دعوة ملنافسة عامة
:
تعلن شركة المياه الوطنية عن رغبتها استئجار مبنى بمدينة حائل
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أن يكون المبنى حديث وعمرة ال يتجاوز ست سنوات من بداية تاريخ شهادة إتمام البناء.
أن يكون المبنى مملوكا ً بصك شرعي ومنفذا ً من الخرسانة المسلحة والتشطيبات المالئمة
والمطابقة لكود البناء السعودي.
أن تتوفر لدى المالك جميع المخططات االنشائية والصحية والكهروميكانيكية ومخططات أنظمة
األمن والسالمة المعتمدة من الدفاع المدني.
أال يكون المالك أحد منسوبي الشركة أو وزارة البيئة والمياه والزراعة وان كان كذلك فيجب
عليه اإلفصاح بخطاب رسمي.
أن يكون المبنى بحاله معمارية ممتازة.
أن يشتمل المبنى على مواقف مظلله تتسع لعدد ال يقل عن  30-20سيارة
يجب أن يشتمل العقار على وحدات تكييف مركزية أو سبلت.
أن يتوفر في المبنى عدد مناسب للمصاعد ومصاعد الخدمة.
أن تتوفر في المبنى جميع متطلبات األمن والسالمة ويتم تقديم شهادة بأن المبنى خاضع
إلشراف الدفاع المدني وكذلك شهادة سالمة المبنى إنشائيا ً من مكتب هندسي معتمد.
أن تتوفر في المبنى جميع الخدمات من مياه وشبكة صرف صحي وكهرباء وخدمات شبكات
االتصاالت السلكية وال سلكية
مدة االيجار من ثالث الى خمس سنوات.
أن يكون المبنى في مدينة حائل ،وعلى شارع رئيسي ال يقل عرضه عن 30م.
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أن تكون المسطحات التأجيرية للمبنى مساحتها ال تقل 2500م 2وال تزيد عن 3500م .
أن يتم تجهيز المبنى بالكاميرات األمنية وكاميرات االتصال المرئي وكاميرات التسجيل للقاعات
حسب ما تحدده شركة المياه الوطنية.
توفير مولد كهربائي احتياطي يخدم مصعد واحد على االقل و يشغل غرفة التحكم و السيرفرات
و غرفة انذار الحريق.
توفير التجهيزات الالزمة لخدمة ذوي االحتياجات الخاصة في الدخول للمبنى وتوفير مواقف
مخصصة لهم ال تقل عن  3مواقف.
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ز
الن تطلبها شكة المياه
أن يلتم المالك بتنفيذ المالحظات والتعديالت عىل المبن ي
الوطنية بمنطقة حائل.
يوم الخميس الموافق  2021/11/11م

للراغبين في التقديم ،يرجى تقديم مظروف يحتوي على كافة مستتتتتتتندات المبنى والمواصتتتتتتفات الفنية ،ومظروف اخر ويحتوي على القيمة
اإل يجارية المطلوبة بخطاب رستتتمي من المالك او وكيله مع تقديم جميع نستتتخ المستتتتندات ال بوتية في التاريخ المحدد وبه خطاب رغبة على
العنوان التالي:
شتتركة المياه الوطنية (حائل – شتترا المجمع الحكومي – شتتارع القد ) إدارة الخدمات العامة والمرافق – قستتم الممتلكات والتأمين ولمزيد
من االستفسارات يتم التواصل عن طريق البريد اإللكتروني (.)mraalshdokhi.c@nwc.com.sa
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(الشكات-
يجب عىل المتقدم
المؤسسات) استكمال إجراءات التأهيل لدى شكة المياه الوطنية موقع الشكة االلكت ي
ز
ر
( )www.nwc.com.saولن يتم النظر يف عرض أي شكة مالم تستكمل إجراءات التأهيل.
ويمكنكم استخدم الروابط أدناه للدخول ر
مباشة إىل موقع ر
الشكة:
 للغة العربيةhttp://www.nwc.com.sa/arabic/business/tenders/pages/default.aspx :
ز
االنجلتيةhttp://www.nwc.com.sa/English/Business/Tenders/Pages/default.aspx :
 للغة

