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 الجدول الزمني  .1

 تاريخ االنتهاء  تاريخ البدء  نشاط  التسلسل 

9/8/2022 الثالثاء RFPتاريخ طرح المشروع   1  

 2022/ 18/8الخميس  9/8/2022 الثالثاء  تأكيد االستجابة لطلب العروض من قبل الموردين 2

 2022/ 23/8 الثالثاء 18/8/2022 الخميس الموعد النهائي الستالم طلبات االيضاح قبل تقديم العروض   3

2022/ 18/8 الخميس الموعد النهائي لطلب التمديد   4 2022/ 24/08األربعاء    

 01/09/2022الخميس  الموعد النهائي الستالم العطاءات   5

 

 مقدمة   2.1

اإليجار التشغيلي لسيارات شركة نقل وتقنيات  مشروع  ل شركة نقل وتقنيات المياهمكتوب إلى  عرضمقدم العرض مدعو لتقديم 

 األحكام والشروط المنصوص عليها في طلب تقديم العروض هذا. حسب  المياه 

 ولن يتم استالم أي عرض بعد ذلك التاريخ. قبل تاريخ االستحقاق العروض أن ترسليجب  2.1.1

 منفصل. يتم تسليم كل قسم في مغلفات مختومة بشكل و (فني ومالي)في قسمين منفصلين،   تقدم العروض 2.1.2

 باختيار شركة/ مؤسسة )مقدم العرض المفضل(، وفقا لطريقة االختيار المحددة في ورقة البيانات WTTCOستقوم  2.1.3

 ملزمة بقبول أي اقتراح مقدم أو التفاوض أو الدخول في أي اتفاق مع أي مقدم عرض يقدم  WTTCOال تكون  2.1.4
 
 .عرضا

 ، وفقا لتقديرها الوحيد، في:حقوقها القانونيةصراحة ب WTTCOتحتفظ  2.1.5

 . أو رفض أي اقتراح قبول 2.1.6

 . رفض جميع المقترحات  2.1.7

 السياسات المعتمدة. حسب ما تقتضيه مصلحة الشركة وبما ال يتعارض مع  قبول اقتراح ليس أقل المقترحات سعر 2.1.8

 .قبول أكثر من مقترح واحد 2.1.9

 العروض المقدمة. قبول أو رفض العناصر أو الخدمات الفردية في  2.1.10

 مطروحة ضمن العروض. طلب توضيح أو مزيد من المعلومات حول أي بند أو خدمة  2.1.11

 .والتغاضي عنها  التي قد يتم تقديمهاالبديلة النظر في مثل هذه السلع البديلة أو الخدمات أو الشروط  2.1.12

 شروع. الطرح لهذا الم الدخول في مفاوضات في أي وقت بعد تاريخ االستحقاق، مع أي شخص، فيما يتعلق بموضوع  2.1.13

عند االقتضاء، رفض توصية مقدم العرض من أي مثمن أو مقاول من الباطن أو أي طرف ثالث آخر مرتبط باالقتراح   2.1.14

 .مقبولةمحايدة و تحديد أطراف ثالثة بديلةعلى ان يتم مع مقدم العرض،  وباالشتراك 

 .مقدم عرضفي أي وقت بالتعامل حصريا مع  WTTCOال تلتزم  2.1.15

 التنازل عن أي متطلبات أو مواصفات أو شروط محددة في طلب تقديم العروض هذا.  لتقديرها،، وفقا WTTCOيجوز لشركة  2.1.16
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 تعديالت على طلب تقديم العروض  2.2

 : بالتالي صراحة بالحق في تقديرها الوحيد وفي أي وقت WTTCOتحتفظ   2.2.1

 تاريخ االستحقاق،  تعديللتمديد أو  2.2.1.1

 . أو تعديل محتوياته تغيير طلب تقديم العروض هذا،لمراجعة أو  2.2.1.2

 . شرط أو قيدعذر ومن غير لسحب أو إلغاء طلب تقديم العروض هذا دون  2.2.1.3

أو تنقيح أو سحب أو إلغاء لهذا العرض، أو أي حكم في هذا العرض، ساري المفعول أو   أو تغيير تمديد،ال يجوز أن يكون أي  2.2.2

 . WTTCOمن  صالحيات المعتمدةما لم يكن كتابيا ومعتمدا من قبل ممثل معتمد حسب ال WTTCOملزما ل 

 تقديم  2.3

 بأي شكل من األشكال.  WTTCOالتزاما ملزما على  أي عرضال يشكل تقديم  2.3.1

 . WTTCOال يجوز تغيير شكل ومضمون االقتراح من قبل مقدم العرض بعد استالمه من قبل   2.3.2

وجميع الوثائق المصاحبة )بما في ذلك   العرض، يمثل مقدم العرض ويوافق على أن يصبح العرضمن خالل تقديم  2.3.3

عند تقديمه ولن يتم   WTTCOفيه( المقدمة مع أو فيما يتعلق به، ملكا فقط ل  المعلومات والمفاهيم واألفكار الواردة

 إرجاعه.  

، إلى جانب المطالبات والبيانات واإلقرارات  الغرضيمثل مقدم العرض أن المطالبات والبيانات واإلقرارات المقدمة في  2.3.4

ها فيه، صحيحة وصحيحة على حد علم مقدم العطاء. المقدمة في الوثائق والمواد األخرى المقدمة مع االقتراح أو المشار إلي

اعتمدت على المطالبات والبيانات   WTTCOفإن  للعرض، WTTCOيقر مقدم العرض ويوافق على أنه في حالة قبول 

وسيتم دمجها أو الرجوع إليها   WTTCOوأنها تشكل الحد األدنى من المتطلبات المقبولة ل  العرض،واإلقرارات المقدمة في 

"( ، ما لم يتم االتفاق على خالف ذلك من  العقد /ضمينها في أي اتفاق نهائي يتم التفاوض عليه من قبل الطرفين )"االتفاقأو ت

 . WTTCOقبل 

استجابة لطلب تقديم العروض هذا قبوال كامال من مقدم العرض لجميع أحكام طلب    للعروض WTTCOشكل استالم ي 2.3.5

تقديم العروض هذا. يقبل مقدم العرض ويوافق على االلتزام بأحكام هذا العرض الذي يقدم هذا االقتراح بشأنها. وستبطل  

 . مع العرض المقدمشروط هذا العرض أي شروط متعارضة 

 توضيح  2.4

ض. وسوف يرد مقدم  وعرال يقا لتقديرها الوحيد، طلب توضيح ألي محتوى مقترح مقدم من مقدموف،  WTTCOيجوز لشركة  2.4.1

 العرض على أي طلب من هذا القبيل خالل الفترة الزمنية المطلوبة.  يجب تقديم جميع الردود  
 
فقط إلى الشخص  رسميا

 المحدد في قسم ورقة البيانات في طلب تقديم العروض هذا.   WTTCOالمسؤول عن 

 أن ترفض النظر في أي رد يرد بعد ذلك الوقت أو ال تتلقاه  WTTCOيجوز لشركة  2.4.2
 
ذلك، يجوز   WTTCO.  إذا تطلبت  رسميا

يجب  ويح وشرح مقترحات كل منهم. طلب عقد المزيد من جلسات المقابالت مع أي مقدم عرض لتوض  WTTCOلشركة 

لن يتم تعويض مقدم العرض عن أي تكلفة  و.  صفة رسمية لدى المورديحملون على مقدمي العروض التأكد من أن الحضور 

 مرتبطة بأي مقابالت. 

 قبول المقترحات  2.5

عن طريق العرض  هابإخطار مقدم العرض بقبول  WTTCO، ستقوم من أحد الموردينبالعرض المقدم  WTTCOإذا قبلت  2.5.1

لالقتراح يكون فقط عن  WTTCO)"إشعار"(. قبول  الصالحيات المعتمدةالمفوض حسب  WTTCOمن ممثل  رسميإشعار  

 مستند رسميطريق إصدار 
 
 . لشركة نقل وتقنيات المياه ، ولن يكون أي بالغ شفهي في هذا الصدد صحيحا أو ملزما

 ات حتى بعد قبول اقتراح واحد أو أكثر. في النظر في أي / جميع المقترح WTTCOقد تستمر  2.5.2

بالدخول   WTTCO، وال تلتزم عقد /للتفاوض على اتفاقية WTTCOيعتبر قبول أي اقتراح مع أي مقدم عرض مجرد دعوة من  2.5.3

 في اتفاق مع أي مقدم عرض.

 . WTTCOللمراجعة والموافقة من قبل اإلدارة العليا في  أو عملية تعاقدية تخضع أي اتفاقية 2.5.4
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 السرية  2.6

ستبقى في جميع األوقات  "( WTTCOوفقا لهذا العرض )"معلومات  WTTCOهذا العرض وأي معلومات أخرى مقدمة من  2.6.1

 
 
المستلمة   WTTCOكل مزايد يتلقى هذا العرض يجب أن يحافظ على سرية جميع معلومات  .  WTTCOفقط ل  ملكا

شريطة أن يكون من حق مقدم العرض الكشف عن   لحماية هذه السرية؛ مطلوبةوالرعاية ال  وبذل الجهدواستخدام  

تعهد جميع هؤالء المستشارين بالحفاظ على  ي على أن العروض، لمستشاريه المحترفين ألغراض إعداد  WTTCOمعلومات 

بنفس الحد المطلوب من مقدم العرض بموجب هذا العرض.  يجب على مقدم العرض وأي   WTTCOسرية معلومات 

ألي غرض آخر  يسول  العروضالمستلمة فقط لغرض إعداد وتقديم  WTTCOجميع معلومات مستشار محترف استخدام 

 على اإلطالق. 

ويوافق مقدم العرض على أن اقتراحه قد تتقاسمه المنظمة مع أطراف ثالثة كجزء من عملية التقييم والتحليل التي تقوم بها   2.6.2

المنظمة ويوافق على ذلك.  وعالوة على ذلك، يفهم مقدم العرض ويوافق على أنه ما لم يتم تحديد أي خيار أو سيناريو أو 

اقتراحه بوضوح على أنها ملكية لمقدم العرض وتلبي المعايير المقبولة بشكل عام فرصة أو فكرة أو عملية، المدرجة في 

والتي تؤدي إلى حقوق الملكية الفكرية )"فكرة الملكية المحددة"(، فلن يحق لمقدم العطاء المطالبة بأي تعويض من أي نوع إذا  

وفقا للصفقة التي يتوخاها هذا العرض أو في األنشطة   ، سواءWTTCOتنفيذها الحقا من قبل تم تم استخدام فكرة ما أو 

  WTTCOالمطالبة بأي تعويض إذا طورت مقدم العروض باإلضافة إلى ما سبق، لن يحق ل. WTTCOالتجارية المعتادة لشركة 

يما يتعلق  ، أو كانت تمتلك حقوق ملكية صالحة لها، أو لم ترتكب أي خطأ أو إهمال فالعرضالفكرة نفسها دون الرجوع إلى 

 . بالعرض المقدم

 

 مصروفات مقدم العرض  2.7

بأي شكل من   هاأو تنشأ عن  العروضيتحمل مقدم العرض وحده أي تكاليف ونفقات يتكبدها مقدم العرض في إعداد  2.7.1

)بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر أي مناقشات أو   بطريقة مباشرة أو غير مباشرة  مرتبطة بهذا العرضأو األشكال 

 بغض النظر عن نتيجة طلب العروض هذا.  ( ، WTTCOمفاوضات أو طلبات توضيح الحقة من قبل 

 

 الحد من األضرار  2.8

يف أو  من خالل تقديم اقتراح إلى هذا العرض، ال يكون لدى مقدمي العروض الحق بأي مطالبة بالتعويض عن األضرار أو التكال 2.8.1

النفقات ألي سبب من األسباب، فيما يتعلق بطلب العرض هذا، وأي عملية ناتجة عنه )بما في ذلك على سبيل المثال ال  

ومن خالل تقديم العروض ، يعتبر مقدم العرض قد وافق على أنه ليس   (،الحصر أي مناقشات أو مفاوضات الحقة، إن وجدت

 لديه مثل هذه المطالبة في أي وقت.  

على اإلطالق، سواء عن التكاليف أو األضرار أو النفقات التي   WTTCOازل مقدم العطاء عن جميع المطالبات ضد شركة يتن 2.8.2

، أو في المشاركة في عملية تقديم العروض هذه )بما في ذلك على سبيل المثال ال  العروضتكبدها مقدم العطاء في إعداد 

وجدت(، أو فقدان الربح المتوقع، أو أي مسألة أخرى على اإلطالق تتعلق بعملية الحصر أي مناقشات أو مفاوضات الحقة، إن 

 تقديم العروض هذه )بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر أي مناقشات أو مفاوضات الحقة، إن وجدت(. 

 

 القانون الحاكم  2.9

لقوانين المملكة العربية   يع عملياتهاوجميع تعامالتها واتفاقياتها وعقودها وجم WTTCOتخضع شركة نقل وتقنيات المياه   2.9.1

السعودية وتفسر وفقا لها، ويتعهد مقدم العرض بموجب هذا البند باالختصاص الحصري لمحاكم المملكة العربية  

في اتخاذ إجراءات في أي دولة أو والية قضائية أخرى.  ويتنازل مقدم العرض   WTTCOالسعودية، دون المساس بحقوق 

 ة.في محاكمة الشركة لدى هيئات المحلفين والمحاكم الخاصة والعامة خارج المملك بموجب هذا عن أي حق
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 تعليمات لمقدمي العروض  .3

 

 مقدمة  3.1

 باختيار شركة/مؤسسة )مقدم العرض المفضل(، وفقا لطريقة االختيار المحددة في ورقة البيانات. WTTCOستقوم  3.1.1

 يدعى مقدمو العروض إلى تقديم اقتراح تقني واقتراح مالي، على النحو المحدد في ورقة البيانات.    3.1.2

 

 استالم المقترحات وفتحها  3.2

 من قسمين منفصلين: يجب أن تشتمل العروض 3.2.1

 فني  عرض 3.2.1.1

 تجاري   عرض مالي 3.2.1.2

 المالي  والعرضالفني  العرض العرض األصلي )يتم إعداد  3.2.2
 
 وواضحا

 
.  وال يتضمن أي خط أو كتابة فوقية، إال عند  مطبوعا

الضرورة لتصحيح األخطاء التي ارتكبتها الشركة نفسها.  ويجب أن يكون أي تصحيح من هذا القبيل باألحرف األولى 

 ن قبل األشخاص أو الشخص الذي يوقع على المقترحات. م

تفويض الممثل من خالل   من أكدم الت جميع صفحات االقتراح.  ويت وقيع علىبالتمعتمد ال  مقدم العرض سيقوم ممثل 3.2.3

 . رفق بالعرضتوكيل كتابي ي

، عدد النسخ المشار إليها في ورقة البيانات.  يجب وضع عالمة "األصل" أو "نسخة" عرضيعد مقدمو العروض، لكل  3.2.4

.  وإذا كان هناك أي تفاوت بين النسختين األصلية ونسخ االقتراح، فإن  ومالي فني عرضكل على حسب االقتضاء 

 .ستكون النسخة المعتد بهاالنسخة األصلية 

 

الفني"، واألصلي   العرضفي مغلف مختوم يحمل عالمة واضحة على " الفني العرضتوضع النسخ األصلية وجميع نسخ  3.2.5

  العرضالمالي" وتحذير: "ال تفتح مع  العرضالمالي في مغلف مختوم يحمل عالمة واضحة على " العرضوجميع نسخ 

يجب أن يحمل هذا الظرف الخارجي عنوان التقديم  ، كما ".  ويوضع كال الظرفين في ظرف خارجي ويختمانالفني

لجنة  الإال في وجود  تفتح،"ال  عليها،المعلومات األخرى المشار إليها في ورقة البيانات ويتم وضع عالمة واضحة و

 ". المعنية

.  في حين أن االقتراح المالي  العرض الفنيتقديم ل باب ال المعنيةلجنة ال ، ستفتح العروضوبعد الموعد النهائي لتقديم  3.2.6

 المقدمة.  العروضسيبقى مختوما ومودعا في مكان آمن حتى يتم فتح جميع 

، بتقييم المقترحات باستخدام معايير التقييم المحددة في  من قبل صاحب الصالحية، التي تعينها فنيةاللجنة التقوم  3.2.7

 ورقة البيانات. 

 .بإكمال إجراءات فتح العروض المالية WTTCOالفني، ستقوم  التحليلبعد االنتهاء من  3.2.8

 الرسمي:مقدم العرض الى بريد الشركة يتم إرسال العروض الفنية فقط عن طريق اإليميل الرسمي ل 3.2.9

 supplychain@wttco.com 

 المفاوضات  3.3

المشار إليه في ورقة البيانات. والهدف من ذلك هو التوصل إلى اتفاق بشأن جميع  تعقد المفاوضات في العنوان  3.3.1

 النقاط وتوقيع عقد. 

التقني والمنهجية   بالعرضويمكن أن تشمل مواضيع التفاوض على سبيل المثال ال الحصر التوضيحات المتعلقة  3.3.2

 وخطة التنفيذ.   المخرجات لتحسين المقترحة وخطة العمل والتوظيف والتكاليف وأي اقتراحات تقدمها الشركة 
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 منح العقد  3.4

 . الدفع المسبق، إن وجد، سيتم منحه للمقاول مقابل ضمان بنكي 3.4.1

أي تغيير في كمية أو مواصفات السلع أو الخدمات التي يتم توريدها بعد توقيع االتفاق األصلي يجب توثيقه كأمر تغيير   3.4.2

 االتفاق األصلي. مكتوب، وتقبله جميع األطراف، ويكون جزءا من 

 

 ورقة بيانات  .4

 التعليمات المتعلقة بطلب العروض   4.1

 من مقدمي العروض المؤهلين تقنيا  -طريقة االختيار هي: "أفضل العروض الفنية مقابل القيمة"  4.1.1

 يطلب كل من العروض التقنية والمالية في مجموعات منفصلة. 4.1.2

 يتم االلتزام بنطاق العمل من قبل مقدمي العروض. 4.1.3

 . جميع الوثائق ذات الصلة في وثيقة الطرح هذه. لن يتم تقديم أي مستندات أخرى لمقدمي العروض WTTCOقدمت 4.1.4

 يمكن طلب توضيحات وفقا للتاريخ المحدد في جدول "الجداول الزمنية".  4.1.5

 .WTTCOيجب إرسال أي طلب توضيح كتابيا عن طريق البريد أو البريد اإللكتروني إلى عنوان  4.1.6

عن طريق البريد أو الفاكس أو البريد اإللكتروني على هذه الطلبات وسترسل نسخا مكتوبة من الرد )بما في ذلك   WTTCOسوف ترد  4.1.7

مي العروض الذين يعتزمون تقديم عرض لضمان عدالة  ولكن دون تحديد مصدر االستفسار( إلى جميع مقد ،لالستعالمشرح 

 المنافسة.

، ألي سبب من األسباب، سواء بمبادرة منها أو استجابة لتوضيح طلبته  WTTCOوفي أي وقت قبل تقديم العروض، يجوز لشركة  4.1.8

الفاكس أو البريد اإللكتروني إلى    شركة مدعوة، تعديل وثائق العطاء.  ويصدر أي تعديل كتابيا سواء إضافة أو حذف.  وترسل بالبريد أو

 جميع مقدمي العروض وتكون ملزمة لهم.

 أن تمدد الموعد النهائي لتقديم العروض، حسب تقديرها. WTTCOيجوز لشركة  4.1.9

 أيام عمل بعد الموعد النهائي لطلب التوضيح.  10تقدم اإليضاحات خالل فترة  4.1.10

 يجوز تقديم المقترحات باللغتين العربية واإلنجليزية. 4.1.11

( يوما على األقل بعد تاريخ التقديم. وخالل هذه الفترة، يتوقع من المتعاقد أن يبقي  120يجب أن تظل العروض صالحة لمدة ) 4.1.12

قصارى جهدها الستكمال المفاوضات خالل هذه الفترة. ومع ذلك،   WTTCOالموظفين الفنيين المقترحين للمهمة متاحين. وستبذل 

أن تطلب تمديد فترة صالحية المقترحات، ويحق لمقدمي العروض الذين ال يوافقون على ذلك عدم   WTTCOإذا لزم األمر، يجوز لشركة 

 تمديد صالحية مقترحاتهم.

يجب على مقدمي العروض تقديم نسخة إلكترونية محمية إلرسالها إلى البريد اإللكتروني المحدد المبين أدناه: كل من العرضين الفني  4.1.13

 والمالي. 

 االت كما يلي:عنوان جميع االتص 4.1.14

 

 ( WTTCOمدير سلسلة اإلمداد، شركة نقل وتقنيات المياه )

 الرياض    – المبنى الرئيسي  

 الطابق التاسع والطابق العاشر،    - أبراج عليا، البرج ب  

 12213, رمز إضافي:  7929الرمز البريدي:  

 ، المملكة العربية السعودية. 2946صندوق البريد:  

   supplychain@wttco.comالبريد اإللكتروني:  

 يجب تقديم المقترحات في موعد ال يتجاوز التاريخ والوقت المكتوبين في جدول التواريخ.  4.1.15
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 الدفع والعقوبات    4.2
  WTTCOيقدم طلب )طلبات( مقدم العرض بالدفع إلى شركة  4.2.1

 
، مشفوعا بفاتورة تصف، حسب االقتضاء، المهام المنجزة في  خطيا

 . الوقت المحدد

 ( يوما بعد تقديم فاتورة صالحة مع الوثائق الداعمة المطلوبة.60يجب أن يتم السداد في موعد أقصاه ) 4.2.2

 . ستكون عملة الدفع هي الريال السعودي 4.2.3

األخرى بموجب  ببنود التعاقددون اإلخالل  ،WTTCOيجب على   العقد،فشل مقدم العرض في تسليم البضائع أو الخدمة وفقا لنطاق  إذا 4.2.4

 : التالية )بعد اتباع اجراءات التصعيد التي سوف توضع في مرحلة التعاقد(العقوبة  بتطبيق كوذل العقد، قيمة من خصم االتفاقية، /العقد

 ( أيام. 7- 1قيمة العقد في حال التأخير من )% من 1 . 1

 ( أيام. 41-8% من قيمة العقد في حال التأخير من )2 . 2

 ( يوم. 21-15% من قيمة العقد في حال التأخير من )3 .3

 

 

 معايير تقييم المقترحات   4.3
 سيتم النظر في معايير تقييم المقترح التالية باإلضافة إلى سعر العطاء: 4.3.1

 ٪ أو أعلى سيعتبرون متوافقين 70جميع مقدمي العروض الذين يحققون درجة  4.3.2
 
، ولكن إذا اعتبر مقدم العرض غير متوافق تماما   فنيا

العرض )على الرغم من حصول   WTTCOمع جميع المواصفات والمتطلبات كما هو محدد صراحة في المواصفات الفنية ، فقد ترفض 

 .  ٪ أو أعلى(70االقتراح على درجة 

 يتم رفض العطاءات الفنية التي تعتبر غير متوافقة.  4.3.3

 من العروض المتوافقة تقنيا سيتم منح المقاول الذي يقدم أقل سعر عرض لهذا العرض العقد. 4.3.4

 

 الصحة والسالمة والبيئة وأمن المعلومات  4.4
 سيتم النظر في المعلمات التالية:   HSEكجزء من التقييم تحت قسم  4.4.1

 حيازة شهادات الجودة والبيئة والتقنية والمهنية والسالمة المعترف بها.  4.4.1.1

 فهم متطلبات الصحة والسالمة والتشريعات المعمول بها المرتبطة بها. 4.4.1.2

 التصميم الفني والمهني واإلنتاج و / أو كفاءات العملية من جانب كل من الشركة وموظفيها  4.4.1.3

 وسياسات أمن المعلومات.  WTTCO HSE، سيقدم مقدم العرض ضمانا لالمتثال لسياسات وإجراءات العرضزء من هذا كج  4.4.2 4.4.2

سوف يتقدم مقدم العرض الناجح بطلب للحصول على تصريح وصول يأذن بالوصول إلى الموقع فيما يتعلق بكل فرد معني.   4.4.3 4.4.3

المفعول قبل دخول موقع العمل. سيتضمن التصريح تفاصيل االسم  يجب أن يكون لدى جميع المقاولين تصريح دخول ساري 

 والشركة وسيتم دعمه بصورة لحامله. وينبغي أن ترتديه بشكل واضح في جميع األوقات عندما تكون في الموقع. 

 المملكة. السيبراني بمن أمن المعلومات واأل يجب على مقدمي العروض االلتزام بمتطلبات أمن المعلومات وفقا للوائح  4.4.4 4.4.4

 

 

 

 

 

 تقييم درجات الترجيح  معايير  SLرقم 

 %40 لنطاق العمل المطروح  االمتثال 1

2 
 %30 المواصفات الفنية وجودة السلع 

3 
 %30 المالي التقييم 

 نقطة  100 مجموع 
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 متطلبات االقتراح الفني والنماذج القياسية  .6

 مقدمة  6.1

و  شركة نقل وتقنيات المياه من الشركات التجارية الرائدة لنقل المياه للمدن المستفيدة وذلك عن طريق شبكة من األنابيب تبلغ آالف الكيل

 محطة ضخ. 70مترات ومحطات ضخ تفوق الـ 

 نقل مياه رئيسية بعدة مناطق مختلفة بالساحل الغربي والساحل الشرقي للملكة العربية السعودية موزعة كالتالي:وتتكون من أنظمة 

 أنظمة نقل مياه الشعيبة. •

 أنظمة نقل مياه ينبع. •

 أنظمة نقل مياه الشقيق. •

 أنظمة نقل مياه رأس الخير. •

 أنظمة نقل مياه الجبيل / الرياض. •

 الشرقية.أنظمة نقل مياه  •

 أنظمة نقل مياه رابغ. •

 الهدف من طرح المنافسة:  6.2

 تأمين مركبات خدمة عن طريق التأجير للتسهيل التنقل واالشراف على اعمال صيانة وتشغيل محطات الضخ وأنابيب النقل وملحقاتها.   

 الشروط العامة:  6.3

 يلتزم المقاول بتوفير صيانة دورية لجميع المركبات المستأجرة وفق متطلبات المصنع. -1

ــمح ل يلتزم المقاول بتوفير مركبة بديلة  في حال وجود أعطال فنية أو وقوع حادث ال   -2 ــيانة التي تتطلب    مماثلةسـ ــبة للصـ وكذلك الحال بالنسـ

 أكثر من )
 
 .لحين االنتهاء من الصيانة المطلوبةبديلة بنفس الفئة المركبة  على أن تكون ال  ( سـاعات 3وقتا

 .  المركبات بأفضل معدل استهالك للوقود  وتكون وما فوق  (2022موديل  )يجب أن تكون المركبات المؤجرة في حالة جديدة عند استالمها    -3

 يجب أن يكون التأجير غير محددة األميال. -4

 .ن وجدت إويتحمل مقدم العرض نسب التحمل    يجب أن تكون المركبات مؤمنة تأمين شامل  -5

 خدمة المساعدة على الطريق لجميع المركبات المستأجرة.ر يتوف  -6

يشـمل ذلك تغيير  كما    يلتزم المقاول بتوفير خدمة الـصيانة الروتينية في المواقع التابعة للشـركة )تغيير الزيوت الفالتر، االقمشـة، .......أو ما شـابه(  -7

 .إطارات السيارات والمستهلكات متى ما دعت الحاجة

ــاءة، اللوحات،  يلتزم المقاو  -8 ل بأن تكون المركبات خالل مدة العقد مطابقة لالشـــــتراطات الســـــالمة المرورية وباألخص )وضـــــوح الزجاج، اإلضـــ

 .وتجديدها عند الحاجةواستخراج جميع المستندات الحكومية   المكابح، .......الخ(

 يارات المؤجرة.لجميع السونظام السيارات المشتركة  يوفر مقدم العرض نظام تتبع المركبات    -9

   .والمعلومات في حال طلبهابتقديم التقارير يلتزم مقدم العرض  -10

 نطاق العمل     6.4
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 يوم( غير محددة األميال بحسب المواصفات الفنية التالية لكل فئة بحسب التالي:365توريد عدد من مركبات الخدمة بنظام التأجير السنوي) 

 غمارتين( بالمواصفات الفنية التالية:مركبات خدمة من نوع )بيك آب   -1

 الصناعة: ياباني أو أمريكي أو ما يعادلها بالجودة.

 الكابينة: تتسع لخمسة أشخاص.

 دفع رباعي او ثنائي.

 ( سي سي فما فوق.2400الماكينة: سعة المحرك )

 فوق.( اسطوانات وما 4عدد االسطوانات: )

 او ديزل. 91نوع الوقود: بنزين  

 الحركة: يدوي ويفضل أتوماتيكي.جهاز نقل 

 التوجيه: هيدروليكي.

 ( أبواب رئيسية.4األبواب: )

 )4العجالت: )
َ
 ( عجلة احتياطي.1( عجالت و

 خزان الوقود: أكبر سعة ممكنة.

 صندوق التحميل: مغلق الجوانب مع باب خلفي.

 مركبات الخدمة من نوع )كروس أوفر صغير( بالمواصفات الفنية التالية:  -2

 لصناعة: ياباني أو أمريكي أو ما يعادلها بالجودة.ا

 د.د  2800نيوتن متر @   195(  SKYACTIVلتر ) 2.0 –المحرك: أربعة اسطوانات  

 د.د 6000( @ pcحصان )150

 .  91الوقود: بنزين  

 لتر وما فوق . 48سعة خزان الوقود:  

 (، دفع أمامي او مايعادلها .SKYACTIVسرعات ) 6ناقل الحركة: تلقائي 

 ( أبواب رئيسية.4األبواب: )

 )4العجالت: )
َ
 ( عجلة احتياطي.1( عجالت و

 النوافذ: أتوماتيكية. 
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 مركبات الخدمة من نوع )كروس أوفر وسط( بالمواصفات الفنية التالية:  -3

 الصناعة: ياباني أو أمريكي أو ما يعادلها بالجودة.

 شخاص.الكابينة: تتسع لخمسة أ

 د.د  6000( @ pcحصان )  190(،  SKYACTIVلتر ) 2.5 –المحرك: أربعة اسطوانات  

 د.د او ما يعادلها . 4000نيوتن متر @   252

 أو أعلى. 91الوقود: بنزين  

 (، دفع رباعي او ما يعادلها.SKYACTIVسرعات ) 6ناقل الحركة: تلقائي 

 لتر.  58سعة خزان الوقود:  

 )(  4اإلطارات: )
َ
 ( احتياطي.1رئيسي و

 ( أبواب.   النوافذ: أوتوماتيكية.4األبواب: )

 

 مركبات الخدمة من نوع )كروس أوفر كبير( بالمواصفات الفنية التالية: -4

 الصناعة: ياباني أو أمريكي أو ما يعادلها بالجودة.

 الكابينة: تتسع لخمسة أشخاص.

 د.د 5000( @ pcحصان )  231(،  SKYACTIV) لتر   2.5 –المحرك: أربعة اسطوانات  

 د.د او ما يعادلها  2800نيوتن متر @  420

 أو أعلى. 91الوقود: بنزين  

 (، دفع رباعي او ما يعادلها.SKYACTIVسرعات ) 6ناقل حركة: تلقائي 

 لترفما فوق . 74سعة خزان الوقود:  

 )4اإلطارات: )
َ
 ( احتياطي.1( رئيسي و

 ( أبواب.4األبواب: )

 النوافذ: أوتوماتيكية.

 

 

 ( صغير بالمواصفات الفنية التالية:SUVمركبات الخدمة من نوع )  -5
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 الصناعة: ياباني أو أمريكي أو ما يعادلها بالجودة.

 اسطوانات -6لتر،  4.0المحرك:  

 د.د 5200حصان /   235القوة القصوى:  

 د.د  3800ن.م /   376العزم األقصى 

 سرعات  6ناقل الحركة: أوتوماتيكي بـ 

 دفع رباعي مؤقت بدبل خفيف و ثقيل

 لتر فما فوق 80سعة خزان الوقود:  

 ركاب.  7الكابينة تتسع لـ 

 ( وسط بالمواصفات الفنية التالية:SUVمركبات الخدمة من نوع )  -6

 الصناعة: ياباني أو أمريكي أو ما يعادلها بالجودة.

 لتر 4.0اسطوانات سعة   6المحرك:  

 د.د 5600حصان /  271القوة القصوى:  

 د.د 4400ن.م /  381العزم األقصى: 

 سرعات. 6ناقل حركة أوتوماتيك ب  

 دفع ربا عي مستمر بدبل خفيف وثقيل.

 ركاب.    7الكابينة تتسع لـ 

 لتر فما فوق.  87سعة خزان الوقود:  

 

 

 

 

 

 

 

 مواصفات الفنية التالية:بال  كبير(SUVمركبات الخدمة من نوع )  -7
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 الصناعة: ياباني أو أمريكي أو ما يعادلها بالجودة.

 اسطوانات، توربو مزدوج. 6لتر  3.5المحرك:  

 حصان. 409القوة القصوى:  

 نيوتن متر. 650عزم الدوران:  

 سرعات أتوماتيكية مع خاصية التحكم اليدوي. 10ناقل الحركة 

 وثقيل.دفع رباعي مستمر بدبل خفيف 

 ركاب.  7الكابينة تتسع لـ 

 لتر فما فوق. 110سعة خزان الوقود:  

 مركبات الخدمة من نوع سيدان بالمواصفات الفنية التالية:  -8

 .يعادلهاأمريكي أو ماالصناعة: ياباني أو 

 الكابينة: تتسع لخمسة أشخاص.

 ( سي سي فما فوق.1591المحرك: سعة المحرك من )

 حصان.(  127قدرة المحرك من )

 ( أسطوانات.4عدد األسطوانات: )

 نوع الوقود المستخدم: بنزين.

 )4اإلطارات: )
َ
 ( احتياطي.1( رئيسي و

 ( أبواب.4األبواب: )

 النوافذ: أوتوماتيكية.

 مدة االتفاقية:  6.5

 من تاريخ التوريد في كل موقع.لمدة ال تزيد عن سنتين  سنوات قابلة للتمديد   3 •

 سيارة )غير ملزمة لحين إرسال أمر الشراء(. 500تحت هذه االتفاقية   إلدراجهاالكميات المتوقعة   •

 

 

 

 جدول الكميات واألسعـار:  6.6
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Restricted 

 العدد الوصف م
 السعر اإلفرادي

 ( الشهري)

 السعر اإلجمالي

 السنوي
 الماركة الموديل  الضريبة

  1  كبير  SUVمركبة 1
   

 

  1 متوسطة  SUV مركبة 2
   

 

  1 صغيره SUV مركبة 3
   

 

  1 كروس أوفر كبير  4
   

 

  1 كروس أوفر وسط  5
   

 

  1 كروس أوفر صغير 6
   

 

  1 4*2بيك آب غمارتين  7
   

 

  1 4*4بيك آب غمارتين  8
   

 

  1 مركبات من نوع سيدان  9
   

 

 السعر الكلي 

 قيمة الضريبة  
 
شامال

 المضافة

      

 

 

 الوثائق نهاية  


