
 

 

 

                                                                 

 
  

 اإلشتراطات العامة

 توصيل اخلدمات العامة للموقع : .1
يلتزز ا اتثززتبمو يتوصززيل اخلززدمات العامززة للموقززع   التفويززاي ه ا ززاتف ه اتيززا  ه ال ززو  ال زز            

علز  مثززيوليتي حيت مزل  الززة التتزاليف حالوتززوا اتوت، زة يززحلل ه  مزا يت مززل تتزاليف ،تززتف   التفويززاي ه 
 ب إلعزززدان اخل ايزززات ال  مزززة ة اإلتزززتبماع يعمزززانة لزززيو  ال ززز نثززز  ل  لزززل مزززع ح زززداتثزززتبمو ي  ي حعلززز 
 . ححتت ،لوالفا تفامبوالق حيتو  تنفيح األعمال إلناعات اتعنية ياجلامعةل لحلل

 الربنامج ال مين للتنفيح : .2
يلتزز ا اتثزززتبمو ي  يقززدا للرامعزززة يونا ززان  منيزززان للتنفيززح متلزززمنان اتوا ززل ات تلفزززة لإلن ززاي حال  يززز        

 . حقائمة األتعاع حالعينات من الوج،ات اليت تيتم تقدميفا حالت غيل

 احل ول عل  اتوالقات حال اخيص من اجلامعة حاجلفات  ات الع قة ناخل اجلامعة حخاعجفا : .3
اجلفززات ات ت ززة  يلتزز ا اتثززتبمو يعززدا القيززاا يالتنفيززح ق،ززل احل ززول علزز  اتوالقززات حال اخززيص مززن      
 . ياجلامعة

    اجلامعة ل اإللوا  : .4
  للرامعة احل  التامل ل اإللوا  عل  التنفيح جبميع موا لي للتأ د من ،لتز اا اتثزتبمو يالتنفيزح

 اتة ال وحط حاتواصفات .حاتواصفات الواعنة يتو ط،قان لل وحط 
  للرامعزززززة احلززززز  التامزززززل ل ،جزززززواي التفتزززززيك حاتواق،زززززة علززززز  اتوقزززززع للتأ زززززد مزززززن ،لتززززز اا اتثزززززتبمو

 .للموقع ياإلل اطات ال  ية حالفنية 
   يلتزز ا اتثززتبمو يتل،يززة مت ل،ززات اجلامعززة ليمززا يتعلزز  يززأحامو التغيززب حاإلصزز ه تززا   تو ي،ززي حتنفيززح

 تواصفات حات   ات اتعتمدة من ق،ل اجلامعة .خمالفان لل وحط حا
 مزززن ل اإلن زززاي حالترفيززز  ليقزززوا م زززو  يلتززز ا اتثزززتبمو يالزززعاع اجلامعزززة يعزززد اإلنتفزززاي مزززن يعمزززا

يزحلل ي،زأ ي  التنفيزح يالوقو  عل  اتوقزع حاتعاينزة حعمزل  لزو  اجلفات  ات الع قة ياجلامعة
 .حاتواصفات حات   ات اتعتمدة الواعنة يتواتة ال وحط  ط،قان للمواصفات حال وحط 

 حمززززا  مديززززدات التفويائيززززةيخززززح موالقززززة ،ناعة اخلززززدمات حال ززززيانة ياجلامعززززة علزززز  الترفيزززز ات حالت
 لاهبفا .



 

 

 

                                                                 

 
  

  ححتثزززز  القيمززززة  ن ال ل،ززززةاعززززد ززززونة ل ي يززززانة ات ثزززز  اليلتزززز ا اتثززززتبمو ي يززززانة عززززدن اتتززززائن
 .التواتة اتقدا من اتثتبمو لاإلجياعية ينفس قيمة الع اي 

 .يلت ا اتثتبمو يأ  تتو  اتعاع ال،يع منات،ة يثعو الثوق يح يقل 
 ،تت داا العقاع للغوض ات  ص لي : .5
لغززب الغززوض ات  ززص لززي ل ،عزز   ات ايززدة حي  خمالفززة لززحلل  وقززعال جيززو  للمثززتبمو ،تززت داا ات      

 من اتثتبمو . وقعحت   اتا لثخ العقد تلقائيان ي ت  عليف

 . يح التأجب للغبال حي  للمثتبمو التنا ل عن العقد  .6
 موعد تدان  األجوة الثنوية : .7
صزززندحق  –تثزززدن يجزززوة الثزززنة األحي عنزززد توقيزززع العقزززد ي زززيل م زززدق ياتزززم جامعزززة يا القزززو         

 اا اتثززتبمو يالثززدان ل اتوعززد اتززح وع يززتم م ززانعة اللززما  ال،نتزز  اتقززدا ال زز  ب ه حل  الززة عززدا ،لتزز
ححبززد اق زز  ع ززوة ييززاا  مززن اتثززتبمو ه يمززا يجززوع الثززنوات التاليززة ليززتم تززدانةا ل يدايززة  ززل تززنة ،جياعيززة

 من يداية الثنة اإلجياعية .

 مت ل،ات األمن حالث مة : .8
 يل  :يلت ا اتثتبمو عند ،ن اي اتوقع مبا 

  ال  مزة تنزع حقزوض يرزواع يح  زوانب ت زي  األلزز ا  يح  حاال تياطزات،ختزا   الزة اإلجزوايات
 العاملأ ياتوقع يح األعمال يح اتمتلتات العامة حاخلاصة .

  يتزززو  اتثزززتبمو مثزززيوالن مثزززيولية  املزززة عزززن  الزززة احلزززوانب حخاصزززة  زززوانب الولزززاة ح،صزززايات
العمل اليت قزد تل ز  يزأ  مزن العمزال حاتزونفأ يينزاي قيزامفم يالعمزل يح اتوتزانين للموقزع نتيرزة 

حيت مززززل ح ززززد   الززززة  يينززززاي تأنيززززة العمززززل يززززاتوقع األمززززن حالثزززز مة  الت امززززي يا تياطززززاتعززززدا 
 ات حات ال،ات ه يح ي  تتاليف يخو  ه حليس عل  اجلامعة ينىن مثيولية عن  لل .التعويل

 ،لغاي العقد للم ل ة العامة : .9
حي  للرامعة لثخ العقد للم ل ة العامة ح،عانة القيمزة اإلجياعيزة اتت،قيزة مزن تزاعيخ ،لغزاي العقزد ،ي       

 تاعيخ ،نتفاي الثنة التعاقدية .

 ن تت اتقامة عليي للرامعة يعد ،نتفاي مدة العقد :تثليم اتوقع حات -11



 

 

 

                                                                 

 
  

  حل ق،ززل ،نتفززاي مززدة العقززد ي ززفوين تقززوا اجلامعززة يالززعاع اتثززتبمو مبوعززد  لززوع  لتثززليم اتوقززع
 الة عدا  لوع  لتثليم اتوقع يتم ،تت ا اتوقع غياييان ح،لعاع اتثزتبمو يزحلل حالزت فل علز  

 معة .نح  ينىن مثيولية عل  اجلاما يي 
   عند ،نتفاي العقد يتم تثليم العقاع للرامعزة حل  زال حجزون تلفيزات خت زم قيمتفزا مزن اللزما

 ال،نت .
حتزززت  فالزززة  مزززن العزززاملأ لثزززعونيأ ح،  تعزززحع  لزززل ليتونزززوات زززغيل حتونيزززف العزززاملأ مزززن ا-11

 صا   ات وحض .

 ي تاا عامة : -12

 . مجيع اتثتندات ححيائ  الع اي اتتعلقة هبح  ات ايدة ة  ملل للرامعة مبرون تقدميفا 
  اتعمول يي ل العقد .التقومي ا رو  ةو 
 ليس للمثتبمو احل  ل الوجزوض ،ي اجلامعزة يزالتعويم عمزا حتملزي مزن م زاعيف يح عتزوا نتيرزة 

 تقدمي ع ائي ل  الة عدا ق،ولي.
 اإلشتراطات الخاصة

 مدة العقد:  -1
 يز  تزي،دي ت،دي من تاعيخ تثليم اتثزتبمو للعقزاع مزن اجلامعزة   ي ب تنوات ةروييمدة العقد         

 .ةزز 1441العقد من العاا الدعات  القانا 

 ،قامة ات وحض ل اتوقع احملدن : -2
 يلت ا اتثتبمو ياقامة ات وحض ل اتوقع احملدن لي ح ث  اإلل اطات الفنية .      

 ،تت،دال اتوقع مبوقع يديل : -3
حيزز  للرامعززة ،تززت،دال اتوقززع احملززدن للم ززوحض مبوقززع اخززو ل  الززة ،جززواي صززيانة حتن ززيم للموقززع يح       

 ،قامة ي  م وحض توا  اجلامعة ل اتوقع يح ل  الة تعحع ،ي ال اخلدمات للموقع .

 اتن قة احملي ة ياتوقع : -4
يزي يغزوض الدعايزة حاإلعز   ه  مزا يلتز ا يعزدا يلت ا اتثزتبمو يعزدا ،تزت داا اتوقزع حاتنزاط  احملي زة       

 حرع ي  معوحرات يح ي جات يح خت ين موان حمعدات خاعج اتوقع .



 

 

 

                                                                 

 
  

 ال يانة حالن الة للموقع : -5
حاحملال زة علز  ن الزة اتوقزع حاتن قزة  تزائناتثتبمو ياجواي ال يانة الدحعية حالن الة الدائمزة للميلت ا       

 . خاعج اجلامعة احملي ة يي حنقل النفايات حات لفات حالت لص منفا ي فة يومية

 اإلشتراطات الفنية

 جي  ي  يتولو ل اتوقع اإلل اطات الفنية التالية :

 التوصيالت الكهربائيــة: -
 جي  تولو اإلل اطات التالية: 

مزززن ،ناعة  األتززز   حاتواتزززب التفويائيزززة م ايقزززة للمواصزززفات القياتزززية اتقزززوعةتتزززو  نوعيزززة -1
 .ال يانة حالت غيل 

 تتنات  ق اعات األت   مع األمحال التفويائية.-2
 ت غل األت    ي ان ال ي يد عن ن ف مثا ة مق ع اتواتب.-3
مزززن ق،زززل ،ناعة  تزززية اتقزززوعةتنفزززح مجيزززع التوصزززي ت التفويائيزززة ط،قزززان للمواصزززفات الفنيزززة القيا-4

 .ال يانة حالت غيل
 تتو  ح دات اإلراية اتثت دمة رد تثو ب األتوية حاألخبوة حرد اإلنفراع.-5
تتو  لو ة التو يع التفويائية م ايقة للمواصفات القياتية اتقزوعة مزن  يز  خامزة الت زنيع -6

،عتمانةززززا مززززن ال ززززيانة يعززززد  حنوعيززززات اتفززززاتيا األحتوماتيتيززززة ح الززززة اتتونززززات األخززززو 
 .ياجلامعة

 ام،ب. 21تو ي  قاطع لوع  -7
 تو ي  ليك ي ي  مع التأ د من تو ي  تلل التأعيم.-8
 ملم مع حل مع حرع مجيع التوصي ت حاألت   ل توانتات. 4تلل -9
 عدا ت غيل اتتائن حتغحيتفا اال يعد مواجعة ال يانة حالت غيل.-11
 هبا ال  ي  تت مل متائن ييع  ايت  ات امحال  فويائية من فلة.مجيع اتواقع اتثموه -11

 التشغيل والصيانـة : -
 -جي  تولو االل اطات التالية :



 

 

 

                                                                 

 
  

جيززز  صزززيانة اتتزززائن ح زززل مزززا يثزززت دا لتتزززو  ل  الزززة جيزززدة ياتزززتمواع حتأمينفزززا تقنيزززان يعزززدا -1
 ،متانية الع،  هبا.

يقفززا لل ززدمات ات لويززة يدعجززة عاليززة مززن الدقززة اإللتزز اا يلززما   فززاية عمززل ةززح  اتتززائن ححتق-2
حي ززوعة تورزز  اتثززتفلتأ مززع حرززع لو ززة تعويفيززة حارزز ة ياتززم ال ززو ة ات ززغلة يح اتالتززة 

 للما ينة حةاتففا لإلت ال يح اإلتتع ا . 

 مواعاة التب،يت عل  يعرية صل،ة من ال، ط األمسنيت حاخلوتانة . -3

وع علزز  اتا ينززات لإلعلززان ي ويقززة التعامززل معفززا لل  ززول تززوالو نليززل ت ززغيل تورززي   م زز-4
 عل  اخلدمة ياللغة العويية حميتن ،تت داا اللغة اإلجنلي ية  لغة يانية .

رزززما  ال زززو ة اتالتزززة يح ات زززغلة ياتزززتمواع التع،يزززة اتثزززتموة حالدحعيزززة تتونزززات ت زززغيل ةزززح  -5
 خ ل ل ة العقد. اتا ينات

ت دمة  زدنة ححارز ة مزع ،متانيزة ،تز جاض مزال طالز  اخلدمزة ل  الزة ي  تتو  العملة اتث-6
 عدا ،متاا اخلدمة.

 اإللت اا يورع حتنفيح يوامج صيانة نحعية  ح  اتتائن ح، التفا ل  الة عدا ت غيلفا .-7

 المـواد األوليـة : -
 اتيزا  :

 اآلنم  حم ايقان للمواصفات القياتية اتقوعة. يتو  اتاي اتثت دا صاحلان لإلتتف  -1
تززتم تع،يزززة اتيزززا  الثزززاخنة احمللزززوة م،الزززوة مزززن اتزززاي الفزززائم ل الثززز ا  يواتززز ة للززز  تنقيزززة -2

 للميا .
 اتوان اخلاا :

هالوج،ات تتو  مجيع اتوان اخلاا اتثت دمة ل اتتائن  لا هقفوةه لي 
 نم  حم ايقة للمواصفات القياتية اتقوعة........  صاحلة لإلتتف   اآلاخلفيفة

 الترززفي :
 جي  تولو اإلل اطات التالية:



 

 

 

                                                                 

 
  

 تتو  اتتائن اتثت دمة م ايقة للمواصفات القياتية اتقوعة .-1

تتززززو  اتا ينززززة اتثززززت دمة ل تفيزززز  ات ززززوحيات الثززززاخنة م ززززنوعة مززززن معززززان  غززززب قايلززززة -2
 لل ديه حتفلة التن يف .

مجيززع األجزز اي الداخليززة يح اخلاعجيززة للما ينززة الززيت حيززدب هبززا   ت مززس م،الززو مززع ي  تتززو  -3
 اتوان الغحائية من ال ل  الح  ال ي دي.

مينزع منعزان ياتزان ،تزت داا يحعيزة يح مواتززب يح  زايس م زنوعة مزن الن زاة يح ي  مزانة تلززو -4
 ي  ة اإلنثا  ل الت لب.

 تمزززة تنزززع تثزززو ب األتويزززة حاتلويزززات األخزززو  حتنزززع  ي  تتزززو  ما ينزززة ات زززوحيات الثزززاخنة-5
 نخول احل وات حالقواعض .

يززتم ،يعززان ما ينززة ات ززوحيات الثززاخنة عززن ي  م ززدع  ززواع  ه حمينززع منعززان ياتززان ل ززل التيززاع -6
 التفويائ  عنفا طاتا  انت  ملة ياتوان اخلاا .

احملي زة ياتتزائن يغزوض الدعايزة حاإلعز   يح  يلت ا اتثتبمو يعدا ،تزت داا األعصزفة حاتواقزع-7     
 عوض ي  منتج لل و ات التراعية.

 الع،زززوات :
 جي  تولو االل اطات التالية:

 م ايقة للمواصفات القياتية اتقوعة. الع،وات اتثت دمةجي  ي  تتو  مجيع -1
   نعجة ميوية لما لوق.111ي  تت مل الع،وات نعجة  واعة  -2

 : النفائز اتنتزج 
 جي  تولو االل اطات اآلتية:

ي  تتزززو  اتنترزززات النفائيزززة اجلزززاة ة لل زززو ب صزززاحلة لإلتزززتف   اآلنمززز  حم ايقزززة للمواصزززفات  -1
 القياتية اتقوعة .

ه الوج،زززات تتززززززو  مجيززززززع يصزززززنا  ات زززوحيات الثزززاخنة اتقدمزززة مبزززل ال زززا  هالقفزززوة هاحلليززز  -2
 . جديدة حغب منتفية ال   ية لي مب احلة ةحا الن اط  من ،نتاج م دع موخص ،خل اخلفيفة



 

 

 

                                                                 

 
  

 يتم حتلب ات وحيات الثاخنة عند طل،فا م،الوة حاليان. -3
 : التع،يزززة

 يواع  تولو اإلل اطات التالية:
 اليدح . مينع منعان ياتان التع،ية حاخللطتتم عملية التع،ية اليان يح ن ف الية ح  -1
حقاية التاتات ييناي التع،ية من اإلنثتا ب حالت تم ل  مية ات وحيات الثاخنة عنزد التع،يزة  -2

 تنع اإلنثتا ب خاعج اتا ينة.
  : الن الزة العامزة

 جي  تولو اإلل اطات اآلتية:

 تولب الوتائل حاألجف ة حاتعدات ال  مة لتن يف حت فب متائن ات وحيات الثاخنة نحعيان.-1

اتل ززززقات اإلعلززززانية اخلاصززززة يات،ززززاض قواعززززد الن الززززة العامززززة حبيزززز  تتززززو  نززززاةوة جلميززززع  حرززززع-2
 اتتداحلأ حياللغتأ العويية حاإلجنلي ية.

 متال ة اآللات  ول متائن ات وحيات الثاخنة حل األما ن احملي ة هبا.-3

 تثت دا اتنالف الوعقية عالية اإلمت ا  ل تن يف حتفيف األت ا.-4

 و  يت ا الت غيل حمتائن ات وحيات الثاخنة م نعة من موان تفلة التن يف.تت-5

 العناية التامة ين الة يما ن ،عدان حتفي  ات وحيات الثاخنة.-6

 جي  ،تت،عان ي  ينحات ال ُتثت دا ل متائن ات وحيات الثاخنة.-7

 

 


