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ر
الت تتعلق بمنظومة توزي ع المياه
شكة المياه الوطنية تهدف من خالل هذه العقد لتقديم خدمات التشغيل والصيانة ي
لمحافظات منطقة تبوك  ،والمقاول سينفذ أعمال تشغيل وصيانة شبكات إمدادات المياه وملحقاتها طبقا للمواصفات
المحددة يف العقد لضمان وصول المياه للعمالء بالكميات والجودة المطلوبة حسب سياسات التشغيل .وباإلضافة إىل
ذلك ،فإنه يتعي عىل المقاول أن يلتم بتنفيذ المخرجات من الخدمات واألنشطة اإلضافية الموضحة تفصيليا يف هذا
الفت واأليدي العاملة والمواد والمعدات وقطع الغيار والمواد االستهالكية واألدوات المساعدة
المرفق .ويشمل الجهاز ي
ر
والنقل وجميع المتطلبات األخرى سواء كانت مؤقته أو دائمة الالزمة لتنفيذ هذا المشوع.
كما يجب عىل المقاول أن يقوم بأعمال التشغيل والصيانة الالزمة لشبكات المياه وملحقاتها وفقا ر
للشوط والبنود المذكورة
يف العقد ،ويتعي عليه بذل كل ما يف وسعه لضمان أن تكون أنظمة توزي ع المياه بحالة تشغيلية جيدة وتحقق معايت
ر
وف حال وجود خالف يف المعايت فيتعي عىل المقاول أن يتبت المعيار المعتمد
الجودة المحددة وفقا للتشيعات الوطنية .ي
من قبل صاحب العمل .علما بان المقاول سوف يستلم منظومة التوزي ع وفقا لحالتها الحالية.
واجبات ومسؤوليات المقاول
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وه عىل سبيل الذكر ال الحرص:
المهام والمسؤوليات المطلوب تنفيذها من قبل المقاول ي
 استالم كافة واجبات أعمال التشغيل والصيانة وتنفيذ كافة الواجبات الفنية ،المالية أو اإلدارية وأداء وظيفتهاالمصممة بصورة مرضية ضمن أقل تكلفة.
وأكت استفادة وفعالية ألجل خفض استهالك الطاقة والمياه إىل الحد
 تشغيل المرافق واالصول بأقل التكاليف راالدن ودون التأثت عىل مستوى الخدمات مع اعداد خطة إلدارة استهالك الطاقة ويتم اعتمادها من قبل
مندوب صاحب العمل.
 اعداد إجراءات التشغيل والصيانة. اخطار صاحب العمل بخصوص اي اعمال او اعطال تؤدي النقطاع بالخدمة فور وقوعها.آىل إلدارة اعمال الصيانة مثل نظام ) .(CMMS,eAMاو أي برامج مشابهة يف حال
 استخدام نظام حاسب يتوفرها .
 وضع خطة تنفيذ اعمال الصيانة وفق البيانات االستشادية المقررة يف جداول الصيانة ،وتعليمات و/أوتعليمات ُ
الم ّصنع الخاصة بالصيانة والتشغيل.
 توفت كوادر مؤهلة للقيام بأعمال الصيانة والتشغيل وفق متطلبات العقد ونوعه. المحافظة عىل نظافة مرافق العمل والمعدات والسيارات. حفظ السجالت الخاصة بأعمال التشغيل والصيانة بشكل مالئم يضمن الوصول اليها بسهولة وعدم تعرضهاللتلف.
ً
 أن يكون حاضا وبشكل فوري إلجراء ما يلزم عند حدوث طارئ. مراجعة إمدادات الصيانة بشكل دوري ،األدوات والتجهتات المطلوبة بحيث تكون كافية لتشغيل وصيانةالمرافق خالل فتة العقد.
 تقييم المنشآت ورفع تقرير باألعمال المطلوبة. تأمي كافة معدات وأدوات االختبار الرصورية بما يف ذلك أجهزة المعايرة واألدوات الالزمة لتنفيذ تشغيلوصيانة المرافق.
 تحديث كتيبات تشغيل المرافق واالصول بحيث يتضمن اجراءات التشغيل واإلجراءات المتبعة للتشغيل يفحاالت الطوارئ واجراءات وبرامج الصيانة الوقائية والتصحيحية واجراءات السالمة والتحكم بالجودة
وإجراءات إدارة قطع الغيار والمخزون واجراءات ادارة الفريق.
 تحديث المخططات واالحتفاظ بنسخة منها حسب المنفذ.النظام
زي
ال
يكون
أن
التأكيد
مع
ه،
توفت
ات
وفت
النظام لفريق عمل المقاول
 تحديد المتطلبات الخاصة بالزي الموحدي
ي
ً
خاىل من الروائح الكري هة ويراىع يف ذلك الزي المناسب لفت ين الصيف والشتاء
دائما بجودة عالية ،مرتب ونظيف ،ي
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