يف تنفيذ املشروع (حملية أو مستوردة) مطابقة للمواصفات القياسية السعودية املعتمدة من
قبل اهليئة العربية السعودية للمواصفات واملقاييس ،أما املواد اليت مل يصدر بشأهنا مواصفة قياسية سعودية فيجب أن تكون مطابقة
إلحدى املواصفات العاملية املعروفة اليت تقرها مؤسسة امللك عبدالعزيز ورجاله للموهبة واإلبداع ،مثل املواصفات العاملية .IEC
()9.14.1
حيق ملؤسسة امللك عبد العزيز ورجاله للموهبة واإلبداع يف حالة أتخر املقاول عن صرف أجور وحقوق عمالة املشروع أن تقوم بدفع
هذه األجور واحلقوق للعمال من تكاليف العقد أما مباشرة أو بواسطة اجلهات املختصة.
()10.14.1
يلتزم املقاول ابستخدام اللغة العربية أو اللغتني العربية واإلجنليزية يف تدوين كافة األوراق واملستندات واملراسالت.
()11.14.1
كل خالف ينشاً بني مؤسسة امللك عبدالعزيز ورجاله للموهبة واإلبداع واملقاول حول تطبيق أحكام العقد وتعذر على الطرفني حله
ودايً حيال إىل احملاكم املختصة مبدينة الرايض يف اململكة العربية السعودية للبت فيه حبكم هنائي ملزم للطرفني.
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اجلزء الثاين
تعليمات عامة إىل أصحاب العطاءات
( )1.2مقدمة
()1.1.2
حيتوي هذا اجلزء على معلومات تفصيلية خاصة بكيفية إعداد العطاء وتنظيمه ،وجيب على كل متنافس أن يلتزم مبا يف هذا اجلزء من
تعليمات وان يقوم تنفيذها بكل دقة ،كما حيتوي على معلومات هامة تساعد املتنافس يف تصور طبيعة هذا املشروع وعناصره ومفرداته
ووحداته املختلفة.
()2.1.2
أن أي نقص يف عطاء املتنافس من املتطلبات اليت حيتويها هذا اجلزء يعين تعذر تقييم عطائه من الناحيتني الفنية واملالية وذلك ملا
يؤديه هذا النقص من عدم تكافؤ التقييم بني عطائه والعطاءات األخرى.
()3.1.2
ميكن ترسية هذه العملية على أكثر من مقاول مؤهل.
()4.1.2
تكون مدة هذا العقد ثالث ( )3سنوات ميالدية تبدأ من اتريخ  1يناير 2023م وسوف تعمل املؤسسة جاهده على اخطار
املتنافس/املتنافسني الفائزين هبذا املشروع بقبول عرضه/عرضها قبل  40يوم من هذا التاريخ ،وهذا التاريخ مؤقت وغي هنائي وللمؤسسة
احلق يف تغييه حسب خطاب التعميد أو العقد ذاته.

( )2.2وحدات وعناصر املشروع
()1.2.2
تنقسم هذه املنافسة إىل ستة أقسام رئيسية وهي:
القسم األول :خدمات املوقع للصيانة الكهروميكانيكية واملدنية.
القسم الثاين :خدمات املوقع للنظافة.
القسم الثالث :خدمات املوقع للضيافة.
القسم الرابع :خدمات املوقع للزراعة والتشجي.
القسم اخلامس :العمالة املطلوبة لتنفيذ اعمال املشروع.
القسم السادس :عقود الباطن.

رقم الصفحة

11

مشروع صيانة ونظافة املقر الرئيسي ملوهبة 2022

وثيقة طلب العروض ملشروع صيانة ونظافة املقر الرئيسي ملوهبة 2022

( )3.2التسعري
()1.3.2
جيب على كل متنافس دراسة كافة متطلبات هذه املنافسة واحتساب كامل عناصر تكلفة الفرد بكل دقة وتقدمي وحدات اسعار
شهرية اثبتة تكتب ابألرقام واحلروف ويف حالة التعارض يؤخذ أبسعار الوحدة املذكورة كتابةً ابحلروف ،ويتألف السعر اإلمجال من
جراء العمليات الصحيحة هلذه الوحدات.
()2.3.2
جيب على املتنافس تقدمي السعر االفرادي والشهري والسنوي اثبت لكل فئة من فئات العمالة ويشمل هذا السعر كافة املصروفات
املرتبطة ابلفرد شاملة الراتب والسكن واالنتقال والسفر والتذاكر والرعاية الطبية واالجازات والزي وما يصاحب ذلك من تكاليف
إدارية وفنية  ...اخل ،ويتم استخدام السعر الشهري الثابت لكل مهنة ايضاً يف دفع املستخلصات الشهرية للعمالة ويف تطبيق
احلسومات أو غرامات التقصي أو تعويض طلبات العمالة اإلضافية او تغيي قيمة العقد عند إجراء أوامر التغيي ،و عليه وضع سعر
إمجال للتكلفة ملدة ( )36شهرا على أن تكون تلك االسعار ابلرايل السعودي رقماً ومفقطة كتابة جلميع البنود الواردة يف الئحة
االسعار والبياانت وفق األقسام املذكورة يف هذه املواصفات.
()3.3.2
يقوم املقاول اباللتزام بتأمني العمالة املطلوبة وحسب املهن احملددة يف مالحق هذا العقد ويقدم اسعاره على ضوء ذلك.
()4.3.2
تعترب القيمة املقدمة من املتنافس يف اخلاانت املخصصة لذلك يف املالحق املشار إليها تغطي مجيع األعمال املقدمة واملشتملة عليه
هذه املواصفات خالل مدة العقد.
()5.3.2
إن حسن التنظيم والرتتيب وجودة احملتوى من الضرورات املهمة اليت تزيد من تقييم املتقدم هلذه املنافسة ومت توضيح ذلك يف اجلزء
اخلاص بتنظيم عطاءات املتنافسني.

( )4.2القواعد املنظمة للمنافسة
()1.4.2
ختضع املنافسة جبميع مراحلها والعقد الذي يربم بعد ذلك بني املؤسسة وصاحب العرض املقبول لكافة التعليمات الصادرة من
املؤسسة واملوجهة إىل مقدمي العروض وجلميع واثئق املنافسة فضالً عن خضوعها لألنظمة واللوائح والتعليمات الصادرة من املؤسسة
حىت هناية سراين هذا العقد.

( )5.2تنظيم عطاء املتنافس
()1.5.2
جيب صياغة العروض ابللغة العربية.
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()2.5.2
أن تكون قيمة الضمان االبتدائي للمنافسة بنسبة ال تقل عن ( )%1من القيمة اإلمجالية للعرض ملدة ثالث سنوات صادرة من بنك
معتمد يف اململكة العربية السعودية ويضل هذا الضمان ساري املفعول طوال فرتة املنافسة وذلك لكفالة قيام مقدم العرض للقيام
بتنفيذ االلتزامات اليت تعهد هبا وال يقبل ضمان أي منافسة أخرى كضمان هلذه املنافسة وال ترد الضماانت املقدمة من أصحاب
العروض غي املقبولة إال بعد مرور مائة ومثانون يوماً ( )180من آخر موعد لتسليم العروض إىل املؤسسة.
()3.5.2
جيب أن تكتب أسعار العروض مبا يف ذلك إمجال األسعار النهائية يف جداول الفئات واألسعار رقماً وكتابةً وال جيوز الكشط أو
احملو أو اإلضافة بني السطور.
()4.5.2
تتم تعبئة البياانت واملعلومات وتسعية البنود يف جداول الفئات واألسعار ,يف حال رغبة مقدم العرض إضافة إىل املزيد من املعلومات
أو املالحظات فيمكنه تقدميها يف خطاب مستقل يلحق ابلعرض املقدم منه ,وسوف يرتتب على عدم استيفاء أو تعديل أو نقص
يف أي جزء من مناذج املنافسة أن يكون للمؤسسة احلق يف رفض العرض املقدم.
()5.5.2
جيب أن يوقع على العرض الشخص املفوض من طرف مقدم العطاء ,على أن يرفق مع العرض التوكيل النظامي الذي خيوله سلطة
التوقيع ,ويف مجيع األحوال جيب أن يكون هذا التوكيل أو أي تفويض آخر مطلوب مصدقاً عليه من الغرفة التجارية.
()6.5.2
جيب أن تكون مجيع الصفحات اخلاصة بواثئق املنافسة موقعه من املفوض نظاماً ابلتوقيع على العروض وخمتومة خبتم مقدم العرض.
()7.5.2
إذا كان العرض مقدماً من جمموعه أو شركة تضم عدة شركات جمتمعه وجب قبل توقيع العقد مع هذه اجملموعة أو هذه الشركة تقدمي
اتفاق مشاركة رمسي بني الشركات املتضامنة حيدد دور كل شركة يف األعمال املنصوص عليها يف العقد وينص صراحة على أن هذه
الشركات مسئوله مسؤولية تضامنية مطلقة عن تنفيذ األعمال حبيث يكون للمؤسسة حق الرجوع عليها عند اللزوم منفردة أو جمتمعة
بصدد أي من األعمال املذكورة ،ويف هذه احلالة جيب أن يكون العرض موقعا من املفوضني ابلتوقيع من كل الشركات املنضمة إىل
اجملموعة أو الشركة اليت قدمت العرض وأن يرفق به الواثئق الدالة على تفويض املوقعني وجيب أن يكون كل من اتفاق املشاركة الرمسي
إليه وواثئق التفويض مصدقا عليها من الغرفة التجارية.
()8.5.2
من املفهوم أن توفي قائمة طاقم األفراد واألدوات املقدمة من صاحب العرض املقبول كما هو وارد تفصيال يف جداول الفئات
واألسعار ال يعفيه أبي حال من األحوال من مسؤولياته العقدية عن توفي مجيع األشخاص الالزمني وكل ما هو ضروري إلجناز
وضمان حسن سي األعمال ابملستوايت احملددة ويف املواعيد املقررة ابلعقد .
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()9.5.2
أي تكلفة لبنود غي مدرجه يف جداول الفئات واألسعار ويعتربها مقدم العرض ضرورية حلسن تنفيذ األعمال ال جيوز له إضافتها
أو اإلشارة إليها منفصلة ولكن ميكنه حتميل تكلفتها وكذا مجيع النفقات اليت يراها الزمه إلمتام العمل على جداول الفئات واألسعار
احملددة بعرضه طبقا لشروط العقد .
()10.5.2
إذا رغب مقدم العرض يف تقدمي ختفيض على أسعار عرضه فعليه تقدميه على أسعار البنود اإلفرادية وينعكس على اإلمجالية.
()11.5.2
يقسم املتنافس عطائه إىل مخسة أجزاء ،كل جزء يف جملد منفصل عن اآلخر حسب التال:
▪ اجمللد األول :العرض املال.
▪ اجمللد الثاين :العرض الفين.
▪ اجمللد الثالث :هوية املتنافس.
▪ اجمللد الرابع :عمليات الطوارئ والسالمة والتفتيش.
▪ اجمللد اخلامس :مستندات املنافسة.

( )6.2ملكية واثئق املنافسة
()1.6.2
تعترب واثئق املنافسة ملكاً خاصاً ملؤسسة امللك عبدالعزيز ورجاله للموهبة اإلبداع وحدها ,وعلى من يصله خطاب الدعوة أن حيافظ
على سرية وثيقة طلب العروض وان ال يستنسخها وال يستخدمها إال يف إعداد عرضه وتقدميه للمؤسسة وال يستفيد منها يف أي
عرض آخر.

( )7.2مراجعة واثئق املنافسة
()1.7.2
مقدم العرض مسئوالً عن مراجعة وفحص واثئق املنافسة واملالحق اليت تصدرها املؤسسة خالل فرتة املنافسة ،وااللتزام مبا جاء فيها،
وعليه وحده تقع تبعية أي خطأ أو إمهال ينتج عن ذلك.
()2.7.2
عند وجود أي استفسار أو تناقض يف واثئق املنافسة جيب على مقدمي العروض إبالغ املؤسسة قبل هناية املوعد احملدد لالستفسارات
 ،أما عند اكتشاف أي تناقض آخر بعد ذلك فيجب األخذ مبا هو يف صاحل املؤسسة.

( )8.2نطاق األعمال
()1.8.2
تشتمل األعمال على صيانة ونظافة املقر الرئيسي ملؤسسة امللك عبد العزيز ورجاله للموهبة واإلبداع.
رقم الصفحة
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()2.8.2
نطاق األعمال موضح بشكل أكثر تفصيالً يف املواصفات الفنية.

( )9.2حتديد ووصف املوقع
()1.9.2
موقع األعمال موضوع هذه املنافسة هو مدينة الرايض.
()2.9.2
يقع املقر الرئيسي للمؤسسة على طريق األمي تركي بن عبدالعزيز (األول) حبي الرائد مشال الرايض وتقدر مساحة األرض للمقر
الرئيسي ( )24,000مرت مربع ,وإمجال املساحة املبنية (  )12,030مرت مربع وإمجال مساحة األراضي واحلدائق والطرق وممرات
املشاة ومواقف السيارات ( )7900مرت مربع .
()3.9.2
لزايرة ومعاينة املوقع اإلتصال على م .منصور القاسم  / 0503403613أ .انصر اجلاسر 0544222564

( )10.2معاينة املوقع وظروفه الطبيعية
()1.10.2
على مقدم العرض أن يقوم بزايرة املوقع على مسئوليته ونفقته اخلاصة للحصول على كافة البياانت واملعلومات الضرورية إلعداد
العرض اخلاص به ,وعليه أن يقوم إبجراء دراسة ميدانية لكافة الظروف الطبيعية السائدة يف املوقع هبدف احلصول على املعلومات
والبياانت املتعلقة ابلكميات واألصناف املوجودة ابملوقع جبميع املعطيات املؤثرة اليت تتحكم يف إعداد العرض أو حتديد األسعار
خصوصا فيما يتعلق مبعدات الصيانة والنظافة األزمة لنظافة الواجهات اخلارجية وصيانة اإلضاءة اليت تكون على ارتفاعات كبية
عليه أيضاً أن يتحرى عن التبعيات واملسؤوليات وااللتزامات اليت سوف يتحملها مبقتضى العقد الذي سوف يربمه مع املؤسسة يف
حال قبول عرضه .
()2.10.2
على مقدم العرض أن يتحرى بنفسه العقود من الباطن ،واأليدي العاملة وكافة التكاليف األخرى املباشرة أو غي املباشرة للمتطلبات
الضرورية لتنفيذ أعمال الصيانة والنظافة ،وكل ما يتعلق هبا من حيث املصدر والكفاءة ووسائل تدبيها ونقلها  ،ابإلضافة إىل ما
تقدم فان مقدم العرض أن أيخذ يف اعتباره كافة العوامل واملتغيات اليت ميكن أن تؤثر على تنفيذ أعمال التشغيل والصيانة والنظافة
وإمتامها .

( )11.2اخلطأ واإلمهال يف احلصول على معلومات دقيقة
()1.11.2
ليس للخطأ أو اإلمهال الذي يقع من مقدم العرض يف احلصول على املعلومات الدقيقة عن كل ما يؤثر يف أعمال التشغيل والصيانة
والنظافة موضوع هذه املنافسة ,أي أتثي يف التبعيات واملسئوليات وااللتزامات املتعلقة بتنفيذه األعمال وفقاً ملا حيدده العقد.
رقم الصفحة
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( )12.2تفسري واثئق املنافسة
()1.12.2
ملقدم العرض أن يطلب من املؤسسة خالل فرتة املنافسة وقبل هناية املوعد احملدد لالستفسارات أي إيضاحاً أو تفسياً لبعض جوانب
واثئق املنافسة وإذا رأت املؤسسة أن هناك ضرورة لإليضاح أو التفسي يتم تعميم الرد على مجيع املشرتكني وال يقبل أي استفسار
غي مرسل عن طريق الربيد اإللكرتوين purchasing@mawhiba.org.sa
()2.12.2
إذا دعت احلاجة يف هذا اإليضاح أو التفسي إىل إجراء تغيي يف واثئق املنافسة فإن املؤسسة ستقوم إبعداد وإصدار ملحق خاص
بذلك يرفق بواثئق املنافسة ويكون ملزماً للمتقدمني ،وعلى مقدم العرض إشعار املؤسسة بتسلمه هلذا الدعوة عن طريق إرسال بريد
إلكرتوين إىل املؤسسة واملؤسسة غي مسئوله عن أي تفسي أو إيضاح شفهي لواثئق املنافسة حيث انه لن يعتد به.
()3.12.2
مقدم العرض مسئول عن التحقق من إملامه بكافة املالحق اإلضافية اليت تصدرها املؤسسة خالل فرتة املنافسة وااللتزام مبا جاء فيها
عند إعداد عرضه.
()4.12.2
مقدم العرض مسئول عن احلصول على كافة املعلومات الضرورية من كتيبات التشغيل والصيانة وخمططات ما بعد التنفيذ وجداول
الكميات وكافة الواثئق املتاح االطالع عليها بغرض دراستها يف مكتب إدارة التشغيل والصيانة ,وهبدف االستعانة هبا عند إعداد
عرضه اخلاص ابملنافسة .

( )13.2تقييم العروض املقدمة للمشروع
( )1.13.2وضعت إدارة املشروع معايي وأوزان لتقييم عروض املتنافسني على النحو التال:
املعـ ـي ــار

ال ــوزن

خربة الشركة يف املشاريع املشاهبة والسابقة بنفس اجملال

%30

تصنيف املقاولني

%10

طريقة تقدمي العرض

%10

عدد املشرتكني من الكادر الفين للمتقدم يف التأمينات

%10

معاينة املوقع من قبل فريق فين واالملام حبجم ونوعية االعمال املطلوبة

%20

خربات مهارات مدير املشروع

%20
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اجلزء الثالث
التعليمات اخلاصة ابملشروع واملهام التعاقدية

( )1.3التعليمات
()1.1.3

تقوم مؤسسة امللك عبدالعزيز ورجاله للموهبة واإلبداع إبدارة هذا املشروع واإلشراف على تنفيذه بدقة حسب املواصفات ،وحيثما
يرد لفظ مؤسسة امللك عبدالعزيز ورجاله للموهبة واإلبداع يف هذه املواصفات فإن ذلك يعين ممثلة إبدارة الشئون اإلدارية  -التشغيل
والصيانة وهي اجلهة املشرفة على إدارة هذا املشروع أو حسب اإلدارة اليت تكلفها املؤسسة.
()2.1.3
لن تتحمل مؤسسة امللك عبدالعزيز ورجاله للموهبة واإلبداع أي زايدات مالية مرتتبة على أي مشاكل إدارية أو فنية قد تنشأ من
عدم خربة املقاول يف إدارة هذا املشروع أو عدم خربة ممثليه اآلخرين ويكون املقاول مسئوالً عن أي ضرر أو تلف حيدث مبمتلكات
املؤسسة أو اآلخرين ابملوقع نتيجة تنفيذ هذا املشروع من قبله أو من قبل مورديه أو مقاوليه من الباطن وعلى املقاول إصالح كافة
هذه التلفيات وتعويض املؤسسة عن االضرار وكذلك كل ما يرتتب عليها.
()3.1.3
جيب على املقاول معرفة ومتابعة القواعد العامة واللوائح ذات الصلة مبجال هذه املنافسة داخل اململكة العربية السعودية لاللتزام
والعمل هبا حىت وان كانت هذه القواعد العامة واللوائح غي مذكورة ابملواصفات احلالية ولن يسمح أبية اعذار لتجاهل هذه القواعد
()4.1.3
جيب على املقاول أن يدير املشروع مبفهوم أن اعمال الصيانة والتخطيط واإلجراءات والتموين وعمليات صيانة املعدات تدار للحصول
على اقصى استفادة من مجيع املواد واملوارد املتاحة لديه ولتحقيق اداء جيد بصفة دائمة وذلك طبقاً ملواصفات املصنعني واملعايي
الصناعية املقبولة.
()5.1.3
جيب على املقاول ان يلتزم مبعايي السالمة والصحة املهنية احلكومية جلميع منسوبيه وأن يتوخوا السالمة يف مجيع نشاطاهتم وبدون
أن تسبب هذه النشاطات أي خماطر هتدد سالمة اآلخرين وذلك ابستعمال األدوات واملواد املناسبة وعالمات التحذير مىت ما مل لزم
األمر اضافة لذلك جيب ان يوافق املقاول على اتباع مجيع اجراءات السالمة احلالية واملستقبلية.

( )2.3املرحلة االنتقالية

()1.2.3
ان اخلدمات املؤمنة بواسطة هذا املشروع تعد حيوية وأساسية ملبىن ومرافق مؤسسة امللك عبدالعزيز ورجاله للموهبة واإلبداع لذلك
جيب احملافظة على استمرارية هذه اخلدمات مبستوى عال وبدون انقطاع حبيث أنه عند إنتهاء هذا املشروع يقوم املقاول الذي سيخلفه
ابالستمرارية يف تقدمي اخلدمات ،جيب على املقاول بذل اقصى اجلهد واملعاونة حىت يتم انتقال املسئوليات بطريقة منظمة وبكفاءة
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عالية للمقاول اجلديد ،ويلتزم املقاول احلال بتنفيذ كافة التعليمات اليت تصدر من ممثلي مؤسسة امللك عبدالعزيز ورجاله للموهبة
واإلبداع خالل هذه الفرتة واخلاصة ابلعون واملساعدة للمقاول اجلديد سواء كانت هذه التعليمات شفهية أو مكتوبة.
()2.2.3
أتمني العمالة واخلرباء واملعلومات املطلوبة إلجناز املهام واملسئوليات املذكورة هبذه املواصفات وحلل مجيع املشاكل اليت تنشأ يف األوضاع
العادية أو الطارئة وذلك بكفاءة وس رعة ،ويف حالة عجز منسويب املقاول عن حل مشكلة معينة فإنه حيق ملؤسسة امللك عبدالعزيز
ورجاله للموهبة واإلبداع أن تقوم بتعميد شركة متخصصة ملعاجلتها وعلى حسابه اخلاص ،هذا وجيب القيام مبثل هذه اخلطوة مىت ما
قررت مؤسسة امللك عبدالعزيز ورجاله للموهبة واإلبداع عجز املقاول عن حل املشكلة.
()3.2.3
أن يقوم املقاول عند احتياج مؤسسة امللك عبدالعزيز ورجاله للموهبة واإلبداع بنقل وتركيب وإصالح املعدات واألجهزة احلالية
واجلديدة وذلك إبستخدام موارد املشروع من عمالة وآليات وعدد متوفرة بدون أي تكلفة إضافية على مؤسسة امللك عبدالعزيز
ورجاله للموهبة واإلبداع.
()4.2.3
حفظ مجيع املعدات واملولدات واألجهزة موضوع هذا العقد يف حالة تشغيل اتم وآمن مجيع األوقات مع إبقاء مجيع تسهيالت
السالمة وعدادات التحكم األخرى يف حالة تشغيل ضبط صحيحة مع حفظ مجيع الوحدات واالماكن نظيفة وخالية من األوساخ
والصدأ والتآكل واالهتزازات والرتسيب وذلك لضمان عمر التشغيل وكذلك حفظ مجيع األجزاء املتحركة مشحمة ومزيتة بطريقة
مضبوطة لتقليل التآكل واالحتكاك واحلرارة الزائدة وحفظ مجيع قنوات اهلواء ومواسي السوائل نظيفة وخالية من املوانع حىت يتم
احملافظة على معدال ت تدفق صحيحة وكاملة ومعاجلة مياه وسوائل أجهزة التكييف حىت ال حتدث امحال زائدة على املضخات
واملراوح والعدادات واجهزة التحكم.
()5.2.3
صيانة واصالح أنظمة السمع والبصرايت والنظم الكهرابئية ابملباين من اسالك ولوحات توزيع كهرابئية وخمارج للطاقة وفيوزات
ومالمسات وقواطع ومفاتيح إضاءة مع حفظ مجيع أجزاء القطع الكهرابئية واملالمسات يف حالة ضبط والوصالت حمكمة لتجنب
القوس الكهرابئي حىت ال حتدث صوت أو تسخني زائد.
()6.2.3
تشغيل وصيانة وإصالح كافة أجهزة وأدوات السالمة ونظم اإلنذار ونظم إطفاء احلريق وملحقاهتا ابملوقع املضمن هبذه املواصفات
واحملافظة عليها يف حالة تشغيلية ممتازة وإجراء الصيانة الروتينية ويف حالة تدين الصيانة عن احلد األدىن يتم تطبيق الغرامات واجلزاءات
احملددة يف امللحق رقم (.)2
()7.2.3
إصالح مجيع نظم السباكة املتضمنة ابملشروع واعمال صيانة وتشغيل معدات النوافي والفالتر وخالفة ،ونظم السباكة اخلاصة بدورات
املياه والغسيل املشغولة ابملشروع.
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()8.2.3
إصالح ومتديد شبكة اهلواتف احلالية واجلديدة داخل املبىن وطلب العدد واألدوات الالزمة لذلك لتأمنيها.
()9.2.3
تسجيل مجيع قطع الغيار املؤمنة من قبل املؤسسة اليت مت تركيبها خالل فرتة املشروع وحسب إجراءات الصيانة املعتمدة مع إعداد
تسجيل آخر جلميع املستهلكات اليت أمنت يف هذا املشروع.
()10.2.3
إعداد وتنفيذ برامج الصيانة الوقائية لكافة األجهزة واملعدات بنسبة ()%100طبقاً ملواصفات مؤسسة امللك عبدالعزيز ورجاله
للموهبة واإلبداع واألساليب املتبعة هبا واختيار وتغيي كافة املستهلكات الالزمة لضمان التشغيل اآلمن وزايدة األعمار اإلفرتاضية
للمعدات واألجهزة.
()11.2.3
تقدمي املستندات والرسومات وكتيبات التشغيل وتعليمات االصالح والتقارير املتنوعة عن األحداث الرئيسية والعارضة ونتائج
االختبارات املختلفة وتقدمي التوصيات املناسبة.
()12.2.3
يلتزم املقاول توظيف كوادر مؤهله .
()13.2.3
إعداد دراسة فنية الحتياج األجهزة واملعدات الكهروميكانيكية من قطع غيار خاصةً اليت يتأخر توريدها إلنتهاء عمرها االفرتاضي أو
لعدم توفرها ابلسوق احمللي ،وتقدم هذه القائمة ملؤسسة امللك عبدالعزيز ورجاله للموهبة واإلبداع بعد ( )6ستة أشهر من بداية
املشروع ،لدراستها وحتديد إمكانية أتمينها .
()14.2.3
اإللتزام إبدارة هذا املشروع إبستخدام احلاسب اآلل وعلى سبيل املثال ال احلصر :
 .1استقبال اوامر العمل.
 .2االعطال.
 .3العمالة.
 .4قائمة املعدات.
 .5املستهلكات.
 .6قطع الغيار.
 .7املستحقات الشهرية.
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()15.2.3
يلتزم املقاول بتنفيذ الرتكيبات اجلديدة جلميع أعمال الصيانة مغطاة بقيمة العقد (تكييف/سباكة/كهرابء/جناره .. /اخل) ويشمل ذلك
نظم الري من معاجلات كيماوية وخالفه ابملوقع املضمن ابلعقد ،علماً أبن املواد اخلاصة بتلك الرتكيبات اجلديدة يتم أتمينها على
نفقة مؤسسة امللك عبدالعزيز ورجاله للموهبة واإلبداع.
()16.2.3
حيق ملؤسسة امللك عبدالعزيز ورجاله للموهبة واإلبداع االحتفاظ ببعض العمالة من املقاول السابق مما نسبته  %20ونقل كفاالهتم
للمقاول اجلديد يف حالة انتهاء العقد أو فسخه ألي سبب كان.
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اجلزء الرابع
إدارة العقد

( )1.4إجراءات إدارة العقد
()1.4.4
يقوم املقاول بتنفيذ كل اإلجراءات املتعلقة إبدارة وتنفيذ هذا العقد ابملقر الرئيسي ملؤسسة امللك عبدالعزيز ورجاله للموهبة واإلبداع
على النحو الوارد تفصيالً هبذه املواصفات ومالحقها.
()2.1.4
إن اجلهة املشرفة على إدارة هذا العقد هي إدارة الشئون اإلدارية ممثلة يف التشغيل والصيانة أو أي إدارة تكلفها املؤسسة وهي اجلهة
املسئولة .
()3.1.4
تكون اجلهة املشرفة على إدارة هذا العقد مسئولة عن مراجعة وتدقيق كافة مستندات الصرف واملستخلصات للدفعات الشهرية ومن
مث الغرامات واحلسومات وفواتي قطع الغيار من الناحية الفنية حسب األساليب والنظم املتبعة يف مؤسسة امللك عبدالعزيز ورجاله
للموهبة واإلبداع.
()4.1.4
يلتزم املقاول أبن تكون جهة املخاطبة اجلهة املشرفة على العقد إبدارة الشئون اإلدارية مع حق املؤسسة يف استبعاد أي من مهندسي
أو إداريي املقاول من إدارة املشروع مباشرة وأن يكون ملدير املشروع أو ملساعديه كافة الصالحيات اإلدارية اليت متكنه من اختاذ القرار
الفوري يف كل ما يتعلق أبمور املشرف كما جيب أخذ موافقة املؤسسة على تعيني مدير املشروع أو مساعديه.
()5.1.4
يلتزم املقاول بتواجد مدير املشروع يف مقر مؤسسة امللك عبدالعزيز ورجاله للموهبة واإلبداع ويف األوقات الطارئة.
()6.1.4
تتم إدارة هذا العقد بواسطة احلاسب اآلل إبستخدام برامج وأجهزة يتم تشغيلها بواسطة املقاول حتت إشراف اجلهة املشرفة على
تنفيذ العقد وعلى املقاول أن يلتزم بتقدمي كافة املعلومات وما يتطلبه تشغيل هذه الربامج بكفاءة عالية لضمان حسن إدارة العقد
وإعداد وتغذية البياانت التشغيلية وإصدار كافة التقارير املطلوبة يف أوقاهتا وتشمل هذه الربامج قاعدة معلومات عن كافة أجزاء املبىن
وبرانمج إدارة شؤون العمالة اخلاصة ابملقاول ،برانمج تنفيذ أوامر العمل وبرانمج متابعة صرف مستحقات املقاول ،والعمل على
دراسة النظام املقرتح أو املنفذ من خالل الزايرة والتحقق من املطلوب.
()7.1.4
ملؤسس ة امللك عبدالعزيز ورجاله للموهبة واإلبداع احلق يف حالة انقطاع أو توقف اخلدمة من املقاول عدم صرف مستحقاته عن
اخلدمة املتوقفة أو املنقطعة ،هذا مع عدم اإلخالل حبق املؤسسة يف تنفيذ العقد على حساب املقاول أو فسخه مع الرجوع عليه
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ابلتعويضات املناسبة وذلك بعد إنذاره خبطاب مسجل وبعد انقضاء ( )15مخسة عشر يوماً دون تصحيح األوضاع وال جيوز للمقاول
يف هذه احلالة أن ميتنع عن تنفيذ العقد استنادا إىل ختلف اجلهة اإلدارية عن تنفيذ التزاماهتا.

( )2.4مكاتب إدارة العقد (الصيانة)
()1.2.4
على املقاول جتهيز مكتب مركزي إلدارة العقد أبحد املواقع املناسبة داخل مدينة الرايض (يف حال كان خارج مدينة الرايض) حىت
يستطيع تطبيق بنود العقد واالستجابة ملتطلبات الطوارئ وتنسيق السياسات واإلجراءات اخلاصة مبتطلبات العمل.

( )3.4خدمات الطوارئ
()1.3.4
جيب على املقاول استدعاء أي من عمالته أو عمالة مقاول الباطن املتخصصني وإرساهلم يف حالة الظروف الطارئة وجيب إرسال
الفنيني الذين هلم دراية ابملوقع أو املعدات اليت تكون مصدراً حلالة الطوارئ سواء خلل ما أو تعطل معدة ...اخل.
()2.3.4
يقوم املقاول بتأمني تغطية كاملة ملركز املراقبة والتحكم لكل جزء من العقد طوال  24ساعة يومياً وملدة سبعة أايم أسبوعياً للمراقبة
والتحذير وتلقي أي بالغات عن األعطال من املؤسسة.
()3.3.4
يقوم املقاول بتأمني اهلواتف الالزمة ملنطقة سكن العاملني الستدعاء من يلزم إذا تطلب األمر ذلك.
()4.3.4
تقوم فرقة الطوارئ جبوالت تفتيشية دورية على كافة احناء املبىن وذلك لعمل ما يلي:
أ .اإلبالغ عن أي مشاكل أو أعطال إىل مركز التحكم.
ب.القيام أبعمال ترشيد استهالك الطاقة ،اإلضاءة ،املصاعد ،التكييف ،املياه  ..اخل.
ت.عمليات النقل والتنظيم داخل املبىن.
ث.أعمال النظافة أو إزالة الروائح الكريهة أو اآلفات الضارة.
ج .فحص أي تسرب أو وجود أي خماطر أو أمور غي طبيعية بغرف الكهرابء أو اآلالت امليكانيكية.
()5.3.4
حتدد واجبات مركز التحكم واملراقبة ابآليت:
أ .مراقبة أي مشاكل تؤثر على البيئة.
ب.استقبال وتوجيه بالغات الطوارئ.
ت.استقبال ومتابعة أوامر العمل الروتينية.
ث.مراقبة إنذار احلريق.
ج .أتمني التقارير الالزمة.
رقم الصفحة

22

مشروع صيانة ونظافة املقر الرئيسي ملوهبة 2022

وثيقة طلب العروض ملشروع صيانة ونظافة املقر الرئيسي ملوهبة 2022

ح .حترك فرقة الطوارئ.
خ .القيام مبتابعة أي تعليمات تصدر من مؤسسة امللك عبدالعزيز رجاله للموهبة واإلبداع.
د .تنفيذ برامج الرتشيد يف الطاقة وخصوصاً خارج أوقات الدوام الرمسي والتأكد من إطفاء أجهزة اإلضاءة والتكييف يف األماكن
اليت ال يوجد هبا موظفني.
ذ .تنفيذ عمليات الفك والنقل داخل املبىن.
ر .متابعة تنفيذ برامج الصيانة الوقائية.
ز .خطة الطوارئ العامة.
س .مراقبة أعمال الزراعة.

( )4.4التقارير
()1.4.4
يقدم املقاول للمؤسسة تقارير خمتلفة حبسب مايتطلبه نطاق العمل او يطلبها ممثل املؤسسة شريطة أن خيتص موضوع التقارير بنشاط
او عمل يكون ضمن حدود اخلدمات املنفذة املدرجة مبضمون هذا العقد.
()2.4.4
جيب إعداد تقريرا مكتواب بواسطة املقاول عقد وقوع احلوادث ،وهذا التقرير حيتوي على حتليالً فنياً عن أسباب هذه احلادثة واإلجراءات
اليت مت أختاذها والفرتة الزمنية اليت استغرقت لتجاوز احلالة ،وكذلك تلك اليت سيتم اختاذها مستقبالً (تقرير مبدئي) ويقدم هذا التقرير
خالل ( )24أربع وعشرين ساعة من وقوع احلادث.
()3.4.4
جيب إعداد تقارير احلوادث املشار اليها يف الفقرة السابقة عند حدوث أي من احلاالت التالية  :حدوث تلف دائم ملمتلكات
املؤسسة بواسطة منسويب املقاول أو غيهم عند قيام منسويب املقاول ابلتوقف عن العمل أو التباطؤ أو رفضه ،حدوث حريق داخل
مبىن املؤسسة ،وفاة شخص نتيجة لوقوع حادث أو أي اصاابت جسيمة لألفراد ،أي حادثة ينتج عنها توقف وحدات التوليد
االحتياطية يف حالة انقطاع التيار الكهرابئي أو تعطل وحدات التكييف ،تسرب املياه أو الغاز أو طفح اجملاري (ينظر عن اسباب
هذا الطفح) مما ينتج عن أضرار مبمتلكات املؤسسة ....اخل.
()4.4.4
جيب على املقاول أن يقوم بتقدمي تقرير شهري إلدارة الشئون اإلدارية حبيث حيتوي هذا التقرير على اآليت:
▪ بيان أبمساء ووضع العمالة وتوزيع الفرق ومسئولياهتم وأرقام هواتف املشرفني.
▪ برامج الصيانة الوقائية اليت متت خالل الشهر.
▪ برامج الصيانة الوقائية للشهر القادم.
▪ ملخص ألوامر العمل التصحيحية ( )CMاليت صدرت ونفذت خالل الشهر.
▪ بيان بقطع الغيار اليت مت تركيبها .
▪ بيان ابملستهلكات اليت مت تركيبها أو توريدها خالل الشهر.
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▪ بيان ابألعطال الرئيسية خالل الشهر.
▪ تقرير عقود الباطن.
▪ بيان خبصوص اجلداول التكرارية اخلاصة أبعمال النظافة.

( )5.4اإلجتماعات الدورية
()1.5.4
تقوم اجلهة املشرفة على أعمال تنفيذ هذا العقد إبعداد جدول ابالجتماعات الشهرية مع حتديد مواعيد وأماكن عقد هذه
اإلجتماعات ويزود املقاول جبدول مواعيد هذه اإلجتماعات خبطاب رمسي أو ابلربيد اإللكرتوين وتزود إدارة املشروع ابملؤسسة بصورة
منه وتكون ملزمة بعقد هذه اإلجتماعات وتكون املوضوعات حمددة وتزود إدارة املشروع ابملؤسسة بصورة من حماضر هذه اإلجتماعات
والتوصيات اليت متت هبا وأسلوب وطريقة متابعة تنفيذها.
()2.5.4
أن الغرض الرئيسي هلذه اإلجتماعات هي ضمان حسن وإدارة العقد ومتابعة تنفيذ املقاول اللتزاماته التعاقدية وتوضيح أي سوء فهم
بني الطرفني مع ضبط ومراقبة استمرارية جودة األداء وتقدمي التفسيات لبعض مواد العقد واملواصفات وتطوير خطة العمل العامة
حلل أية صعوابت إدارية أو فنية تتعلق ابلعقد.

( )6.4املستندات والنماذج وكتيبات التشغيل
()1.6.4
تقوم املؤسسة بتزويد املقاول جبميع الرسومات وتعليمات التشغيل املتاحة هلا وأساليب العمل واملعلومات الضرورية األخرى ذات
الصلة واملتعلقة ابملوقع ألداء هذه األعمال.
()2.6.4
يف حال عدم توفر أي من الرسومات أو أساليب وتعليمات التشغيل وكتيبات املنتج أو أي معلومات أخرى هلا صلة ابلعقد فإنه يتم
توجيه املقاول ليعد تعليمات وكتيبات التشغيل والصيانة واإلصالح املكتوبة والرسومات البيانية واإلجراءات وذلك خالل ( )6ستة
أشهر من اتريخ بداية العقد كما جيب على املقاول أتمني عدد ( )1نسخة واحدة من هذه الكتيبات.
()3.6.4
تبقى مجيع املعلومات الفنية اليت يكتبها املقاول أو املعطاة له من قبل املؤسسة واملتعلقة أبداء واجبات نطاق أعمال هذا العقد يف
حوزة املقاول بصفة أمانة حيافظ عليها حىت هناية عقد وتؤول ملكيتها للمؤسسة مبجرد انتهاء العقد إال إذا طلب منه تسليمها يف
وقت مبكر قبل هناية هذا لعقد.
()4.6.4
يقوم املقاول بتوفي وأتمني مجيع سجالت برامج الصيانة وبرامج الصيانة الوقائية والنماذج املماثلة األخرى من ضمن سعره اإلمجال.
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( )7.4العمــالة
()1.7.4
جيب على املقاول توظيف األفراد ذوي املهارات الفنية العالية واملدربني جيداً واملؤهلني ألداء أعمال هذا العقد قبل بدايته وابألعداد
والنوعيات املذكورة يف امللحق رقم (.)1
()2.7.4
جيب على املقاول توفي العمالة املؤهلة املطلوبة وذلك خالل مدة العقد ابلكامل وحسب ماهو حمدد ابمللحق رقم ( )1من هذه
املواصفات وطبقاً الحتياج العمل خالل فرتة العقد ،وأتمني العمالة اإلشرافية والفنية املتخصصة يف بداية العقد أو قبل بداية العقد
مبدة ( )15مخسة عشر يوماً ،ميكن موظفي املقاول من التعرض على املعدات اليت يتم صيانتها واحلصول على خربة اثناء إجراء عملية
تسليم واستالم املوقع.
()3.7.4
توفي مجيع الضرورايت اخلاصة بطاقم العاملني وتشتمل على مايلي على سبيل الذكر ال احلصر النقل ،اإلسكان ،وسائل الراحة،
اإلعاشة ،التأمينات اإلجتماعية ،اإلجازات ،األجور والرواتب ،شروط واحتياجات االمن والسالمة الضرورية حسب القواعد املعمول
هبا يف اململكة العربية السعودية واملعايي العاملية وتعليمات املؤسسة ..اخل.
()4.7.4
ابلنسبة للعمالة املطلوبة اليت مل تستكمل من قبل املقاول خالل الستني يوماً األوىل فإنه سيتم تطبيق غرامات تدين األداء أبثر رجعي
ماعدا مهنة عامل النظافة (ا لذي سوف تطبق غرامة تدين مستوى األداء خلدمة النظافة من اليوم األول للمشروع) حيث أن هذه
العمالة متثل أحد عناصر تكلفة املشروع واليت ال ميكن جتاهلها أبي حال من األحوال.
()5.7.4
يتم تطبيق احلسومات النظامية حبق املقاول على فرتات عدم تواجد أو تغيب العمالة املطلوبة هبذا العقد ،ويف أثر هذا الغياب على
مستوى أداء اخلدمة فسيتم تطبيق غرامة تدين أداء املقاول.
()6.7.4
تكون تكلفة الساعة اإلضافية للموظف الغي سعودي التابع للمقاول ( )20عشرون رايل سعودي خالل مدة املشروع .
()7.7.4
املقاول مسئول مسئولية كاملة عن تصرفات عمالته ويتحمل كافة ما يرتتب على تصرفات وسلوك العمالة.
()8.7.4
املقاول ملزم بتدريب مجيع الفنيني على أدوات السالمة وكيفية استخداماهتا الصحيحة على سبيل الذكر ال احلصر :
( اخلوذة  /حذاء السالمة  /سرتة السالمة  /قفازات  ...... /إخل ) .
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( )8.4تنظيم العمالة
()1.8.4
خالل الستة اشهر األخية من العقد متنع االستقاالت او اإلجازات إال يف حالة وجود ظروف خاصة وطارئة جداً لدى العامل تقتنع
هبا املؤسسة وجيب على املقاول وقبل صدور املوافقة توفي البديل هلذا العامل مسبقاً ويف حالة عجز املقاول عن أتمني املذكور تقوم
املؤسسة بتطبيق احلسومات املناسبة يف حق املقاول وقد يتبعها غرامات يف تقصي االداء حسب ما تفرضه احلالة.

( )9.4تقييم العمالة
()1.9.4
جي ب على املقاول تقدمي السية الذاتية لألفراد الذين يشغلون املناصب اإلدارية واإلشرافية للجهة املشرفة على إدارة العقد وحيق
للمؤسسة إجراء مقابالت شخصية معهم لتقييمهم وفقاً لربانمج يتم وضعه وتنفيذه من قبل اجلهة املشرفة مع حتديد مراحلة الزمنية
خالل فرتة ستون يوماً من بدء العقد وجيوز أن ميتد الربانمج هلذه الفئة لفرتة مماثلة حسب طلب املؤسسة.
()2.9.4
يف حال رفض املؤسسة ألي من العمالة اليت قدمها املقاول خالل فرتة ( )90التسعني يوماً األوىل من العقد وكذلك يف حالة استبعاد
أحد أفراد املقاول بعد إنتهاء تلك الفرتة ،على املقاول أن يقدم أوراق الفرد اجلديد لشغل املكان الشاغر خالل فرتة ( )15مخسة
عشر يوماً من تبليغ املؤسسة له بذلك بواسطة خطاب موثق أو ابلربيد اإللكرتوين.
()3.9.4
ابلنسبة لألفراد اجلدد الذين يقدمهم املقاول إلحالل آخرين طبقاً للبند السابق ،تعد فرتة التسعني يوماً األوىل من اتريخ تواجدهم
ابملوقع فرتة اختبار يتم خالهلا تقييمهم ويف حالة استبعاد أي منهم خالل هذه الفرتة ال يعطى املقاول سوى ( )15مخسة عشر يوماً
كحد أقصى إلجياد البديل ابملوقع وتعد هذه العملية األخية واليت يتم بعدها تطبيق احلسومات النظامية حبق املقاول.

( )10.4احلد األدىن للمؤهالت
()1.10.4
إن الفئات املرشحة لتنفيذ هذا العقد ترتاوح وظائفها بني الوظائف اإلدارية والفنية واحلرفية والعمال ومؤهالهتا ترتاوح بني إجادة القراءة
والكتابة للمهن الدنيا والشهادات اجلامعية العليا للمهن العليا حسب ماهو موضح ابمللحق رقم (.)1
()2.10.4
إن الوصف الوظيفي للمهن مبني يف امللحق رقم (.)1

( )11.4تواجد العمالة ابملوقع
()1.11.4
جيب على املقاول أن يؤمن يف املوقع الذي يتطلب مراقبة ومتابعة تغطية مستمرة من اخلدمات ملدة  24ساعة وعلى مدار اايم
رقم الصفحة
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األسبوع وأن يكون مشغلو املعدات أو مآمي مركز التحكم مؤهلني للقيام بواجباهتم اليومية وأن يتم استبداهلم من خالل جداول
العمل املوزعة ألنشطة هؤالء الفنيون (وردايت مربجمة).
()2.11.4
جيب على مجيع عمالة املقاول التوقيع بوضوح يف دفرت احلضور وأن يسجل املشرفني أيه مالحظات يروهنا يومياً للرجوع إليه مستقبالً
 ،على أن يقوم املقاول بتقدمي تقرير شهري عن حضور وانصراف العمالة جلهة اإلشراف ابملؤسسة مبوعد اقصاه أسبوع من هناية كل
شهر.

( )12.4اإلجازات والعطالت
()1.12.4
جيب على املقاول تقدمي جدول إىل املؤسسة خبطة اإلجازات السنوية جلميع املنسوبني املخصصني هلذا املشروع ،علماً أبن فرتة اإلجازة
ال تقل عن ( )15مخسة عشر يوماً وال تزيد عن ( )60ستون يوماً جلميع منسويب املقاول خالل فرتة العقد ،وأن يتم تقدمي هذا
اجلدول خالل ( )90تسعني يوماً من اتريخ بداية العقد ويف بداية كل سنة تعاقدية لسنوات العقد التالية ،على أنه لن يسمح أبي
إجازات ألي من منسويب املقاول خالل ( )6الست شهور األخية من العقد إال يف احلاالت الطارئة اليت تقرها املؤسسة.
()2.12.4
تتمثل التزامات املقاول فيما يتعلق ابإلجازات السنوية ملنسوبيه يف قيامه بتغطية الواجبات واملهام اليت يؤديها املنسوب املتمتع ابإلجازة
بواسطة منسوب آخر بديل يكون مؤهالً وكفؤا ومبوافقة املؤسسة ألداء هذه املهام من خارج عمالة املشروع متحمالً املقاول مجيع
التكاليف ومع كامل مسئوليته عن مستوايت األداء واألهداف املطلوب حتقيقها واملرجوة من جراء تنفيذ هذا العقد وسيتم تطبيق
احلسومات والغرامات النظامية يف حالة عدم توفر البديل.
()3.12.4
جيب أن يتم إستبدال منسويب املقاول الذين يتعرضون حلوادث جسيمة أو يف حاالت الوفاة أبخرين مؤهلني وهلم نفس املستوى
والكفاءة إلجناز العمل املوكل إليهم ،وذلك بعد احلصول على موافقة كتابية من املؤسسة ميكن تغطية العمل بواسطة منسوب آخر
بديل من خارج عمالة املشروع حسب ما طبق يف البند أعاله حلني استعاضة هذه العمالة طبقاً للشروط املذكورة الحقاً هبذه
املواصفات.
()4.12.4
تقوم املؤسسة ابعتماد اإلجازات الرمسية لعمالة املقاول للتأكد من أن هناك تغطية كافية من أفراد املقاول يف عطليت عيد الفطر وعيد
األضحى املبارك ويدرج ذلك بربانمج احلاسب اآلل اخلاصة بعمالة املقاول.

( )13.4الـ ـ ـ ــزي

()1.13.4
يرتدي مجيع منسويب املقاول العاملني مبؤسسة امللك عبدالعزيز ورجاله للموهبة واإلبداع زايً موحداً يوضع عليه بطاقة التعريف ،وجيب
أن يكون الزي يف حالة جيدة ونظيفة.
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()2.13.4
جيب على املدراء واملشرفني التابعني للمقاول الذين يعملون مبؤسسة امللك عبدالعزيز ورجاله للموهبة واإلبداع أن يلبسوا املالبس
الالئقة واجليدة والنظيفة ابإلضافة إىل ذلك جيب عليهم إبراز بطاقات التعريف.
()3.13.4
حيدد نوع الزي وتصميمه ابلتنسيق مع املؤسسة واملقاول والزي املعتمد يستخدم يف األماكن ذات اخلدمات اخلاصة ،مع متييز العمالة
الفنية اخلاصة ابلصيانة الكهروميكانيكية عن العمالة اخلاصة ابلنظافة والزراعة ويكون التمييز واضحاً من خالل انشطة العقد وماتقره
اإلدارة املشرفة على العقد وماهو موضح يف اجلدول رقم ( -13.4أ)(.مع العلم ان اجلدول قابل للتغيي ان تطلب االمر من قبل
اجلهة املشرفة على العقد)
()4.13.4
يلتزم املقاول بتأمني معطف شتوي وآخر خاص ابألمطار وقفازات وغطاء للرأس للعمالة امليدانية (زراعة ونظافة خارجية  ..اخل).

مواصفات الزي اخلاص ابلعمالة

جدول رقم ( -13.4أ)
املهنة

اللون

الصيانة الكهروميكانيكية

أزرق غامق  +بنطلون جينز أزرق غامق و يت شيت "بولو" رمادي ويطبع يف مساحة
رمادي
10سم من أعلى اجلهة اليمىن لليت شيت مسمى الوظيفة ويف اخللف
يكتب مسمى املشروع مع شعار املؤسسة وشعار املقاول.

النظافة والصيانة املدنية
أ.أعمال مدنية

أزرق غامق  +بنطلون جينز أزرق غامق و يت شيت "بولو" رمادي ويطبع يف مساحة
10سم من أعلى اجلهة اليمىن لليت شيت مسمى الوظيفة ويف اخللف
رمادي
يكتب مسمى املشروع مع شعار املؤسسة وشعار املقاول.

ب .أعمال نظافة

أزرق غامق  +بنطلون جينز أزرق غامق و يت شيت "بولو" بنفسجي ويطبع يف مساحة
10سم من أعلى اجلهة اليمىن لليت شيت مسمى الوظيفة ويف اخللف
بنفسجي
يكتب مسمى املشروع مع شعار املؤسسة وشعار املقاول.

ج.خدمات الشاي

ابيض  +أسود بنطلون بلون أسود +قميص كامل ابللون األبيض  +سديري ابللون
األسود  +كرافتة ابللون األسود ،أسم الشخص يطبع على لوحة
بالستيكية صغية توضع يف أعلى اجلهة اليمىن من القميص.

عامل زراعة
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اجلزء اخلامس
عمليات النظافة واخلدمات
( )1.5نطاق العمل
()1.1.5
ينقسم هذا اجلزء حبد ذاته إىل جمموعة من اخلدمات الفرعية تضم العديد من االعمال حسب ما يتم تفصيله الحقاً يف هذا اجلزء
حيث يشمل ذلك خدمات النظافة لكامل املبىن داخلياً وخارجياً ونظافة املوقع العام والواجهات الزجاجية اخلارجية و االملونيوم
والتسهيالت اخلارجية وخدمات النظافة اخلاصة وجتميع النفاايت ووضعها يف املكان املخصص ومكافحة اهلوام واحلشرات الطائرة
والزاحفة والقوارض واحليواانت الضالة ،ونظافة وتطهي خزاانت املياه والنوافي وإجراء االختبارات الالزمة هلا وعمليات النقل والفك
واإلزالة داخل املبىن ،وهبذا فإنه حيثما يرد لفظ النظافة فإنه يعين تلقائياً كافة هذه اخلدمات ويكون املقاول مسئوالً عن تقدمي كامل
خدمات النظافة للموقع املتضمن هبذا العقد حبيث يكون نظيف وخال من األتربة والغبار واألوساخ اليت تؤثر على املظهر العام للمبىن
أو على صحة أي إنسان يستخدم هذا املبىن.
()2.1.5
يلتزم املقاول بتأمني العمالة واجلهاز الفين املؤهل واملناسب ألداء كافة األعمال على األقل حسب األعداد الواردة ابمللحق رقم ()1
من هذه املواصفات ،وكذلك األدوات واملواد والعدد واآلليات واألجهزة الضرورية واملناسبة لتنفيذ أعمال النظافة كاملة للموقع.
()3.1.5
جيب على املقاول تقدمي خدمات النظافة يف كامل املبىن سواء مشغولة أو غي مشغولة ابملداخل والسالمل والردهات والقاعات
والصاالت والغرف املكتبية وغرف اإلجتماعات وغرف احلاسب اآلل وغرف األجهزة واحلمامات ودورات املياه وغرف الغسيل
وخمازن املعدات امليكانيكية وغرف الكهرابء واملصاعد وأماكن طهي وتناول الطعام وكذلك الساحات اخلارجية وممرات السيارات
اخلارجية واألرصفة والبواابت واالسوار واي مناطق خارجية مرصوفة أو خرسانية أو ترابية أو مغطاة ابحلصى ومظالت مواقف السيارات
والساحات اخلارجية ...اخل ،وذلك داخل حدود املوقع .
()4.1.5
يكون املقاول مسئوالً عن كافة أعمال النظافة لألرضيات واألسقف واألسطح واجلدران والنوافذ واملفروشات والستائر واألاثث بكافة
أنواعها مجيعاً  ،ولكل جزء من أجزاء املبىن الداخلية واخلارجية ولكامل املبىن وكذلك نظافة املصاعد واملعدات واألجهزة واألدوات
بداخل املبىن وخارجه ،واملساحات احمليطة ابملبىن املشجرة وغي املشجرة ،وتركيبات اإلانرة الداخلية واخلارجية وتنسيق الساحات
اخلارجية وحتسينها ..اخل.
()5.1.5
يلتزم املقاول جبمع النفاايت والقمامة يومياً من كافة مرافق املبىن يف احلاوايت اخلاصة بذلك وترحيلها يومياً خارج مقر املؤسسة.
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()6.1.5
جيب على املقاول غسل وتنظيف وتعقيم مجيع خزاانت املياه مرة واحدة على األقل كل سنة وتطهيها متبعاً يف ذلك أساليب املؤسسة
مع تفريغ هذه اخلزاانت قبل البدء يف العمل وإعادة ملئها بعد انتهائها ،وغسلها أيضاً عند الطلب منه ألسباب حيددها خمتصو
املؤسسة مع تقدمي جدول لتنظيف اخلزاانت جلهة اإلشراف يف املؤسسة.
()7.1.5
يلتزم املقاول مبكافحة اهلوام واحلشرات الطائرة والزاحفة والقوارض واحليواانت الضالة ورش املبيدات واملطهرات وتوفي املصائد وكافة
املواد واألدوات واملعدات الالزمة لتحقيق عمليات املكافحة.
()8.1.5
يلتزم املقاول إبلزام عمالته ابرتداء الزي يف كافة أوقات العمل وبطاقات العمل والنظارات الواقية أثناء تنظيف وحدات اإلضاءة وعلى
العمال والفنيني الذين قد تتأثر أيديهم من استعمال مواد التنظيف ارتداء قفازات مالئمة طبقاً لتعليمات السالم ،كما وجيب أن
يكون مظهر عمالة املقاول الئقاً ونظيفاً طوال وقت تواجدهم يف املبىن.
()9.1.5
يلتزم املقاول بتزويد املؤسسة ابألدوات اليت متكن منسوبيه من أداء مهامهم وتشمل املواد العدد واألدوات ،إضافة إىل املكانس العادية
واجملارف الصلبة الالزمة لتسوية احلصى وعرابت النظافة اليدوية ...اخل.
()10.1.5
جيب على املقاول أن يكون متيقظاً الحتياجات السالمة ،وعليه التأكد أبن املعدات واألدوات والسالمل املستعملة ألعمال النظافة
يف حالة جيدة ،وجيب وضع السالمل بعناية لضمان السالمة وعدم االنزالق ،كما جيب إبالغ املؤسسة عن أي أوضاع تعترب خطرة
يف املبىن أو تؤدي إىل إعاقة أعمال النظافة بشكل عام.
()11.1.5
يلتزم املقاول مبسح وكنس وتنظيف وتلميع مايلي دون االقتصار عليه ،خمتلف أنواع األرضيات مثل السجاد البسط واملوكيت ،اخلرسانة
املطلية ،ارضيات مواقف السيارات ،األجزاء احلجرية أو الرخامية أو اجليية ،البالط ،السياميك ،االسفلت ،املشمعات األرضية،
بالطات الفينيل ،املطاط ،الدرج ،البسطات واملراكن الزراعية ،األخشاب ،السالمل ،خمتلف أنواع املفروشات ،اجلدران الداخلية والنوافذ
وتركيبات األملونيوم والكريستال ،احلواجز ،األسطح اللماعة والزجاجية ،االسقف ،إزالة البقع وصقل وتلميع األرضيات ابلرش ،أعمال
اجللي لألرضيات ،دورات املياه والرتكيبات املصاحبة هلا .جيب أن يكون املقاول وعمالته على دراية اتمة بنوعية املواد املستعملة والطرق
واإلجراءات املطلوبة لتنفيذ ما سبق ذكره.
()12.1.5
يلتزم املقاول ابستعمال اللوحات التحذيرية لتنبيه الناس إىل أي خماطر قد تطرأ أثناء القيام أبعمال النظافة وتكون هذه اللوحات
مكتوبة ابللغتني العربية واإلجنليزية وقابلة للحمل والنقل ،وكذلك أشرطة التحذير املناسبة.
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()13.1.5
جيب تعليق جدول تكرار العمل يف غرفة النظافة واحلمامات ابملبىن مع وجود سجل يسهل ملختصي التشغيل الصيانة التعرف على
املستهلكات املستخدمة يف املوقع ،ويكون ذلك مبكان ظاهر وسيقوم هؤالء املختصني مبحاسبة املقاول على أي تقصي نتيجة عدم
االستخدام هلذه اجلداول أو عدم تسجيل املطلوب.
()14.1.5
يلتزم املقاول بسحب املياه بصفة دورية من غرف التفتيش اخلاصة ابلكهرابء وغرف التفتيش اخلاصة بصمامات وحمابس املياه يف كل
شهر.
()15.1.5
يلتزم املقاول بتقدمي برانمج زمين لكامل خدمات النظافة حسب املفهوم الوارد يف الفقرات السابقة ولكامل نطاق العمل متبعاً يف
ذلك جداول التكرار رقم ( )2.5طبقاً هلذه املواصفات شاملة كافة اخلدمات املطلوبة لكافة املبىن وجيب اال تقل معدالت التكرار
عما هو موصوف يف هذه املواصفات ،ويتم اعت ماد هذا الربانمج من قبل املؤسسة ،ويتم تقدميه يف الشهر الثاين من بداية العقد مث
يف بداية كل سنة تعاقدية وعدم التزام املقاول بذلك يعرض نفسه للغرامات املناسبة.

( )2.5التنظيف ومجع سالل املهمالت
()1.2.5
يلتزم املقاول بتزويد املؤسسة أبعداد العرابت اخلاصة أبعمال النظافة اليت ميكن دفعها يدوايً وحتتوي على أماكن لوضع قطع قماش
التنظيف والصابون واملطهرات واملعطرات واملبيدات وامللمعات والقمامة.
()2.2.5
يلتزم املقاول بتجميع ونقل النفاايت خارج مقر املؤسسة.
()3.2.5
يلتزم املقاول ابالعتناء بنظافة املكان الذي سيتم ختزين أدوات ومواد التنظيف يف مجيع األوقات وفقاً لألصول الفنية املتعارف عليها
يف مثل هذه اجملاالت.
()4.2.5
جتميع سالل النفاايت من املكاتب يومياً وتفريغها يف احلاوايت املخصصة لذلك ،سواء حاوايت مجع الورق أو حاوايت النفاايت
العامة ،وأن تفرغ سالل الورق ابحلاوايت اخلاصة للورق ،ليتم نقلها بواسطة متعهد الورق أما سالل املهمالت األخرى فيتم تفريغها
ابحلاوايت اخلاصة ابلقمامة.
()5.2.5
يلتزم املقاول عند تنفيذه لبنود هذا اجلزء من العقد ابحملافظة على عدم تطاير األخبرة والغبار يف اجلو مهما كانت األسباب.
()6.2.5
يلتزم املقاول بنظافة وخدمات املناطق املشرتكة مثل املداخل والسالمل والردهات وغرف الغسيل وغرف املعدات الكهروميكانيكية
وغرف الكهرابء.
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()7.2.5
يلتزم املقاول ابحملافظة على سالمة عمالته والعاملني يف املواقع املختلفة وفق إجراءات السالمة املتبعة هبذا اخلصوص.
()8.2.5
يتعاون املقاول مع مقاول مجع املخلفات الورقية إذا طلب منه ذلك ،إضافة إىل أن عمالة املقاول مسئولة مسئولية كاملة عن عملية
فرز الورق ووضعها يف احلاوايت املخصصة لذلك.
()9.2.5
يلتزم املقاول بنظافة جتهيزات اإلضاءة كل شهر وكذلك نظافة موزعات هواء التكييف إلزالة األوساخ والغبار العالق هبا.

( )3.5نظافة ووقاية األرضيات
()1.3.5
يلتزم املقاول عند نظافة األرضيات بتحريك األاثث واملعدات لتنظيفها وتنظيف املناطق اسفلها ،وال جيوز تكديس الكراسي أو سالل
املهمالت أو االشياء األخرى فوق املقاعد أو املناطق أو قواعد النوافذ ،وعند انتهاء العمل جيب إعادة الوضع إىل ماهو عليه.
()2.3.5
يلتزم املقاول بعد إاثرة الغبار أو الطرطشة على اجلدران والفواصل والسالمل واألاثث واملعدات وعدم إصابة ذلك أبي أضرار أثناء هذه
العمليات.
()3.3.5
يلتزم املقاول بتخزين األدوات ومعدات النظافة بعيداً عن متناول اليد ويف األماكن املخصصة للتخزين وتنبيه شاغلي هذا املبىن عن
البلل وأحوال التزحلق أثناء هذه العمليات ،ووضع أشرطة التحذير يف االماكن اخلطرة.
()4.3.5
يلتزم املقاول إبتباع القواعد املناسبة إلجراء عمليات الكنس الغي مغربة سواء كان الكنس خفيفاً أو ثقيالً إبستخدام الفرشاة ...اخل.
()5.3.4
يلتزم املقاول بتسهيل عمليات نقل املخلفات الورقية ألماكن جتميعها حسب ما حتدده املؤسسة.
()6.3.4
يلتزم املقاول بكنس السالمل إبستخدام ممسحة مطهرة أو قطعة قماش مبللة أو مكنسة صغية ومكنسة كهرابئية ويكون ذلك ابلتخلص
من أكرب قدر ممكن من الغبار وتنظيف أرضيات السلم والدربزين.

( )4.5العناية ابحلمامات
()1.4.5
يلتزم املقاول بتنظيف وتلميع أدوات اخلزف الصيين حبيث ال يصبح عليها أي غبار أو قذارة أو بقع أو تلطخات أو صدأ أو أمالح
جامدة أو متبلورة وجيب أن تكون اجلدران واألرضيات احمللقة ابلتجهيزات خالية من البقع والتموجات وآاثر املاء ويف حال عدم متكن
املقاول يلزم توفي جهات متخصصة بذلك على نفقته اخلاصة.
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()2.4.5
يلتزم املقاول أن تكون دورات املياه خالية من الروائح الكريهة وصحية يف كل األوقات ويستخدم يف تطهيها ونظافتها مزيالت الرائحة
وملطفات اجلو واملطهرات.
()3.4.5
تتطلب عملية تنظيف دورات املياه املستلزمات واألدوات التالية:
فرشة-حوض-أوراق تواليت-قطع من القماش أو ممسحة اسفنجية إلزالة الغبار-بودرة إلزالة األوساخ-مواد منظفة لتنظيف أحواض
مراحيض دورات املياه -شامبو -جمموعة تشتمل على جرادل وعصارة -قفازات مطاطية ونظارات للسالمة وكمامات وحقائب
إسعافات أولية وعربة خاصة للنظافة علماً أبن مجيع املواد يتم أتمينها من قبل املؤسسة بعد تزويدها ابملواد واالعداد من قبل املقاول.
()4.4.5
إن هناك إجراءات جيب على املقاول االلتزام هبا عند تنفيذه املهام اخلاصة بنظافة دورات املياه حيث تنظيف احلوامل ،أوعية القمامة،
املرااي ،أحواض الغسيل ،احلواجز ،املراحيض ،املباول واألرضيات من األساسيات اليت يلتزم املقاول إبتباعها ويكون ذلك حسب
اجلداول التكرارية املعتمدة.

( )5.5نظافة املفروشات واملواد املختلفة
()1.5.5
يلتزم املقاول بتنظيف األاثث املنجد (قماش أو جلد) املوجود ابملكاتب واحلواجز ابلشامبو والبخار وبصفة عاجلة يف حال اتساخه،
وإزالة البقع منه وبصفة دورية وحسب اجلداول التكرارية ومىت ما طلب منه ذلك.
()2.5.5
يلتزم املقاول بنظافة املوكيت إبستخدام املواد واملعدات اخلاصة حسب توصيات الشركات الصانعة.
()3.5.5
يلتزم املقاول إبزالة أي روائح كريهة ابألاثث واملوكيت والسجاد ووضع معطرات.
()4.5.5
يلتزم املقاول إبزالة الغبار عن مجيع أسطع الرفوف والشبكات وأجهزة إطفاء احلريق وتلميع االلواح املعدنية أو اخلشبية.
()5.5.5
يلتزم املقاول بتنظيف الستائر القماش بواسطة البخار وهي معلقة ويف حالة أتساخها بدرجة كبية يقوم بفكها وغسلها على حسابه.
()6.5.5
يلتزم املقاول بتنظيف وتلميع األاثث اخلشيب ابلبخاخ اخلاص به مع املعطر مع معاجلة اخلدوش ابملذوب والورنيش.
()7.5.5
يلتزم املقاول بتنظيف مجيع أسطح األبواب وإطارات النوافذ والعتبات والستائر املصنوعة من الشرائح املعدنية أو اخلشبية املتحركة
وزجاج النوافذ وستائر النوافذ القماش وغسلها شهرايً أو مىت ما طلب منه ذلك إلزالة األوساخ والغبار واحملافظة على نظافة مظهرها
اخلارجي ،وتنظيف الزجاج من البقع ،وتنظيف احلواجز ولوحات اإلعالانت واحملافظة على مظهرها اخلارجي.
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( )6.5مواد ومعدات النظافة الداخلية
()1.6.5
يلتزم املقاول بتزويد املؤسسة أبمساء ونوعيات مجيع األدوات واملعدات املطلوبة للنظافة بكامل املبىن بكميات وافرة واليت سيتم أتمينها
على نفقة املؤسسة وحيق للمؤسسة تكليف املقاول بتأمينها بعد موافقة اجلهة املشرفة يف املؤسسة على نوعيتها إبصدار اوامر العمل
هلذا الغرض.
()2.6.5
يلتزم املقاول إبستخدام قطع القماش املناسبة ألعمال النظافة املختلفة لألسطح املختلفة وذلك حسب طبيعة العمل املطلوب ويتم
توفيها بشكل شهري.
()3.6.5
يلتزم املقاول بتزويد املؤسسة أبمساء ونوعيات مجيع املعدات واألدوات الالزمة مثل ماكينة تنظيف األرضية ،سقاالت ،سالمل أرضية،
أدوات كنس ،ماكينة تلميع أرضية ذات ملحقات رش ،مكنسة سجاد وموكيت ،مكنسة شفط لألسطح اجلافة واملبللة ،ماكينة غسل
األاثث املنجد ابلشامبو والبخار ،ماكينة غسل البسط واملوكيت ابلشامبو ،عرابت نظافة ليتم أتمينها على نفقة املؤسسة.
()4.6.5
يتم تعريف النفاايت على أهنا كافة البنود الغي مرغوب يف بقائها يف املوقع بغض النظر عن حجمها أو وزهنا بناءً على رغبة املؤسسة.
()5.6.5
يلتزم املقاول برفع وإزالة النفاايت والفضالت واألوراق ومجيع البنود األخرى من مجيع املناطق ابملوقع دون اعتبار لكيفية حدوثها،
كما يلتزم بنقلها إىل أماكن جتميع النفاايت أو بعيداً عن املوقع بطريقة مقبولة للمؤسسة وللبلدية حيث القيام هبذا العمل على أساس
يومي أو بسرعة إذا تطلب األمر ذلك لظروف طارئة.

( )7.5مقاومة احلشرات والقوارض واآلفات األخرى
()1.7.5
يلتزم املقاول بتزويد املؤسسة ابألدوات الالزمة لتنفيذ خدمات ذات فعالية ملقاومة احلشرات والقوارض والزواحف واآلفات داخل
املبىن واملرافق اخلارجية وخالفة  ،كما جيب إعداد جدول زمين منظم للفحص والرش واملكافحة للتخلص من احلشرات والقوارض
والزواحف والقطط والكالب واآلفات مبختلف أواعها وجيب تقدمي اجلدول الزمين خالل ( )30ثالثني يوماً من بدء العقد ويف بداية
كل سنة تعاقدية بعد ذلك.
()1.1.7.5
جيب أن يتضمن اجلدول الزمين مايلي:
 .1تواريخ رش املبيدات كل شهر وعلى مدار السنة.
 .2تزويد املؤسسة أبمساء ماركات وبلد الصنع للمواد املستخدمة ملكافحة احلشرات.
 .3العناصر النشطة ومعدل ختفيف احمللول.
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 .4فرتة التأثي على احلشرات ابليوم.
 .5احلشرات واألمراض اليت يتم مكافحتها.
 .6معدل التغيي يف املواد املستخدمة.
 .7خط سي الرش واملكافحة وبيانه على املخطط العام ابلنسبة لغرف تفتيش اجملاري والكهرابء والتليفوانت واملياه ضد
احلشرات والقوارض.
()2.7.5
جيب أن تكون املواد واملبيدات املستعملة هلا أثر ابقي طويل املدى.
()3.7.5
جيب أن يكون برانمج املكافحة ال يتطلب قفل املوقع والتوقف عن العمل أو خروج العاملني أثناء عملية املعاجلة.
()4.7.5
يلتزم املقاول بتثبيت عالمات حتذير واشعارات وعالمات واضحة ومناسبة قبل إجراء أي عمليات رش أو معاجلة أو مكافحة.
()5.7.5
يلتزم املقاول بتوفي مجيع الكيماوايت واملعدات واألدوات املطلوبة املستخدمة ألداء مهام املكافحة على حسابه اخلاص.
()6.7.5
يلتزم املقاول حبفظ سجل ابملواقع اليت وضعت فيها السموم أو املواد الكيماوية وتتم مراجعة هذا السجل بشكل دوري.
()7.7.5
يلتزم املقاول بتوفي معاجلة خارجية فور طلب ذلك لكل موقع ابستخدام مبيدات حشرية مناسبة من اجل مكافحة احلشرات الزاحفة
واآلفات خاصة الصراصي والنمل ،ويتم استخدام املبيدات احلشرية عن طريق رشاش يعمل ابلضغط حول القاعدة اخلارجية للمبىن،
كما جيب رفع أغطية غرف التفتيش يف املبىن ورش اجلدران الداخلية هلا.
()8.7.5
جيب أن يتم التضبيب ( )FOGGINGمرتني ابألسبوع عند انتقال الفصول وملدة شهر مث مرة ابألسبوع خالل الفصول.
()9.7.5
جيب أن يتم الرش ابلسوائل من خالل معدات حديثة للرش برذاذ متناهي يف الصغر مع تقدمي بيان ابملعدات املستخدمة يف الرش
وأماكن صناعتها وموديالهتا وسنة الصنع.
()10.7.5
يلتزم امل قاول مبعاجلة املطابخ ودورات املياه وغرف الغسيل وغرف تناول الطعام واملستودعات ابملبيدات احلشرية ويشتمل هذا على
رش ملتقى األرضيات مع اجلدران وخلف وحدات البالوعات واسفل خمارج الفضالت وذلك لكافة املبىن وايضاً املمرات والقبو
وخالفة.
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()11.7.5
ملكافحة احلشرات الطائرة يلتزم املقاول مبعاجلة جدران واسقف املباين ابستخدام جهاز رش األيرسول أو أي مبيد حشري معتمد
ملكافحة احلشرات الطائرة مثل الذابب والناموس وجيب أن حتدث هذه املعاجلة يف الفجر أو الصباح الباكر أو مبكراً يف املساء حيث
تكون احلشرات فيه أكثر نشاطاً.
()12.7.5
يلتزم املقاول بوضع خطط جيدة وبرانمج مكثف للقضاء على الفئران واجلرذان سواء بوضع السم اخلاص هبا أو مبواد الصقة ويتم
حصر منطقة الفئران بواسطة أجهزة الذبذابت العالية واحلادة ( )ULTRA SOUNDأو أي أجهزة أخرى.
()13.7.5
جيب تقدمي جدول يبني الرش ابلسائل والرش ابلبودرة ومسوم القوارض واحليواانت على أن يتم ذلك أسبوعياً أو كلما دعت احلاجة
على ان يتم ذلك على كافة املبىن وتوقيع ذلك على املخطط العام ابملوقع وجيب أن يعمل املقاول أنه ال ميكن رش كافة املبىن واملمرات
ومرفقاته يف يوم واحد من األسبوع فيجب عليه تقسيم املوقع إىل أجزاء كل جزء يرش يوم واحد لذلك سيكون الرش على مدار
االسبوع.
()14.7.5
جيب أن يلتزم عمال الرش ومكافحة احلشرات بلبس زي لونه أبيض وجيب موافقة اإلدارة ا ملشرفة.

( )8.5نقل ومجع النفاايت
()1.8.5
يلتزم املقاول مبسئولية مجع النفاايت أبكملها مث نقلها إىل املنطقة املخصصة بذلك.
()2.8.5
يكون برانمج مجع النفاايت حمدداً ويتم رفع النفاايت يومياً خارج مقر املؤسسة.
()3.8.5
يلتزم املقاول ابلقيام بنقل األصناف الكبية مثل األاثث القدمي أو التالف وكذلك خملفات االصالح واألشجار املقطوعة أو امليتة
وذلك عن طريق استخدام شاحنات مبقطورة مسطحة إىل املوقع اليت حتددها جهة اإلشراف خارج املبىن.
()4.8.5
يلتزم املقاول بتزويد املؤسسة على العدد املطلوب حلاوايت املهمالت املطلوبة ليتم توزيعها لكل مكتب وكل غرفة داخل املبىن وحسب
النوعية املعتمدة من اجلهة اإلشرافية على هذا العقد وذلك حسب املستوايت اإلدارية للمكاتب ويتم تفريغ هذه السالل يومياً ،كما
جيب عليه توفي أكياس قمامة بالستيكية توضع بداخلها.

( )9.5املواد املستهلكة
()1.9.5
جيب على املقاول تزويد املؤسسة أبمساء وبياانت املواد االستهالكية املطلوبة بصفة مستدمية ليتم أتمينها على نفقة املؤسسة
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()2.9.5
جيب على املقاول إجراء جرد يومي بنهاية اليوم والطلب من املؤسسة توفي الكميات املطلوبة للحفاظ على كمية املخزون.

( )10.5أوقات الدوام
()1.10.5
جيب أن يكون معلوماً للمقاولني أبن العمالة اخلاصة خبدمات النظافة سيتم توزيعها على املواقع حسب أمهيتها وحسب ماحتدده
اجلهة اإلشرافية على العقد يف املؤسسة وسوف يكون العمل من الساعة السابعة صباحاً حىت الساعة الثالثة بعد الظهر يومياً للقيام
أبعمال النظافة الدورية املعتادة ( )6ستة اايم ابألسبوع.
()2.10.5
ينبغي على املقاول ختصيص فنيني (كهرابء و تكييف) يباشران العمل يف املوقع على  3فرتات  ،تبدء الفرتة األوىل من الساعة السابعة
صباحاً حىت الساعة الثالثة مساءً ،والفرتة الثانية من الساعة الثالثة مساءً حىت الساعة احلادية عشرة مساءً ،والفرتة الثالثة من الساعة
احلادية عشر مساءً حىت الساعة السابعة صباحا وأما العطلة األسبوعية والعطالت الرمسية فتكون املباشرة طوال ( )24اربع وعشرون
ساعة ابلتناوب وذلك مبعدل ( )8مثاين ساعات لكل فرتة.
()3.10.5
تكون ساعات العمل خاضعة للتعديل من قبل اجلهة املشرفة يف املؤسسة.
()4.10.5
يف مجيع األحوال فإن إمجال العمالة لن تزيد عن ما هو حمدد يف امللحق رقم (.)1
ملحوظة :ابلنسب ة للمناسبات اخلاصة اليت تقام يف املؤسسة فإن على املقاول القيام أبعمال التشغيل والتجهيزات الالزمة لذلك دون
مطالبة املؤسسة أبي تكاليف إضافية وذلك مجيع املناسبات اليت تقل عن مخسة اايم  ،أما املناسبات اليت تستمر أكثر من مخسة أايم
فسوف تقوم املؤسسة بتعويض املقاول عن الساعات اإلضافية اليت يعملها أفراده وكذلك مستهلكات الصيانة والشغيل املتعلقة هبذه
املناسبة وذلك وفق تقدير املؤسسة.

( )11.5متطلبات اجلودة
( )1.11.5اخلدمات اليت تتم أتديتها يف هذا العقد خاضعة للتفتيش واملتابعة (الفحص واملعاينة مع املقاول) ويتم استخدام مناذج
خاصة ابلفحص لتحقيق حسن املتابعة وجودة األداء.
()2.11.5
استخدام وسائل للقياس ملعرفة مستوى أداء املقاول.
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جدول ()2.5
جدول أعمال النظافة الدورية (الروتينية)
البند

موضوع العمل

1-2-5

دورات املياه وأماكن الوضوء
املوزعات ...................
اوعيه املياه .................
النظافة اخلارجية لألوعية ..................
املراايت ..................
نشافات االيدي ...................
احواض الغسيل ومغاسل الصالة
احلواجز واجلداران
منطقة اجلدران واجلزء السلفي لألحواض
نظافة البقع ...................
الغسيل .....................
دورات املياه واملباول ..................
(غسيل االرضيات) بدون ممسحات
اكواع املغاسل ........................
ازالة البقع من على عتبات النوافذ واحلوايف والشبكات
التطهي الطرد ...............
ومراوح
نظافة املكاتب وقاعات االجتماع
تنظيف سلة املهمالت ................
نظافة األاثث الداخلي
تنظيف املكاتب وتلميعها
تنظيف طاولة االجتماعات وتلميعها
تلميع املوبيليا
نفض االتربة عنها وازالتها ................
تنظيف االسطح الزجاجية .................
ااثث منجد يتم تنظيفه بشفط اهلواء
نظافة االدوار واملصاعد
التكنيس ابملكنسة الكهرابئية .................
املسح خبرقة مبللة ..................
النظافة والكناسة ابملاء (بدون ممسحات)
تنظيف اجلدران واملسح الرطب والتلميع للمراايت واألجزاء املعدنية واألرضيات
نظافة السجاد واملوكيت
التنظيف بشفط اهلواء .................
ابلشامبو .......................

2-2-5

3-2-5
4-2-5

5-2-5

6-2-5
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ي

البند

موضوع العمل

7-2-5

أبواب النوافذ واهلياكل والعتبات والستائر
تنظيف البقع ....................

أ

ش

ر.س

*

ح.ط

مالحظات

*

الغسيل ...................

*

خباخ تلميع الرجاج واخلشب ...............

*

الغسيل اجلاف للستائر ..............

*

اطارات الصور واملراايت والستائر

*

نظافة البقع .....................
8-2-5

نظافة الطوابق والدرج والبسطة
نظافة املوكيت

*

التنظيف بشفط اهلواء ..............

*

*

ينظف ابلشامبو ....................
9-2-5

*

نظافة االرضيات اخلرسانية الرخامية والغري رخامية

*

الكناسة بدون ااثرة غبار .................

*

النظافة خبرقة مبللة (بدون ممسحات) ....

*

تشميع البالط والرخام وتلميعه ....
10-2-5

11-2-5

*

*

*

أرضية املواقف
تغسيل وتنظيف ..............

*

نظافة مصارف اجلراج .............

*

مناطق الكمبيوتر
افراغ سالل املهمالت ................

*

ازالة الغبار .................

*

نظافة االاثث دون ااثرة غبار .................

*

نظافة االبواب دون ااثرة غبار ...............

*

ازالة البقع ..................

*

*

وضع شرائط واعادة تشطيب االرضيات ..............

*

التنظيف هوائيا لألرضيات املرتفعة
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البند

موضوع العمل

12-2-5

نظافة أسطح املكاتب
مسح ........................
تلميع ........................
نظافة الواجهات اخلارجية
مجيع اجلدران .....................
واجهات املباين الزجاجية ...................
اعمدة االضاءة ..................
ملبات االضاءة اخلارجية ......................
الالفتات وتركيبات االضاءة
نظافتها خارجياً بدون فك ...............
نظافتها داخلياً مع الفك ...............
املداخل اخلارجية واملساحات احمليطة واملمرات
كنسها .....................
أبواب املداخل
ازالة الغبار عنها ...............
االلواح الواقية للباب من الركالت ( الواح الدفع وقضبان الشد) ....
نظافتها ...............
تلميعها ...............
منطقة املواقف
جتميع النفاايت ............
كنسها ....................
املطبخ وأماكن االكل وغرف الشاي
*الطوابق
كنسها .................
كنسها خبرقة مبللة .............
*االحواض واسطحها
غسلها ............
*الدواليب
ازالة البقع عنها ....................
غسلها داخليا وخارجيا ..............

13-2-5

14-2-5

15-2-5
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البند

موضوع العمل

اتبع

*اجلدران واالسطح واحلواجز واالبواب وهياكل النوافذ والعتبات
ازالة الغبار عنها ................
ازالة البقع ....................
افراغ سالت املهمالت املهمالت ...............
تزويد املوزعات بورق التنشيف ..........
*الثالجات
ازالة البقع عنها .................
غسلها داخليا وخارجيا .................
*غالايت الشاي
ازالة البقع عنها ................
مجع القمامة والتخلص منها
مجعها والتخلص منها ...............
تنظيف االوعية ..............
نظافة املساحات املرتفعة
*كل االسطح واالشياء الغري ظاهرة
نظافتها دون ااثرة غبار ..............
*النوافذ
غسلها من اجلانبني .....................
اسالك الشبابيك
التنظيف ابلفرشة .................
نظافة خزاانت املياه
وتشمل تفريغ املياه
غسيل وازالة الرتسبات
معاجلة اجلدران الداخلية مبواد معقمة
نظافة اماكن التخزين وتشمل االرضيات واملواد املخزنة واملرصوصة فوق االرفف
ات (اذا وجدت)
مكافحة احلشر
................
سم الفار .................
جتديد املخزون .................
مكافحة الفئران والذابب والنمل االبيض والصراصي ............

15-2-5

16-2-5
17-2-5

18-2-5
19-2-5

20-2-5
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اجلزء السادس
الصيانة املدنية
( )1.6نطاق العمل
()1.1.6
يكون املقاول مسئوالً عن أعمال الصيانة واإلصالح لألعمال املدنية يف مبىن املقر الرئيسي ملؤسسة امللك عبدالعزيز ورجاله للموهبة
واإلبداع واملرافق التابعة له ،كما جيب عليه توفي األفراد املدربني واألدوات واملعدات واملواد وأية مواد أخرى تلزم ألداء املتطلبات
الالزمة لتنفيذ هذا العقد.
()2.1.6
جيب على املقاول صيانة وإصالح املبىن واملمرات بكامل مشتمالهتا(على سبيل املثال ال احلصر الدهاانت والزجاج واالملنيوم
واالرضيات واالبواب والنوافذ) ،أما إذا احتاج اإلصالح إىل قطع غيار تقوم املؤسسة بتعميد املقاول يف حال عدم توفرها يف
املستودعات فيقوم املقاول بشرائها ويتم تعويضه بناءً على املستخلص الشهري املقدم ومبوجب فواتي معتمدة وموثقة بتقرير من خمتصي
املؤسسة دون أي أتخي.
()3.1.6
جيب على املقاول إعداد برانمج للصيانة منتظماً طبقاً ألساليب املؤسسة لفحص وصيانة وإصالح البنود املدنية ابملبىن دون أدىن
تقصي واليت تشتمل على مايلي وهي  :خدمات النجارة والسباكة والرتكيب واالستبدال  ،على أن يتم تقدمي الربانمج اخلاص بذلك
بعد تسعني ( )90يوماً من اتريخ بدء العقد وحيدث ذلك عند كل سنة تعاقدية بعد ذلك ويتزامن ذلك مع تقرير إجنازات أعمال
الصيانة املدن ية الدورية (كل اربعة أشهر) ويعد هذا الربانمج مبثابة برانمج للصيانة الوقائية للمبىن وهذا الربانمج خيتلف يف مضمونة
عن عمليات اإلصالح اليت تتم يف حينها طبقاً ألوامر العمل وحسب متطلبات احلاجة.
()4.1.6
جيب على املقاول القيام أبعمال الصيانة واإلصالح ومعاجلة التشققات ومجال الواجهات وتنسيق املواقع اخلارجية وحتسينها.

( )2.6األبواب والبواابت
()1.2.6
جيب على املقاول إصالح مجيع األبواب ابملبىن أبنواعها وترميمها وإنزاهلا وتغيي املفصالت والكوالني واملقابض والغالق اهليدروليكي
وعمل تفصيل التالف منها وعمل احللبات والربوزات الالزمة وفكها وإعادة تركيبها مبكان آخر.
()2.2.6
جيب على املقاول إصالح وضبط ووزن األبواب األملنيوم واخلشبية واألبواب املنزلقة مع تغيي واستبدال الوصالت املطاطية الزائفة
للزجاج سواء التالفة أو الناقصة مع إصالح وتغيي واستبدال التالف من املفصالت والغالق اهليدروليكي والزجاج والكوالني وعمل
مفاتيح جديدة ونسخ منها وتشحيم وتزييت الغالق اهليدروليكي .
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()3.2.6
جيب على املقاول إصالح وضبط واتزان األبواب الزجاجية األوتوماتيكية واألبواب األوتوماتيكية والبواابت احلديدية مع تغيي واستبدال
الكفرات املتحركة اسفل الباب وايضاً الكوالني واملفصالت واألقفال واعمال اللحامات مع أعمال إصالح املوتور الغالق وتوفي القطع
الالزمة ألي نوع من األبواب االوتوماتيكية واحلديدية للدخول واخلروج على ان تتحمل املؤسسة قيمة قطع الغيار فقط.

( )3.6النوافذ
()1.3.6
جيب على املقاول ضبط واتزان نوافذ األملنيوم مع وضع معجون سيلكون حوهلا إلحكام منع دخول األتربة ،وإضافة وصالت مطاطية
مع تغيي كفرات النوافذ املنزلقة يف حالة تلفها مع تشحيمها وتزييتها وإصالح وتغيي املسكات واملقابض والزجاج التالف أو املكسور.
()2.3.6
جيب على املقاول تركيب وإصالح الواجهات الزجاجية خاصة الوصالت املطاطية مع وضع معجون سيلكون حول الزجاج ملنع
اهتزازه او دخول األتربة واهلواء  ،تغيي واستبدال املكسور والتالف منه ويتم اإلصالح من الداخل واخلارج علماً أبن االستبدال وتغيي
القطع يتم على حساب املؤسسة.

( )4.6األرضيات
()1.4.6
جيب على املقاول إصالح وتغيي الفواصل النحاسية إن وجدت اتلفة.
()2.4.6
جيب على املقاول تفتيش وفحص مجيع األرضيات واألرضيات السفلية وأجزاء الدعامات اإلنشائية ابإلضافة إىل بالطات األرضيات
املرتفعة ( )RAISED FLOORمثل ارضيات غرف احلاسب اآلل وإعادة تسوية األرضيات وتركيب األسطح الغي زالقة طبقاً
للتوجيهات وطبقاً لألصول الفنية املعتمدة.
()3.4.6
جيب على املقاول إعادة لصق بالطات الفينيل واللينوليم جبميع أنواعه وأينما وجد وتغيها يف حالة تلفها .
()4.4.6
جيب على املقاول إعادة لصق املوكيت والبسط ابملداخل واملمرات والغرف بغراء سريع وتغييه ومتشيطه يف حالة تلفه.
()5.4.6
جيب على املقاول إعادة تركيب وإصالح التالف من الوزرات (النعالت) بواسطة اللصق ابلغراء إذا كانت من اللينوليوم أو مبونه
األمسنت إذا كانت من بالط املوزايكو أو السياميك أو الرخام وتغيي التالف منها الذي ال ميكن إصالحه.
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( )5.6احليطان واألعمدة واألسوار
()1.5.6
جيب على املقاول إعادة تركيب أو إصالح أو دهان األلواح اجلدرانية (القواطع) اخلشبية املتحركة والثابتة واحليطان االمسنتية.
()2.5.6
جيب على املقاول صيانة الدرابزين املوجود ابلدرج والطرقات واملمرات حيث جيب تثبيته جيداً بواسطة خوابي فوالذية والربط جيداً
بواسطة مسامي قالووظ وإصالح املكسور منه وإعادة تركيب التالف حسب األصول الفنية.
()3.5.6
جيب على املقاول توفي اخلدمات الالزمة إلصالح وتلميع الالفتات واللوحات املكتوبة ابلعربية واإلجنليزية طبقاً لتوجيهات املؤسسة
وتصميم وتركيب لوحات جديدة يف األماكن اليت ليست هبا لوحات إرشادية طبقاً للتوجيهات هبذا اخلصوص وحسب اخلطة املعدة
لتحسني املواقع.

( )6.6األسقف واالسطح
()1.6.6
جيب على املقاول فحص وإصالح وإعادة تسوية مجيع اسطح املباين اخلارجية على اساس منتظم من خالل برانمج الصيانة الذي يتم
اعتماده من قبل املؤسسة أو حسب ماهو مطلوب وذلك ابلنسبة للتلفيات واالضرار والتقشر وتغيي اللون وفتحات تسرب املاء أو
أي قصور آخر والذي قد حيدث نتيجة ألي أسباب أو لظروف جوية.
()2.6.6
جيب على املقاول فحص وإصالح وإعادة التسوية على أن تكون معتمدة وتكون من نوع مشابه للموجود حالياً ابلسطح من حيث
مادته وجودته ولونه.
()3.6.6
جيب على املقاول صيانة مجيع األسطح على اساس شهري وجيب أن تشمل بنود الصيانة مايلي دون تقتصر عليها ،ترميم عيوب
السطح الصغية واملتفرقة ،نظافة وإعادة سد الشقوق والوصالت إبحكام  ،إصالح الربدورات واألعمال األخرى املماثلة.
()4.6.6
جيب على املقاول إصالح أنظمة مياه األمطار وأنظمة الصرف الصحي للطبقة التحت سطحية وقنوات الصرف املرصوفة والغي
مرصوفة واستبدال إنشاءات الصرف املعطوبة والتالفة.
()5.6.6
جيب على املقاول ترميم العزل املائي األفقي لألسطح اليت هبا شروخ ويتسرب منها املاء حيث يتم حقنها مبادة الفولكم املطاطية أو
مايعادهلا بواسطة مسدس خاص هبا أو تغييه كلياً ،عزل خزاانت املياه األرضية يف حالة تسريبها للمياه ودهاهنا مبواد عازلة رأسية
وافقية من مادة البول يوراثن السائل أو مايعادله.

رقم الصفحة

44

مشروع صيانة ونظافة املقر الرئيسي ملوهبة 2022

وثيقة طلب العروض ملشروع صيانة ونظافة املقر الرئيسي ملوهبة 2022

()6.6.6
جيب على املقاول عمل عزل مائي رأسي لفواصل التمدد الرأسية وتكون عادة أماكن احلشرات وتسرابت املياه وجيب حقنها مبادة
الفولكم املطاطي أو مايعادله على أن حتقن ومتأل جيداً بواسطة مسدس خاص هبا.
()7.6.6
جيب على املقاول يف حالة قيامه بعمل تعديل أبي سقف وأتثر العزل املائي أو احلراري من جراء هذا التعديل جيب عليه إصالحه
وإعادة األوضاع إىل ماكانت عليه واستبداله وتركيبه مثل املوجود حالياً.
()8.6.6
جيب على املقاول تفتي ش املزاريب وفتحات األمطار املوجودة على األسطح والقيام بنظافتها وإصالحها أو استبداهلا حسب ماهو
مطلوب وإجراء اختبارات التسرب واإلصالح إذا كان ضرورايً جلميع االسطح.
()9.6.6
جيب على املقاول فحص وصيانة وإصالح مجيع السالمل والبسطات واملنحدرات وذلك لتأكيد الثبات يف السي وأتمينه مع القيام
برتكيب أسطح غي زلقة واستبدال السالمل والدرابزين حسب ماهو مطلوب وإصالح واستبدال الدرج الغي مأمون أو الغي مريح
وذلك طبقاً لتوجيهات املؤسسة.

( )7.6ممرات السيارات والربدورات واحلصى والبحص
()1.7.6
جيب على املقاول صيانة املمرات يف حالة هبوطها أو تشققها على أن يتم اإلصالح طبقاً للمواصفات املعتمدة.

( )8.6دورات املياه واملواسري ونظم التغذية والصرف الصحي
()1.8.6
جيب على املقاول إصالح مجيع أنظمة السباكة مثل شبكات التغذية والصرف والري بكامل مشتمالهتا وملحقاهتا ابملؤسسة وتوفي
خدمة الطوارئ ملدة أربعة وعشرين ساعة يومياً وذلك إلصالح مجيع عمليات التسرب والرشح لألانبيب أو املواسي أو انفجارها
وذلك فور حدوثها ،وجيب اختاذ اإلجراءات الكاملة إلعادة خدمات املياه خالل الوقت احملدد .
()2.8.6
جيب على املقاول صيانة وتسليك مواسي التغذية يف حالة انسدادها وتغييها يف حالة تلفها أو تسرهبا للماء وتغيي ملحقاهتا مثل
األكواع والوصالت وغيها.
()3.8.6
جيب على املقاول تسليك وتنظيف مواسي الصرف وعمل صيانة دورية عليها لتسليكها ابستخدام ماكينات الروتو روتور أو مايعادهلا
وتغيي التالف منها يف حال تسرهبا أو عدم القدرة على تسليكها .
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()4.8.6
يقوم املقاول ابلصيانة الوقائية الروتينية حسب جداول الصيانة املعتمدة يف املؤسسة على خراطيم ومواسي وتوصيالت الغاز واستبدال
اخلراطيم التالفة حسب ماتقره تعليمات الصيانة الوقائية أو تغييها على الفور عند حتديدها وملنع مشاكل أكرب مستقبالً.
()5.8.6
يقوم املقاول بتغيي واستبدال املواد الصحية مثل االحواض والكراسي وصناديق الطرد ومكائنها واحلنفيات واحملابس واخلالطات
الشطافات والسيفوانت والبالوعات وإصالح وتغيي وتركيب كل ماهو موجود بدورات املياه يف حالة تلفها علماً أبن املؤسسة هي
من تتكفل بقيمة املواد بناءً على أوامر العمل.
()6.8.6
جيب على املقاول إصالح وصيانة عوامات خزاانت املياه العادية والكهرابئية ومسئوالً عن أي طفح أو تسرب حيدث هلذه اخلزاانت.
()7.8.6
جيب على املقاول إصالح وصيانة حمطات ضخ اجملاري ومجيع املواسي املتصلة هبا وكذلك الوصالت الداخلية حىت غرف التفتيش
الرئيسية ومجيع الوصالت امللحقة هبا.
()8.8.6
جيب على املقاول فحص خزاانت املياه ونظافتها وإزالة القشور منها وإعادة طالئها مستعمالً املواد الكيماوية املوصى هبا.
()9.8.6
جيب على املقاول إصالح غرف احلمامات واملباول والبالوعات وأنظمة الصرف وأحواض الغسيل وأنظمة التغذية ابملياه.
()10.8.6
جيب على املقاول إصالح الطبقات العازلة أبرضيات وحيطان دورات املياه واملباول وغرف الوضوء وكافة الغرف املتواجد هبا أعمال
تغذية ابملياه أو أعمال صرف صحي.

( )9.6النوافري
()1.9.6
جيب على املقاول صيانة وإصالح األجزاء التالفة وتلميع مجيع النوافي املوجودة ابملوقع ويقوم املقاول بتشغيل النوافي (تشغيلها
وفصلها) مبلئها ابملياه حسب تعليمات املؤسسة ويقوم املقاول جبميع أعمال الصيانة وأعمال السباكة واالصالحات املدنية لشغيل
النوافي.
()2.9.6
جيب على املقاول معاجلة املياه املوجودة يف النوافي مبادة الكلور واملواد الكيميائية املستخدمة إلابدة الطحالب وذلك لتكون املياه
العلوية واملياه السفلية نظيفة خالية من وجود الطحالب او استبدال املياه كلياً حسب برانمج الصيانة املعتمد ومعاجلتها كيميائياً
لضمان نظافة وشفافية املياه طيلة الوقت.
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( )10.6أعمال النجارة
()1.10.6
يقوم املقاول إبصالح مجيع األعمال اليت تتطلب أعمال جنارة.
()2.10.6
أن يلتزم املقاول بتأمني العدد واألدوات الالزمة لعمالته ألداء العمل على الصورة املطلوبة.

اجلزء السابع
الصيانة الكهروميكانيكية
متطلبات الصيانة والتشغيل واالصالح

( )1.7قائمة املعدات

()1.7.1
إن املقاول يعد مسئوالً مسئولية كاملة ومبفرده عن القيام جبرد مجيع املعدات واألجهزة املوجودة ابملوقع والتعرف على حالتها التشغيلية
سواء عند تقدمي عطاءه او عند استالم هذه املوقع لتنفيذ العقد.
()2.7.1
جيب على املقاول توفي بطاقات تسجيل االصالح ,وجيب عليه بعد كل إصالح ملء بطاقة سجل االصالح اخلاصة ابملعدة اليت مت
اصال حها ,وجيب حفظ هذا السجل يف املوقع ابإلضافة اىل سجالت املعدة مبكتب ادارة العقد ومركز التحكم واملراقبة يف املؤسسة
للرجوع إليها مستقبالً ومتابعة االصالحات وتكاليف أتمني قطع الغيار واالصالح.
()3.7.1
جيب على املقاول أداء أعمال التشغيل والصيانة واالصالح املطلوبة بصرف النظر عن حجمها وجيب عليه إعادة مجيع االسطح اىل
حالتها االصلية مثل الطرق واحليطان واالسقف واالرضيات  ..الـخ  .واليت قامت عمالته أو مقاوليه من الباطن بتغييها ألداء مهام
العقد دون أن يرتتب على ذلك أي تكلفة إضافية على املؤسسة.
()4.7.1
جيب على املقاول إتباع إجراءات الصيانة واالصالح حسب ما هو وارد أبساليب املؤسسة أو كتالوجات الشركة الصانعة ,وتنظيم
املوقع واتباع واستكمال ملء النماذج اخلاصة ابملعدات ابملوقع مما يسهل على مفتشي املؤسسة متابعة الوضع عن كثب وبصورة
سليمة وجيدة.
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( )2.7املعدات واالجهزة حتت الضمان
()1.2.7
يتوجب على املقاول قبول املسئولية الكاملة عن تشغيل وصيانة مجيع املعدات على اختالف انواعها وحىت خالل فرتة الضمان
واملساندة الفنية من قبل املؤسسة ,وتقوم اجلهة املشرفة يف املؤسسة بتبليغ املقاول عن أية معدات تكون حتت ضمان شركة أخرى.
()2.2.7
يقوم املقاول بصيانة املعدات املوجودة حتت الضمان وذلك طبقاً لتعليمات املصنعني ويكون املقاول مسئوالً عن قطع غيار أو عمالة
التشغيل أو االصالح عند استبدال أي معدة خالل فرتة الضمان.
()3.2.7
جيب على املقاول إعداد تقريراً مفصالً يوضح فيه اسباب القصور يف حالة تعطل أي معدة من املعدات وحتديد القطع املطلوبة لتلك
املعدة ,وتوثر على اسباب تعطلها ,والتنسيق مع الشركات الصانعة أو وكالئها هلذه املعدة اليت حتت الضمان.
()4.2.7
حتتفظ املؤسسة حبقها يف إصدار التوجيهات الالزمة للمقاول إلصالح أو استبدال أي بنود أو معدات أو أجهزة حتت الضمان
ابلتنسيق مع اجلهة املصنعة أو مقاول الرتكيب دون ضرر أو تكلفة إضافية على املؤسسة.
()5.2.7
يف حالة قيام املقاول بتأمني أجهزة أو قطع غيار على حساب املؤسسة لصاحل املشروع فإنه يلتزم بتوفي الضماانت الفنية ضد عيوب
املصنع والتصميم ويف حالة وجود عيب مصنعي بقطعة الغيار املؤمنة من جهة املقاول فعليه مسئولية إحضار قطعة غيار بديلة صاحلة
بدون أتخي وبدون كلفة إضافية.
()6.2.7
حتتفظ املؤسسة حبقها يف ان تطلب من املقاول عمل اية تعديالت ابملعدات او استبدال الوحدات املتنقلة بسبب التأكل او البلى يف
املعدات طبقا لتوصيات املصنعني وذلك بغرض حتسني كفاءهتا او لتسهيل صيانتها ويعد ذلك جزء من عمليات االصالح اليت تدخل
ضمن نطاق مسئوليات املقاول.
()7.2.7
يكون املقاول مسئوال عن صيانة واصالح التمديدات الكهرابئية ابملباين وخمارج القدرة واالانرة واملفاتيح الكهرابئية ولوحات التوزيع
واملولدات االحتياطية وأنظمة الطاقة الغي منقطعة ( )UPSوالفيوزات واملالمسات والقواطع الكهرابئية ومتديدات نظم االنذار
ومكافحة احلريق ابملباين املضمنة ابلعقد.
()8.2.7
أن منظمات التيار ابملباين غي مستثناة من العقد بل تدخل من ضمن مسئوليات املقاول.
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( )3.7مولدات الديزل اخلاصة حباالت الطوارئ
()1.3.7
ضرورة التأكد من أن مولدات الديزل الثابتة واالحتياطية تعمل بصورة جيدة حيث أن ذلك يعد من عمليات التشغيل العادي والذي
يعترب جزء من حجم العمل اخلاص هبذا العقد ويف حالة تعذره عن االضطالع مبهامه ميكن اسناد عمليات التشغيل واالصالح
لوحدات الديزل اىل مقاول متخصص من الباطن مبوافقة كتابية من املؤسسة مع اعتبار مجيع التكاليف املتعلقة هبذه الفقرة كجزء من
اخلدمة الواجب أتمينها بواسطته ويقصد ابلتشغيل التجرييب مثان ساعات لكل مولد شهرايً.

( )4.7برانمج الصيانة الوقائية

()1.4.7
حيدد هذا البند برامج الصيانة الوقائية الواجب تطبيقها بواسطة املقاول بغرض متديد العمر التشغيلي للمعدات ولتقليل خماطر االعطال.
()2.4.7
جيب على املقاول االضطالع بتعمق على أسلوب املؤسسة واملسمى بربانمج الصيانة الوقائية للمعدات الكهرابئية وامليكانيكية .وميكنه
احلصول على نسخة من هذا االسلوب من املختصني ابملؤسسة.
()3.4.7
مت اعداد هذا االسلوب ليعمل بشكل متزامن مع توصيات املنتجني  ,كما جيب على املقاول عدم استبداله او تعديله ,لذلك ويف
أي حالة خيتلف او يتعارض فيها برانمج الصيانة املوصى به يف االسلوب مع توصيات املنتجني يتم االخذ ابألخي مع توضيح
االختالف خطيا لإلدارة املشرفة على العقد.
()4.4.7
يعترب اجلدول اخلاص ابلصيانة الدورية دليالً عاماً  ,وحتتفظ املؤسسة ابحلق يف تغييه مىت دعي االمر ذلك ويشمل امكانية تعديل
مرات التكرار وخالف بغض النظر عن الفقرة السابقة ويتم التعديل بدون أي تغيي يف قيمة اعمال الصيانة ومن خالل اخلربة املاضية
او متطلبات املؤسسة وظروف العمل او تبعاً لتوصيات املنتج احمللية.
()5.4.7
ان برامج الصيانة احملددة هذه وتكرارها تعترب يف الظروف العادية احلد االدىن من املتطلبات ألعمال الصيانة الواجب تنفيذها.
()6.4.7
جيب على املقاول القيام أبداء برامج الصيانة اليومية واالسبوعية وذلك للحصول على التشغيل الكفء االمن للمعدات ويتضمن
ذلك التسجيل والتحليل جلميع القياسات الكهرابئية اخلاصة ابملعدات املوجودة .
()7.4.7
يلتزم املقاول بتسجيل حالة التشغيل للمعدات يف املوقع ،كما جيب عليه طباعة سجالت لتسجيل قراءات التشغيل املطلوبة ضمن
منوذج يتم اقرتاحه واملوافقة عليه من قبل املؤسسة العتماده والعمل به وحلفظ القراءات اخلاصة بعمليات التشغيل جلميع املعدات
ابملوقع.
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()8.4.7
خالل تسعني ( )90يوماً من اتريخ بدء العقد يقوم املقاول ومن خالل جمموعته االدارية بنقل مجيع املعلومات املطلوبة اىل مجيع
منسوبيه املختصني بربانمج الصيانة الوقائية وجيب عليه ان يقوم بتنفيذ هذه االعمال على اكمل وجه بواسطة عمالته الفنية وجهازه
االشرايف.
()9.4.7
يقوم املقاول ابستعمال مجيع مناذج سجالت برامج الصيانة الوقائية اليت استلمها من املقاول السابق وذلك خالل الفرتة االنتقالية
وبعد االنتهاء من طباعة وحتضي بطاقات الصيانة الوقائية اجلديدة بصورة مرضية وأبعداد كافية.
()10.4.7
يقوم املقاول ابلتحقق من مدى دقة سجالت املعدات احلالية ومكوانهتا وحاالت التشغيل املناسبة هلا  ,كما يقوم بوضع البطاقات
على مجيع املعدات بعد فحصها.
()11.4.7
جيب على املقاول من خالل مشرفيه إعداد ملخص شهري يوضح نتائج ومستوى االداء ونسبة االجناز لربامج الصيانة الوقائية اليت
تتم ابملوقع ,ويقدم هذا امللخص للمؤسسة يف هناية كل شهر ميالدي ويكون هذا امللخص هو االساس حلساب الغرامة اليت يتم
تطبيقها ,كما سيكون االساس ملليء اجلزء املناظر لدليل اجلودة والتقارير الفنية للموقع.
()12.4.7
يكون املقاول مسئوال عن مراجعة وتنفيذ جداول الصيانة الوقائية بصفة مستمرة وعمل التغييات الضرورية حسب ما هو مطلوب
على ان يضع يف اعتباره حمتوى مجيع الفقرات السابقة  ,وجيب على املقاول قبل ثالثني ( )30يوماً من بداية كل سنة تعاقدية وتزويد
املؤسسة بعدد اربع ( ) 4صور من بطاقات برامج الصيانة الوقائية اجلديدة على ان حيتفظ هو ابألصل حىت هناية العقد ,وحفظ صورة
لدى مراقب املبىن وصورة لدى مركز التشغيل والصيانة وصورة لدى مشرف التشغيل والصيانة.

( )5.7تعريف املعدات ((TAGS
()1.5.7
جيب على املقاول طبع وحفظ مناذج تسجيل املعدات لربامج الصيانة الوقائية.
()2.5.7
جيب على املقاول استخدام نظام ترقيم وتعريف املعدات.
()3.5.7
جيب على املقاول معاينة بطاقات أرقام املعدات بصفة دورية واستبدال أية بطاقات اتلفة أو مفقودة أو غي واضحة.

( )6.7مناذج تسجيل املعدات الكهرابئية وامليكانيكية
()1.6.7
جيب على املقاول طبع وحفظ مناذج تسجيل املعدات لربانمج الصيانة الوقائية.
رقم الصفحة

50

مشروع صيانة ونظافة املقر الرئيسي ملوهبة 2022

وثيقة طلب العروض ملشروع صيانة ونظافة املقر الرئيسي ملوهبة 2022

()2.6.7
تشتمل هذه النماذج على بطاقة جدول الصيانة الوقائية لتسجيل جدولة واداء برانمج الصيانة الوقائية لكل وحدة من املعدات يف
املبىن.
()3.6.7
يتم تسجيل ملخص برانمج الصيانة الوقائية الذي مت اكماله يف املوقع والنسبة املئوية لربانمج الصيانة الوقائية الذي مت اكماله كل شهر
وامجاليا لكل سنة.
()4.6.7
يتم استخدام بطاقة سجل اصالح املعدات لتسجيل مجيع االصالحات واالجزاء املستخدمة يف صيانة املعدات الكهرابئية و
امليكانيكية.
()5.6.7
حتتفظ املؤسسة حبقها يف ان تطلب من املقاول استخدام منوذج اخر او سجل او صحيفة تسجيل اخرى ابإلضافة اىل ضرورة تسجيل
هذه املعدات ضمن برانمج احلاسب االل املستخدم يف متابعة اوامر وبرامج الصيانة الوقائية وستقوم املؤسسة بتصميم مناذج اضافية
حسب حاجة العمل.

( )7.7املعدات اخلاصة ومقاولة الباطن
()1.7.7
يشمل هذا اجلزء تشغيل وصيانه واصالح املعدات اليت تتطلب معاجلة خاصة واجراءات صيانه دقيقه حسب توصيات املصنعني هلذه
املعدات وذلك الستمرار خدمة معدات شبكة االتصاالت وسالمة منسويب املؤسسة واملمتلكات.
()2.7.7
يقوم املقاول بصيانة واصالح املعدات اخلاصة عن طريق الوكيل ابململكة العربية السعودية كمقاول من الباطن.
()3.7.7
تقوم املؤسسة بتقدمي مجيع املستندات والسجالت والكتيبات املوجودة ابملوقع واخلاصة ابملعدات اخلاصة اىل املقاول ويكون املقاول
مسئوالً عن احلصول اية مستندات غي موجودة لدى املؤسسة على ان يتم ذلك خالل فرتة مخسة عشر ( )15يوماً من تعاقده من
الباطن.
()4.7.7
يكون املقاول مسئوالً عن تقدمي قائمة أبفراد مقاول الباطن املؤهلني لتشغيل وصيانه واصالح املعدات املذكورة يف هذا اجلزء وذلك
للموافقة عليها واعتمادها من قبل املؤسسة على ان يتم ذلك خالل فرتة مخسة عشر ( )15يوماً من تعاقده من الباطن.
()5.7.7
فيما يلي ملخصاً للمعدات اخلاصة:انظمة التكييف  ,املصاعد بكافة انواعها  ,معدات االمداد ابلطاقة غي املنقطعة (, )UPS
انظمة التحكم السمعية والبصرية واالبواب والستائر  ,انظمة التحكم ابملعدات واجهزة املبىن ( , )BMSانظمة حتويل وتوزيع الطاقة
ذات اجلهد العال  ,انظمة إنذار وإطفاء احلريق  ..الـخ .
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()6.7.7
بصورة عامة لن يسمح أبية تعاقدات من الباطن دون احلصول على موافقة مسبقة من املؤسسة ويكون املقاول مسئوالً عن مجيع
التكاليف املرتتبة على أت جي او استخدام او التعاقد مع املقاولني من الباطن  .ويدخل حتت هذا نطاق املواد املستهلكة املؤمنة عن
طريق املقاول ,وان يزود اإلدارة املشرفة على العقد ابملؤسسة صورة من مجيع العقود اخلاصة ( التعاقدات من الباطن) لتعتمدها ,
ولن ينظر ألي عقد دون أن تعتمده املؤسسة.
()7.7.7
حتتفظ املؤسسة حبقها يف الغاء أي عقد ابطن نتيجة تدين مستوى اداء مقاول الباطن دون حتملها أي تكاليف نتيجة هذا االجراء.
()8.7.7
يف حال رغبت املؤسسة يف الغاء عقد ابطن ابلكامل ,تقوم املؤسسة أبشعار املقاول بذلك خطياً او عن طريق الربيد االلكرتوين
املعتمد قبل ذلك "بشهر" وال تتحمل املؤسسة أي تكاليف بعد ذلك .

( )8.7أنظمة املياه والصرف الصحي
()1.8.7
يكون املقاول مسئوالً عن تشغيل وصيانه واصالح مجيع انظمة الصرف الصحي ومياه الغسيل مبا يف ذلك تركيبات دورات املياه يف
كل موقع متضمن ابلعقد ووحدة معاجلة املياه على ان تكون تكلفة املواد على املؤسسة.
()2.8.7
يقوم املقاول أبعمال التفريغ والتخزين للسوائل دون أية كلفة اضافية على املؤسسة متحمالً كذلك اصالح وترميم وتنظيف اخلزاانت
اخلاصة هبذه السوائل.

( )9.7اعمال النظافة
()1.9.7
يكون املقاول مسئوالً عن اعمال النظافة لكافة املعدات املوجودة يف املوقع بصفة دورية كل ستة ( )6أشهر.

اجلزء الثامن

الطوارئ والسالمة والتفتيش
( )1.8املقدمة
()1.1.8
تلعب السالمة دوراً حيوايً يف احملافظة على بيئة العمل (االنسان/اآللة/املكان) وهلا دور كبي يف زايدة معدالت اإلنتاج ورفع كفاءة
العاملني وحتسني بيئة العمل.
رقم الصفحة

52

مشروع صيانة ونظافة املقر الرئيسي ملوهبة 2022

وثيقة طلب العروض ملشروع صيانة ونظافة املقر الرئيسي ملوهبة 2022

()2.1.8
إن كثياً من اسباب احلوادث وابألخص احلرائق يرجع إىل أخطاء يف تصرفات األفراد ابلدرجة األوىل مث بنسب أقل إىل أخطاء يف
املعدات واآلالت نفسها.
()3.1.8
إن للحوادث واحلرائق أسباابً تكون معروفة وابإلمكان تقليلها إن مل مينع حدوثها كلياً مبشيئة هللا.
()4.1.8
يلتزم املقاول بتوجيه عمالته إىل توخي احلرص أثناء العمل ،واحملافظة على املكان نظيفاً وسليماً ومنبهاً ألي خطر يرى أنه مؤثر على
املوقع.
()5.1.8
جيب على املقاول التنبيه إىل أن اسالك الكهرابء تكون سبباً للتعثر أو السقوط ،كما ينبغي عدم وجود أسالك هبا خلل أو وجود
أسالك مقطوعة وابلية ،وعمل الالزم للتوجيه إلصالحها.
()6.1.8
يقوم املقاول ابإلبالغ عن أي أمحال كهرابئية زائدة فوراً واختاذ اإلجراءات الالزمة لذلك.
()7.1.8
جيب على املقاول ترتيب األاثث والتجهيزات املوجودة وهتيئة ممرات كافية للمرور مع مالحظة عدم وجود بالط متكسر أو انسكاب
سوائل على األرض مما يسبب االنزالق وكذلك عدم وجود نفاايت على األرض وعمل الالزم بعد التنسيق مع خمتصي املؤسسة
بذلك.

( )2.8جمال العمل
()1.2.8
يلتزم املقاول بعمل صيانة شاملة ألنظمة الطوارئ واإلنذار املبكر والوقاية من احلريق وحتديث األنظمة ان تطلب األمر ذلك مع التزام
املؤسسة بتوفي قطع الغيار فقط.
()2.2.8
جيب على املقاول ان يقوم بتفريغ مجيع طفاايت احلريق اليدوية مرتني يف السنة التعاقدية وإعادة ملئها بواسطة الشركات املخصصة
واملعتمدة من قبل اجلهة املشرفة يف املؤسسة طبقاً للمادة املعبأة هبا.
()3.2.8
جيب أن تكون مجيع العدد واألدوات اليت يستخدمها املقاول ألداء عمله يف موقع العمل يف حالة جيدة.
()4.2.8
العمل على استخدام وسائل وأدوات السالمة أثناء أتدية العمل.
()5.2.8
يقوم املقاول بتكثيف اجلوالت التفتيشية لكشف املخاطر والتبليغ عنها ،وهذه اجلوالت مساندة إلجراءات الطوارئ.
رقم الصفحة

53

مشروع صيانة ونظافة املقر الرئيسي ملوهبة 2022

وثيقة طلب العروض ملشروع صيانة ونظافة املقر الرئيسي ملوهبة 2022

( )3.8الواجبات واملسئوليات
()1.3.8
جيب على املقاول االلتزام ابلوقاية من احلريق واحلوادث وفق ما يلي:
العمل على وضع إجراءات تنسيقية ملراقبة املوقع وأحداثه.
االستجابة املبكرة واملمكنة يف حالة حدوث حريق أو أي حدث آخر واملتمثلة يف توفي مجيع اخلدمات والفنيون املطلوب تواجدهم
من خالل فرق الطوارئ.
()2.3.8
يلتزم املقاول بتوزيع وتثبيت صندوق لإلسعافات األولية يف املوقع (حتدد من قبل اجلهة املشرفة يف املؤسسة) ويكون يف مكان سهل
الوصول إليه ،ويكون مكون من حملول محاية للعيون ،شرائط لصق اجلروح ،شاش طيب ومطهر موضعي.

( )4.8التفتيش
()1.4.8
ستكون اجلهة املشرفة على العقد هي املسئولة عن جوالت التفتيش الدورية اخلاصة ببحث مصادر اخلطر واليت قد تتسبب يف حريق
ال مسح هللا.

اجلزء التاسع

مطالبات املقاول
( )1.9مطالبات املقاول
()1.1.9
لإلدارة املشرفة على العقد ابملؤسسة احلق بتعميد املقاول بشراء وأتمني مجيع مواد تشغيل العقد ويلزم على املقاول بذل كل جهد
ممكن لتأمني هذه القطع واألدوات واملواد دون أتخي أبسعار مناسبة غي مبالغ فيها وجيب على املقاول اشعار اجلهة املشرفة على
العقد يف حالة عدم توفر تلك القطع ابلسوق احمللية وتقدمي خطة لإلجراءات اليت يوصي هبا للتغلب على الوضع القائم.
()2.1.9
يلتزم املقاول ابستالم قطع الغيار من مستودع املؤسسة إذا توفرت ومطابقتها ابلقطع املستبدلة وتركبيها ابملوقع دون تباطؤ.
()3.1.9
يف حالة كون القطعة املطلوبة متوفرة لدى الوكيل فيكتفي بعرض الوكيل مع ارفاق شهادة الوكالة.
()4.1.9
يتم صرف مطالبات املقاول عن أتمينه لبنود تشغيل العقد من خالل املبلغ املعتمد هلا ومبوجب فواتي تعتمد من اجلهة املشرفة حسب
النظام املتبع وذلك فيما عدا املستهلكات وقطع الغيار اليت تتلف نتيجة خطا او امهال من جانب املقاول او املقاول من الباطن
ويتضمن ذلك فقط التكلفة الفعلية املدفوعة من قبل املقاول للمورد ولن يتم الدفع للمقاول مقابل املصاريف املصاحبة لذلك  ,ولن
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يعوض املقاول عن الوقت الذي يقضيه يف هذا اخلصوص حسب ما هو حمدد بنظام العقد وجيب على املقاول االلتزام ابإلجراءات
االدارية والقانونية للقواعد واللوائح اخلاصة بقوانني اململكة العربية السعودية لتأمني قطع الغيار.
()5.1.9
يف حال تكليف اجلهة املشرفة على العقد املقاول بتأمني بعض قطع الغيار واملستهلكات يلتزم املقاول يف احلاالت العادية بتقدمي
ثالث عروض اسعار من مؤسسات او شركات خمتلفة ,وسوف يقوم ممثلي املؤسسة ابختيار العرض املعتدل سعره واملطابق للمواصفات
والشروط الفنية .
()6.1.9
أن يبذل املقاول اقصى جهد لشراء مواد التشغيل املطلوبة وكذلك أتمني القطع واملواد واملستهلكات الالزمة احضارها دون ابداء أي
عذر عن التأخي.
()7.1.9
جيب على املقاول احلصول على موافقة اجلهة املشرفة على العقد عند شراء قطع الغيار او استبداهلا ويلزم تسليم قطع الغيار القدمية
اليت مت استبداهلا اىل اجلهة املشرفة على العقد للمعاينة مث نقلها وختزينها يف مستودعات املؤسسة وجيب متييز أي قطع غيار او بنود
يتم اعادهتا لبيان مصدرها واسباب االرجتاع.
()8.1.9
جيب على املقاول ارفاق عروض األسعار عند الطلب مع تعميد من صاحب الصالحية مستويف كامل التوقيعات املعتمدة وخمتوم.
()9.1.9
ليس للمقاول احلق يف املطالبة أبية مصاريف اخرى كربح او اجور نقل او اجور تركيب او مصاريف ادارية او خالفها حبيث تعترب
هذه املصاريف حمملة على قيمة عقده.
()10.1.9
على املقاول ان يقوم إبعادة قطع الغيار املستبدلة اىل مستودع اجلهة املشرفة يف املؤسسة وهلا احلق يف فحص تلك القطع والتأكد من
عدم صالحيتها .

( )2.9كيفية رفع املستندات املؤيدة للصرف
()1.2.9

إن املستندات املؤيدة للصرف جيب رفعها للجهة املشرفة على العقد مع املستخلص الشهري اخلاص ابلعقد يف اليوم اخلامس من
الشهر امليالدي التال وحيتوي ذلك على ما يلي:
 .1مستخلص شهري حيتوي على مطالبة املقاول ابلدفع وتقرير قبول فين.
 .2أمر العمل مضمن به أمر الشراء واالستالم والقبول والرتكيب واإلغالق.
 .3ثالثة عروض أسعار من مقاولني خمتلفني أو شهادة من الوكيل حسب ما تقتضيه احلاجة.
 .4فاتورة املقاول معتمدة وموثقة.
 .5مستند إرجاع حسب ماتقتضية احلاجة.
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اجلزء العاشر
الزراعة وتنسيق احلدائق واملواقع
( )1.10نطاق العمل
()1.1.10
يلتزم املق اول بتوفي اجلهاز الفين من األشخاص املتخصصني يف أعمال الزراعة والذين يكرسون كامل جمهودهم إلجناز األعمال ،مع
التزام املقاول بصيانة كافة املزروعات واالشجار واملساحات اخلضراء ونبااتت الظل وغسيل النبااتت واالستبدال واالعتناء بكافة انواع
واجزاء النبااتت من جذور وساق وفروع واوراق وازهار ومثار وهتذيب النخيل ورعايتها .
()2.1.10
إن بعض مناطق التشجي والزراعة يف املوقع تعتمد على نظام الري اآلل أو الري النصف آل أو الري ابلرش أو التنقيط حيث تكون
أانبيب املاء من البالستيك سواء الصلب أو املرن وتغذي املزروعات يف خمتلف املناطق ابملياه ،وجيب على املقاول القيام بري مجيع
النبااتت سواء بتوصيل خراطيم يدوية لنقل املياه أو بنظام الري الدائم جلميع املزروعات مع فحص شبكات الري والتمديدات للتأكد
من وصول كمية املياه الصحيحة وجيب تصحيح النقص أو الزايدة يف كمية املياه املستخدمة يف الري بصفة مستمرة مع التأكد من
عدم تسرب أي مياه من شبكة الري وذلك خلطورة أتثي تلك املياه على نوعية الرتبة وقدرة حتملها للمبىن اجملاورة.
()3.1.10
يلتزم املقاول ابستبدال مجيع املزروعات التالفة أو امليته من املزروعات اخلارجية او نبااتت الظل بعد الستني يوماً املخصصة من بدء
العقد ومن مث على مدار العقد ،وتكون مجيع التكاليف املصاحبة الستبدال املزروعات على نفقة املقاول إذا ثبت أن سبب تلفها
قصور أو إمهال املقاول أبعمال الصيانة هلا وإذا كان عكس ذلك تكون على حساب املؤسسة بتعميد اجلهة املشرفة يف املؤسسة.
()4.1.10
يلتزم املقاول القيام بكافة أعمال الصيانة اخلاصة هبذا اجلزء وهي تتضمن ما يلي وال تقتصر عليه  :القيام أبعمال الري واستصالح
ومعاجلة الرتبة ،القيام أبعمال تنظيف مجيع الساحات اخلارجية املزروعة ،تعديل وصيانة شبكات الري املختلفة لتتمشى مع التخطيط
العام وتؤدي الغرض من تنفيذها ،القيام أبعمال إضافة األمسدة واملخصبات الالزمة واليت حتتوي على خمتلف العناصر الغذائية املساعدة
على النمو ،إزالة األعشاب الضارة واستعمال املواد الكيماوية ملقاومتها ،تقليب وهتوية الرتبة حسب احلاجة ،القيام ابستبدال النبااتت
التالفة والضعيفة وامليتة للنبااتت اخلارجية أو نبااتت الظل الداخلية ،القيام أبعمال الشقرفة وغسل النبااتت ،صيانة املسطحات
اخلضراء ،صيانة االشجار املختلفة والنخيل ،تقليم وتشكيل النبااتت ،القيام أبعمال التسنيد والدعامات املناسبة للنبااتت ،القيام
أبعمال مكافحة اآلفات واحلشرات واألمراض والقيام أبعمال احملافظة واحلماية على كافة األعمال الزراعية ،صيانة النبااتت والشتالت
واالشجار الداخلية واخلارجية ،القيام بتحسني وتطوير املوقع العام حسب توصيات اجلهة املشرفة يف املؤسسة.
()5.1.10
يكون املقاول مسئوالً عن نظافة كافة املسطحات اخلضراء.
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()6.1.10
يلتزم املقاول مبراقبة مستوى خزاانت املياه وتبليغ اجلهة املشرفة عند وجود قصور يف كمية املياه.
()7.1.10
يلتزم املقاول بزراعة وري أي نبااتت خارجية أو داخلية توفرها املؤسسة دون أي تكلفة تعود على املؤسسة.
()8.1.10
يلتزم املقاول إبعداد الدراسات والتصاميم وحساب التكلفة التقديرية للموقع املقرتح زراعته من قبل اجلهة املشرفة يف املؤسسة.
()9.1.10
يلتزم املقاول إبزالة املخلفات الناجتة من األعمال الزراعية وسوف يتم تطبيق الغرامة بعد فرتة مساح ملدة ساعتني.

( )2.10العناية ابألشجار واملزروعات واملسطحات اخلضراء
()1.2.10
يلتزم املقاول بري مجيع األراضي املزروعة والعناية هبا واحملافظة عليها بصورة أفضل طيلة مدة العقد طبقاً جلدول منظم وجيري ضبطه
طبقاً لفصول السنة على أن يكون ذلك طبقاً للربانمج الزراعي املوافق عليه من قبل املؤسسة.
()2.2.10
جيب احملافظة على األرض املكسوة ابملسطح األخضر وتكون هذه األعشاب مشذبه ومقصوصة بطول ال يزيد عن ( 8سم10 -سم)
يف مجيع األوقات وخالية من النبااتت الضارة والربية.
()3.2.10
يلتزم املقاول ابستخدام األمسدة على أسس منتظمة حسب الكميات القياسية املطلوبة ،وكذلك املبيدات احلشرية ومبيدات األعشاب
الضارة للمحافظة على املساحات املزروعة ابملسطح األخضر يف حالة جيدة وذلك لتوفي النمو والقوة للمسطحات واألشجار
والشجيات ونبااتت الزينة علماً أبن كافة األمسدة واملبيدات املطلوبة تعد من املستهلكات.
()4.2.10
جيب أن يزود املقاول املؤسسة ابملواد والعدد الالزمة ألعمال التشجي والزراعة على أن تكون حبالة ممتازة طيلة مدة العقد.

اجلزء احلادي عشر
املالحق

يعترب هذا العقد من العقود ذات السعر اإلمجال املقطوع الثابت وغي القابل للتغيي الذي يغطي كافة التكاليف املتصلة ابلعقد،
شاملة على سبيل املثال ال احلصر ما يلي:
 .1أتمينات ومزااي وإجازات العمال.
 .2السفر إىل داخل وخارج اململكة العربية السعودية.
 .3نفقات السكن واملعيشة.
 .4األجهزة واملعدات واملكائن.
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.5
.6
.7
.8
.9

الضرائب واجلمارك والرسوم حسبما حتدد األنظمة املعمول هبا يف اململكة العربية السعودية.
الرواتب واألجور واملزااي األخرى.
مصاريف االستقدام والعالج الطيب واإلعاشة.
أتمينات املقاول اخلاصة ابلعمل وأي طرف اثلث آخر,
أية مصاريف وأعباء أخرى يتكبدها املقاول.

ملحق رقم 1

العمالة املطلوبة والشروط الواجب توفرها

م

البند

النشاط

النشاط

العدد
املطلوب

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

مدير مشروع من اجلنسية العربية
مشرف تشغيل وصيانة (آسيوي)
فين تكييف
فين سباكة
فين كهرابء
جنار
عامل زراعي ورش مبيدات حشرية
عامل نظافة
مشرف عمال
عاملة نظافة للقسم النسائي من اجلنسية الفلبينية
مشرفة نظافة من اجلنسية السعودية
عامل ضيافة
عاملة ضيافة من اجلنسية الفلبينية

خدمات اإلشراف

اداري
صيانة
صيانة
صيانة
صيانة
صيانة
زراعة
نظافة
نظافة
نظافة
نظافة
ضيافة
ضيافة

1
1
2
2
3
1
2
10
1
3
1
7
2
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يتبع ملحق رقم 1

الشروط الواجب توفرها يف العمالة املطلوبة

الشروط املطلوبة

م

بيان املهنة املطلوبة

1

مدير املشروع

2

مشرف تشغيل وصيانة

3

مشرف عمال

4

فين تكييف

5

فين سباكة

6

فين كهرابء

7

عامل زراعي ورش مبيدات دبلوم زراعة ,لديه خربة يف جمال الزراعة الداخلية و اخلارجية والعناية هبا ومعرفة األوقات والنوعيات
املناسبة من األشجار والشجيات والشتالت يف البيئة الصحراوية ال تقل عن ثالث سنوات ,على
حشرية
أن يتوفر يف واحد منهم خربة يف رش املبيدات ومكافحة احلشرات.

8

خربة يف أعمال النظافة ال تقل عن ثالث سنوات مع القدرة على استخدام كافة اآلالت واملواد
احلديثة اخلاصة ابلنظافة ولديهم الكفاءة والقدرة على القيام بكافة أعمال النظافة والتحميل
والتنزيل.

بكالوريوس يف اهلندسة امليكانيكية أو الكهرابئية ,لديه خربة يف أعمال الصيانة للمباين اإلدارية ال
تقل عن مثانية سنوات وجييد اللغة اإلجنليزية كتابةً وحتداثً.
دبلوم يف اهلندسة امليكانيكية و الكهرابئية ,وال تقل اخلربة عن سنتني وجييد اللغة اإلجنليزية كتابةً
وحتداثً.
لديه خربة يف أعمال نظافة املباين اإلدارية ال تقل عن مخسة سنوات.
دبلوم يف أعمال صيانة أجهزة التكييف املدجمة والسبليت الصغي والنافذة ابإلضافة إىل مجيع أنواع
املراوح و لديه خربة يف أعمال صيانة أجهزة التكييف للمباين اإلدارية ال تقل عن مخس سنوات.
دبلوم يف أعمال تنفيذ وصيانة أنظمة ومواسي وملحقات شبكات السباكة جبميع أنواعها احلديدية
والبالستيكية ،لديه خربة يف أعمال صيانة أنظمة السباكة للمباين اإلدارية ال تقل عن ثالث
سنوات.
دبلوم فين متديدات كهرابئية .لديه خربة يف أعمال صيانة التمديدات الكهرابئية للمباين اإلدارية
ال تقل عن مخسة سنوات.

عامل نظافة
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9

خربة يف أعمال النظافة ال تقل عن ثالث سنوات مع القدرة على استخدام كافة اآلالت واملواد
احلديثة اخلاصة ابلنظافة ولديهم الكفاءة والقدرة على القيام بكافة أعمال النظافة.

عاملة نظافة

خربة يف أعمال الضيافة وإعداد املشروابت الساخنة املتعارف عليها وطرق تقدميها ,ال تقل عن

 10عامل ضيافة

ثالث سنوات .
خربة يف أعمال الضيافة وإعداد املشروابت الساخنة املتعارف عليها وطرق تقدميها ,ال تقل عن

 11عاملة ضيافة

ثالث سنوات (.جيوز للمؤسسة طلب استبدال أي من الكوادر جبنسية سعودية)
حيمل شهادة الثانوية او دبلوم ومايعادهلا وخربة التقل عن سنتني يف النجارة ويتقن األعمال

 12جنار

اخلشبية واجلبسم بورد ويفضل من لديه خربة يف مشاريع البناء.

ملحق رقم 2
الغرامات واجلزاءات
#

الغرامة

البيان

1

نقل االاثث أو املعدات أو املواد داخل مقر املؤسسة و املكاتب أو خارج مقر املؤسسة بدون موافقة اجلهة
املشرفة على العقد

 200رايل

2

عدم وضع بطاقات للمعدات اليت يتم جردها

 100رايل

3

عدم تنفيذ أو متابعة أو حتديث اجلداول الشهرية للصيانة و النظافة

 100رايل

4

عدم إعداد جدول اإلجازات الشهرية

 100رايل

5

عدم آخذ املوافقة اخلطية او امييل رمسي على نقل او استبدال منسوبيه من مكان اىل آخر

 100رايل

6

عدم أتمني الزي حسب الرتميز املوضح هبذه املواصفة

 100رايل

7

عدم إرسال التقارير واملستندات اليت تطلب من املقاول

 100رايل

8

عدم أتمني بطاقة تعريف جلميع منسويب املقاول

 100رايل

9

عدم احملافظة على مواقع املعدات نظيفة وخالية من املعوقات

 100رايل

10

عدم توثيق وقت احلضور يف املوقع و ارساله عرب النظام املتبع الذي سيتم االتفاق عليه

 100رايل

11

عدم أتمني جدول اختبارات األمحال اليت جيب أداؤها على وحدات الديزل اخلاصة حباالت الطوارئ

 100رايل

12

عدم توفي وحتديث قائمة تفصيلية مبعدات املبىن

 100رايل

13

عدم أتمني وحتديث قائمة ابألدوات واملعدات اخلاصة ابلفنيني

 100رايل

14

غياب عامل لليوم الواحد

 50رايل

15

غياب مشرف أو مدير مشروع لليوم الواحد

 150رايل
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16

عدم توفر شهادات صحية ملقدمي الضيافة

 200رايل

17

عدم قيام املقاول بتنفيذ اوامر العمل الصادرة له

 500رايل

18

عدم متابعة جداول أعمال الصيانة والنظافة الدورية

 200رايل

19

التقصي يف إدارة شؤون العقد

 500رايل

20

عدم أتمني مكتب لشؤون العقد

 250رايل

21

عدم أتمني متطلبات العقد

 250رايل

22

عدم أتدية بعض اخلدمات حسب الطلب

 250رايل

23

عدم أتمني اي تقرير من التقارير املطلوبة

 100رايل

24

عدم إبعاد األشخاص الغي مالئمني ملتطلبات العمل

 200رايل

25

عدم أخذ موافقة ممثل مؤسسة امللك عبدالعزيز ورجاله للموهبة واإلبداع بتغيي اي من العمالة

 200رايل

26

اإلخالل ابلتعليمات الواردة من مؤسسة امللك عبدالعزيز ورجاله للموهبة واإلبداع

 250رايل

27

عدم استخدام لوحات التحذير أثناء العمل

 200رايل

28

عدم االهتمام بسالمة العاملني

 200رايل

29

عدم احملافظة على مكان التخزين

 200رايل

30

عدم التزام عمالته ابلزي املخصص

 100رايل

31

تقصي العمالة يف األداء

 200رايل

32

التقصي يف جلب العدة اخلاصة للفنيني بعد تعطلها

 100رايل

33

التدخني يف األماكن الغي مسموح هبا

 200رايل

34

التأخي يف حالة عدم االستجابة للحاالت الطارئة

 1000رايل

35

أتخي عمال لليوم الواحد

 50رايل

36

أتخي مشرف أو مدير مشروع لليوم الواحد

 100رايل

37

النوم أثناء العمل

 200رايل

أنتهى
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