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شركة املياه الوطنية تهدف من خالل هذه العقد لتقديم خدمات التشغيل والصيانة التي تتعلق بمصادر املياه في قرى منطقة تبوك
داخل نطاق محافظات تبوك تيماء حقل ضباء والوجه وأملج والبدع ويشمل اآلبار ومحطات تنقية املياه والخطوط الناقلة وشبكات
التوزيع بكافة محتوياتها وملحقاتها واملختبر الرئيس ي ،واملقاول سينفذ أعمال تشغيل وصيانة مصادر املياه وملحقاتها طبقا للمواصفات
املحددة في العقد لضمان توفير املياه للعمالء بالكميات والجودة املطلوبة حسب سياسات التشغيل .وباإلضافة الى ذلك ،فإنه يتعين
على املقاول أن يلتزم بتنفيذ املخرجات من الخدمات واألنشطة اإلضافية املوضحة تفصيليا في هذا املرفق .ويشمل توفير الجهاز الفني
والقوى العاملة املطلوبة واملواد الكيماوية واملعدات وقطع الغيار واملواد االستهالكية والشحوم والوقود واألدوات املساعدة والنقل
وجميع املتطلبات األخرى إما بصفة دائمة أو مؤقتة لتنفيذ املشروع ،حتى لو لم يذكر على وجه التحديد في العقد.
املقاول سوف ينفذ أنشطة التشغيل والصيانة ملحطة تنقية املياه داخل نطاق محافظات ضباء والوجه وأملج والبدع بمنطقة تبوك
ويشمل محطة التنقية بكافة املراحل وكل ما هو داخل محيط أسوارها بما فيها األنابيب الناقلة للمياه الخام للمحطة (داخل أسوار
املحطة) واألنبوب الخارج (للمياه الرجيع) داخل وخارج أسوار املحطة بكافة ملحقاته وكل ما هو (داخل أسوار املحطة) وكذلك اآلبار
والخط الناقل منها أو الخط الناقل شبكة التوزيع واملختبر الرئيس ي.
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ويجب على املقاول تشغيل وصيانة محطة تنقية املياه بقر ى محافظات منطقة تبوك  ......وفقا ألحكام وشروط العقد .على أن يبذل
ً
قصارى جهده لضمان أن تكون محطة املعالجة في حالة تشغيلية جيدة وتحقق معايير الجودة املقررة وفقا للتشريعات الوطنية ،كما
عليه تقديم مقترح يوضح كيفية تنفيذ أنشطة التشغيل والصيانة للعقد.
كما يجب على املقاول أن يقوم بأعمال التشغيل والصيانة الالزمة لشبكات املياه وملحقاتها وفقا للشروط والبنود املذكورة في العقد،
ويتعين عليه بذل كل ما في وسعه لضمان أن تكون أنظمة توزيع املياه بحالة تشغيلية جيدة وتحقق معايير الجودة املحددة وفقا
للتشريعات الوطنية .وفي حال وجود خالف في املعايير فيتعين على املقاول أن يتبنى املعيار املعتمد من قبل صاحب العمل .علما بان
املقاول سوف يستلم منظومة التوزيع وفقا لحالتها الحالية.
يجب على املقاولين مقدمي العطاءات ان يقوموا بمعرفتهم وتحت مسئولياتهم وعلى حسابهم بزيارة مواقع املشروع والتعرف على طبيعة
أعمال التشغيل والصيانة قبل تقديم عطاءاتهم وفهم جميع الصعوبات التي قد تصادفهم مهما كان نوعها وليس لهم الحق في املطالبة
بفئات زائدة عما هو مدون في العطاء أو أي مبالغ أخرى إضافية أو تعويض نظير الصعوبات التي قد تعوق اعمال التشغيل والصيانة
على الوجه االكمل  ،وتعتبر الفئات املقدمة منهم شاملة ومغطية لكل الصعوبات واملسئوليات وااللتزامات لتحقيق اهداف املشروع ،
وجميع املعلومات يتم تقديمها لهم يمكن اعتبارها لغرض املساعدة وال ترمي أن تكون معلومات شاملة لكل املعلومات التي يحتاج إليها
املتنافسين.
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