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 نظام إطفاء ذاتي تصميم وتوريد وتركيب وتشغيل

FM 200  شرق اربد ومحطة تحويل غرب اربدمحطة تحويل في 

 (41/2019وثيقة العطاء رقم )
 ( 71عدد الصفحات ) 

 
 
 
 

 معلومات العارض: 

 العارضة الشركة اسم: 

 البريدي العنوان: 

 الهاتف: 

 المحمول الهاتف: 

 الفاكس 

 االلكتروني البريد: 

 االلكتروني الموقع: 

 المفوض الشخص: 

 دينار. 02ثمن نسخة العطاء = 
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 : المقدمة

وتوريد دعوة العارضين بتصميم  المحدودة، العامة المساهمة دارب محافظة كهرباء شركة ترغب

 33/11 اربد شرق وغربتحويل  تيمحطفي  FM 200  نظام إطفاء ذاتي  وتركيب وتشغيل

 .العطاء وثيقة في الواردة الفنية والمواصفات والخاصة العامة الشروط وحسبك.ف. 
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 الفهـرس

 التعريفات. أوال

 وة العطـاء .نموذج دع  ثانيا  

 الشروط العامة . ثالثا  

 الفنية.الشروط  رابعا  

 فترة التسليم. خامسا  

 العرض المالي. سادسا  

 جدول المخالفات على المواصفة الفنية والشروط الخاصة. سابعا  
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 التعريفــــــات: -أوال :

 

 :حدودة.الم العامة المساهمة اربد محافظة كهرباء شركة الشركـــة 

 ( .المركزية،فرعية) المختصة العطاءات لجنة:  اللجـــــنة 

 :عرض بتقديم وتقوم العطاء وثائق على تحصل التي الجهة العارض. 
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 يعرض اقدم فأنني بها المرفقة الفنية والمواصفات  والخاصة العامة للشروط ووفقا  (  14/0242) رقم العطاء دعوة على بناء

 . العرض هذا في الواردة والمواصفات والشروط باألسعار المطلوبة اللوازم كل بتوريد أقوم أن علـى وأوافق

 .0242/     /        تاريـخ من" اعتبارا.....……….....  لمدة المفعول ساري العرض يبقى بأن التزم وأنني

  دينار..................( ) ...............…………… بقيمة المطلوب التأمين بطيه لكم نرفق

 ............................البنك علـى المسحوب/  الصادر..........…………….....  رقم الشيك/  الكفالة بموجب

 لنـا يحـق وال مصلحتها وحسب االنسب العرض صاحب على االحالة في الحق ولها ملزمة غير اربد محافظة كهرباء شركة بان نعلم

 رقـــــــــم اإليصـــــــال بموجــــــــب المقـــــــرر العطـــــــاء نســــــــخة ثمـــــــن دفعنــــــــا قـــــــد بأننـــــــا نعلمكــــــــم وكمـــــــــا ك،ذلــــــــ علـــــــى االعتـــــــراض

 (مستردة غير.) 0242/    /      تاريخ…………………………...........  

 :بالتوقيع ض المفو

 : .................................................... العارض اسم 

 ..................................................................:….........................العنــــوان

 ()............................ب.ص).......................... (  هاتف

 الرسمي الشركة خاتم

 

 

 

 

 

 :العطاء دعوة نموذج :ثانيا  
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 للعطاء العامـــــــــة الشروط:  ثالثا  

 
 :العطاء وثيقة وتقديم تعبئة شروط ":اوال
 
 أو المحـو مـن خـال واضـ  بخـط  مكتـوب أو الكاتبة اآللة على وجد أن المقرر النموذج على العرض يقدم - (4

 ، اإلضـافة أو المحـو بجانـب التوقيـع العـارض علـى وعنـدها ذلك الضرورة اقتضت إذا إال اإلضافة أو التعديل
ال  . العرض تهمل أن الحق فللجنة وا 

  إلســتالم المحـدد  الموعـد بعــــد قـدمت التـي أو وكالئهـم مـن أو مقـدميها مـن الموقعـة غيـر العـروض تقبـل ال (0
 . العروض

 بـه المرفقـة العطـاء وثـائق مـن أي أو المقـدم العـرض لنمـوذج تبـديل أي إجراء أو تعديل أي  إدخال يجوز ال (3
ذا ، تعبئتهـا المطـلــوب المواقع تعبئة باستثناء العارض قبل من  أو التعـديالت تلـك مـن ايـا   المنـاقص أجـر  وا 

ذا ، عرضــه إهمـال للجنـة فيجـوز التعليمات هذه من بأي أخــل إذا أو التالتبدي  بعـض تقـديم العـــارض أراد وا 
 ترفـق منفصـلة خاصـة مـذكرة في ذلك تضمين باستطاعتــه نإف تناسبه التي البدائل أو التحفظـات أو الشروط
 . بالعرض

 العامـــة المســـاهمة اربـــد افظـــةمح كهربـــاء شـــركة عـــام ديرمـــ) باســـم معنـــون مختـــوم بمغلـــف العـــرض يقـــدم  (1
 اللوازم. ونوع العطاء دعوة ورقــم العارض اسم واض  بخط عليه ومكتوب( المحدودة

 
 العارض عنوان -:ثانيـــــا  
 يبلــ  أن وعليــه بالعطــاء المتعلقــة المراســالت جميــع إليــه ترســــل ثابتــا   عنوانــا   عرضــه فــي يبــين أن العــارض علــى

ال عنوانه على يطرأ قد تعديل أو يرتغي أي عن مسجل بكتاب الشركة  بمراعـاة ملزمـة(  الشركة)  تكون لن فأنها وا 
 في وسلمت فعال   وصلت كأنها التعديل قبل العنوان على تترك التي المراسالت جميع وتعتبر التعديل أو التغيير هذا

 . حينها
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 :األسعار: ثالثـــا  
 

 .موقع العمل مع التركيب  واصل بيعاتالم وضريبة الجمركية الرسوم شاملة االسعار تقدم .4
 

 : الكفاالت: رابعا  
 فـي للـدخول مبـدئيا   تأمينـا   وألمرهـا اربد محافظة كهرباء شركة لصال /  بالعرض يرفق أن العارض على .4

 تقـديم او  المحليـة المصارف أحد قبـــل من مصدقا   شيكا   أو مصرفية كفالة(   BID BOND)  العطاء
 سـارية عرضـه قيمـة اجمـالي  مـن( %5) نسـبة  عـن يقـل ال الشـركة صـندوق فـي يـودع نقـدي تأمين

 لـم التـي العـروض فـي ينظـر وال العطـاء، إغـالق موعـد تاريخ  من كثرا او يوم(  402) لمدة المفعول
 .التأمين ذلك تقدم

 ســنلح تأمينــا   وألمرهــا اربـــــــد محافظــة كهربــاء شــركة لصــال /  العطــاء عليــه يحــال الــذي العــارض يقــدم .0
 المحالـة المـواد أو العطـاء قيمـة مـــــن(  % 42) بنسـبة(  PERFORMANCE BOND)  التنفيــــذ
 نقـدي تـأمين تقـديم او المحليـة المصـارف أحـد مـن مصـدقا   شيكــا   أو مصـرفية كفالـة صـورة على عليه
 الشركة استالم تاريخ من شهرا   اثنا عشر(  12) لمدة المفعول ساريـة تبقى الشركة صندوق في يودع
 العقـد تنفيــذ لضـمان بالشـركة الماليـة الدائرة لـد  التأمين هذا ويحفـظوانتهاء األعمال المطلوبة  للمواد
 وكـذلك دفعهـا الواجـب المبـال  علـــى زيـادة دفعـت تكـون قـد التـي المبـال  والسـتيفاء األكمل الوجه على

 لحــين تســتحق التــي جميعهــا أو ليفالتكــا أو األســعار فـــــروق أو التعويضــات أو الغرامــات الســتيفاء
 . العقود تنفيذ من االنتهاء

 حســن)  كفالــة تقــديم عــن عجــز أو اإلحالــة قــرار علــى التوقيــع رفــض أو اســتنكف أو العــارض تــأخر إذا .3
 بعرضـة الموضـ  العنـوان علـى االحالـة بكتـاب التبليـ  تـاريخ مـــن يوم(  30) خالل المطلوبة(  التنفيذ
 وال القضـاء إلـى الرجـوع دون بعرضـه المرفق التأمين مصادرة إربد محافظة اءكهرب لشركة يحق فعندها
 . تعـويض بأي المطالبة او االعتراض للعارض يحق

 المحالـة اللـوازم تقـديم فـي تـأخر أو العطــاء تنفيـذ عـن عليـه اإلحالـة تقـررت الـذي العارض استنكف إذا .1
ــه ــكل علي ــأي أو ا  ي ــا   ب ــذلك المحــدد الموعــد عــن جزئي  العامــة العطــاء شــروط مــن شــرط أي خــالف أو ل
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 العطاء مواصفات مع تتفق ال أشغال أو خدمات بأداء قام أو للشركة قدم العارض أن ثبت أو والخاصة
 -: التاليـــة االجراءآت من أي اتخاذ في الحق فللشركة

 منه. المقدمة التأمينات مصادرة  .أ
 قدمه. الذي العرض بعد األنسب العرض صاحب على العطاء إحالة .ب
 .  العطاء شروط في إخالله جراء بالشركة لحق ضرر أو عطل أي عن الشركة بتعويض العارض التزام .ج
 .مستقبال   مناقصــاتها أو الشركة تاعطاء في االشتراك من المستنكف العارض حرمان  .د

 

 :التاخير غرامة: خامسا  
 األيـام مجمـوع بأنهـا التسـليم مـدة تعرفو  اإلحالة قرار على التوقيع تاريخ من اعتبارا   التسليم مدة تحسب .4

 .الرسمية والعطل والجمع العطل أليام شاملة وتكـون التقويمية األشهر أو
 بالمائة نصف بنسبة تأخير غرامة فرض يتم عليه المتفق التوريد بفترة المورد التزام عدم حال في .0
 وتحسم اإلحالة قيمة من % 42 عن الغرامات مجموع تزيد ال بحيث تأخير أسبوع كل عن(  % 2.5)  

 ".مسبقا المحددة التوريد مدة عن" متأخرا الموردة البنود قيمة عن المستحقة المبال  من الغرامة
 

 :العرض صالحية :سادسا  
 علـى توقيعـه ويعتـــبر  العطـاء إغـالق تـاريخ مـن يومـا  (  402) لمـدة  العطـاء لهذا المقدم بعرضه العارض يلتزم

 .بذلك التزاما   العرض نموذج
 

 :الكميات زيادة :سابعا  
ــاء لشــركة .4 ــد محافظــة كهرب ــادة فــي الحــق ارب ــات زي ــة المــواد كمي  بنســبة العطــاء وثيقــة بموجــب المطلوب

 المتفـق األسـعار و المواصـفات و الشـروط بـنفس و المطلوبـة المـواد اتكميـ قيمـة  اجمالي من( 05%)
 . التوريد فترة خالل عليها

 

  والطوابع الرسوم: ثامنا  
 المعمـول واألنظمـة القـوانين بموجـب أخـر  رسـوم وأيـة الـواردات طوابـع رسـوم العطاء عليه المحال العارض يدفع
 .الهاشمية األردنية المملكة في بها
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 . الدفع شروط:  تاسعا  
األعمـال مـن قبـل اللجنـة  اسـتالم تـاريخ مـن يـوم 30 بعد المستلمة المواد قيمة عن المورد مستحقات تسديد يتم
 . فنيا قبولها و لفنية المختصةا
 
 

 : عاشرا  
 وارفاقهــا الرســمي هتمــابخ وختمهــا عليهــا التوقيــع العــارض علــى العطــاء وثــائق مــن وثيقــة الشــروط هــذه تعتبــر

 .بعرضه
 

 :  التحكيم:  عشر احد 
 فخـال وجـود حـال في (الفنية الفحوصات) الفني التحكيم في كمرجع الملكية العلمية الجمعية اعتماد يتم .4

 المطلوبـة الفنيـة للمواصـفات المـوردة المـواد مطابقة عدم حول إربد محافظة كهرباء شركة و المورد بين
 .العطاء في

 كهربـاء وشـركة المـورد بـين خـالف وجـود حال في التحكيم في كمرجع االردنية المحاكم و القوانين تعتمد .0
 .اربد محافظة

 
 

  الحالةإ:  عشر اثنا
 العــرض علــى االحالــة تــتم وانمــا االســعار، اقــل علــى باالحالــة ملزمــة غيــر داربــ محافظــة كهربــاء  شــركة .4

 . مصلحتها وحسب االنسب
 علـى االعتـراض للعارضـين يحـق وال مصـلحتها، وحسـب العطـاء الغـاء اربـد محافظـة كهرباء لشركة يحق .0

 .االسباب من سبب الي ذلك
 .العطاء نسخة ثمن باسترداد البةمط او تعويض باي المطالبة للعارض يحق ال العطاء الغاء حال في .3
 . مصلحتها وحسب العارضين بين االحالة تجزئة اربد محافظة كهرباء لشركة يحق .1

 

  :العروض تسليم : عشر ثالثة
مبنى المحطة  -اربد محافظة كهرباء شركة في تاالعطاء صندوق في وكيله أو العارض قبل من العرض يودع

 بعد من  الثانية السـاعة أقصاه موعد في الفرعية العطاءات لجنة سر امين لد  – شارع حكما –الشمالية 
 . 10/0242 /9   :الموافق األربعاء يوم ظهر
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 العامة الفنية الشروط  1.4
 

على العارض زيارة مواقع العمل )محطتي تحويل شرق اربد ،غرب اربد( ،وتدوين أي مالحظات يشترط  -
للمواقع المراد حمايتها وتأمينها وخصوصا  ةالالزمة والدقيق لديه قبل تقديم العرض باإلضافة ألخذ القياسات

 .بما يتعلق بحجم المكان
 الساعه ولغاية صباحا والنصف السابعه الساعه من ويبدأ للشركة الرسمي العمل ساعات ضمن العمل -

لفني / ويتم اإلشراف على تنفيذ األعمال من قبل الشركة بواسطة مندوب من دائرة التدقيق ا عصرا الثالثة
قسم البيئة والسالمة وعلى ان يتواجد طيلة فترة العمل مندوب من دائرة الصيانة في الشركة لتسهيل المهام 

 في دخول مواقع العمل والمحافظة على معداتها .
)االنظمه تقديم مخططات تنفيذية وحسابات هيدروليكية مفصلة لكل نظام  على المقاول المحال عليه العطاء -

المشرفين على العمل )مندوبي شركة بحيث يتم الموافقة عليه من قبل نظمة المراد تنفيذها( القائمه واأل
 . من قبل مديرية الدفاع المدني هاوان يتم اعتماد كهرباء اربد(

عينات  اووعلى المقاول المحال عليه العطاء تقديم الكتالوجات الفنية لألجهزة والمعدات المراد تركيبها  -
واخذ دم لجهاز اإلشراف المعين من قبل الشركة وان يكون ذلك ضمن مخاطبة خطية مادية ،على ان تق

 .الموافقات الالزمة عليها أصوليا وان تكون من األنواع المعتمدة لدى الدفاع المدني 
ويجب ضمن تقرير استالم رسمي الدفاع المدني قبل من  األنظمةتصميم و  المخططات اعتماديجب أن يتم  -

 قبل الشركة .عاملة   المدني  للدفاع مةتسليم األنظأن 
 
 (FM 200 )نظام إطفاء الحريق بواسطة غاز  1.0

  الكودات والمواصفات المطبقة 
يشمل مجموعة من الكودات المطبقة في هذا المجال عند التركيب والفحص والتشغيل والتي تتوافق مع 

 متطلبات الجهات التالية :

 الفنيةالشروط رابعاً: 
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بنود  وأي(  2691,  01,  00,  1002متطلبات بند )  NFPAالمنظمة الوطنية للحماية من الحريق  -
 ذات عالقة . أخرى

 FMعلى العرض تقديم شهادة بالغاز المستخدم في نظام اإلطفاء / شهادة  -
 UL (Underwriters Laboratories  )شهادة حاصل على  -
 موافقة الدفاع المدني  -

 
 : مكونات النظام 

اجات والمعدات واألنظمة الالزمة إلنشاء وتطبيق وتشغيل نظام يتضمن العرض المقدم على كافة االحتي أن
 بحيث يشمل كل من :   FM200حريق  إطفاء
 FM200اسطوانات لغاز لـ  -2
  ( Actuator )النوابض   -1
 نظام تحكم آلي -3
  ( Smoke detector loop )نظام استشعار الدخان  -1
 وآي أنظمة وتجهيزات أخرى الزمة -5
 
 ظام إطفاء الحريق تقديم وتركيب وتشغيل وفحص نFM200 
 

, باالضافة لتوفير عدد من الـ  اللوحة أسفل منفصل( ABORT BUTTONإضافة كبسة تعليق النظام )  .2
ABORT BUTTON  لوحة التحكم وعدم اإلكتفاء بالموجود اسفلفي اكثر من موقع من كل غرفة . 

 .ايطالي المنشأ ،على ان تكون فرنسي او انجليزي او استخدام كواشف دخانية في النظام .1
 وحسب المواصفات العالمية . المطلوبة ةالتحذيريتزويد المنطقة المحمية بالنظام باللوحات  .3
 
 : NOZZLES )المرشات )  .1
 , سم من السقف 30على بعد ال يزيد عن  NOZZLES )تثبيت المرشات )   -
 .  ( stainless steel ) الـ من هذه المرشات تكون أن -
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 .الضغط الواقع عليها ها القدرة على تحمل ل -
وحسب مواصفات الدفاع المدني وال  والشوائب األتربةحتوي هذه المرشات ) الفوهات( على ما يمنع دخول ت -

( NFPA)  . 
 
 مواسير شبكة نظام اإلطفاء : .5
 According to  وفقا لـ  Seamless Steal لون اسود مواسيرتكون شبكة إطفاء الحريق كاملة من  أن -

ANSI-ASTM A53 Schedule 40- grade B)  على كافة  المقدم العرض والسعر يشمل( بحيث
وحسب إرشادات  العملإلتمام يلزم  (  وجميع ما Manifoldsالوصالت والقطع والمحابس والمجمعات ) 

 ومواصفات الدفاع المدني ومشرفي شركة كهرباء محافظة اربد .
اما ما دون ذلك يتم استخدام  .، انش 1.5يد عن التوصيل مابين المواسير باللحام للمقاسات التي تز  -

 .الوصالت المسننه الخاصة بتوصيل المواسير )المفه(
 11ولمدة  بار 35عند اإلنتهاء من تركيب المواسير ضغط الشبكة كاملة لفحصها على ضغط مقدارة  -

ح الوضع الى ان ،وفي حال وجود تسريب يتم تفقد الشبكة واصال قبل تفعيل النظامعلى ان يتم ذلك ساعة 
 .ساعة 11يثبت الضغط لمدة 

ما بين كل مربط  مترينولمسافة ال تزيد عن )مسنن( تثبيت المواسير بالسقف بواسطة رود ومربط  -
 واالخر.

المواسير وجهان بدهان أساس مقاوم للصدأ ،ومن ثم وجهين بدهان لون أحمر )الخاص بأنظمة دهان  -
على األرض قبل التثبيت بطريقة الرش )استخدام الكمبريسه  اإلطفاء( على أن يتم الدهان على ركائز

والفرد( ،مع مراعاة اعطاء الوقت الكافي ما بين الوجه واآلخر لضمان الجفاف يكون الوجه النهائي املس 
 .دون وجود اي نتوءات

 ن.بولوني أو فلك أو كري EEماركة على ان تكون  الالزمة للمواسير ذات جوده عاليةقطع الاستخدام  -
 

 ( : FM200) اسطوانات غاز نظام .9
قاييس محابس والحماالت والصمامات الموجهة و مأن تتضمن األسعار المقدمة االسطوانات والغاز وال -

( وتثبيت االسطوانة على الحائط بالوضع المناسب وعمل هيكل مناسب Actuatorsالنابض )  الضغط و
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الدهان في البند الخامس الخاص بالمواسير وجميع وبنفس مواصفات  ودهن الهيكل باللون المناسب للجدار
وجميع ما يلزم إلتمام العمل وحسب إرشادات ومواصفات الدفاع المدني ومشرفي ما يلزم إلتمام العمل 

 شركة كهرباء محافظة اربد .
ان و  كغم 250استخدام اسطوانات بالعدد الالزم للكمية المطلوبة حيث ال تزيد سعة االسطوانة الواحدة عن   -

رفاق شهادة بذلك بلد المنشئفي  ةمعبأ تكون  . وا 
الالزم  اإلغراقوكمية غاز  االسطوانات المستخدمةوسعة   وحجم جدول خاص بعدد على العارض إرفاق -

 منطقة محمية .لكل 
 

( حمايه لألسالك المستخدمه في Benserومواسير معدنيه ) استخدام اسالك مقاومة للحريق في النظام .0
 .ما يلزم من قطع توصيل ومرابط وعلب تفتيش او توصيل النظام وجميع

و بشكل مرتب هندسيا بدون  تركيب المواسير والعلب باستقامه سواءا باإلتجاه االفقي او العمودي .8
وفي حال مرورها من خالل فتحات في الجدران معالجة ما حول المواسير بإغالق الفتحات الزائده  تقاطعات

منطقه ،ومعالجة وتنظيف اي منطقه من االوساخ الناتجه عن العمل )اعادة األوضاع والدهان بنفس اللون في ال
 (.كما كانت

 .اآللي  و التشغيل اليدوي إمكانية .6
ومراوح الشفط في غرف البطاريات ان  اإلطفاء التلقائي للمكيفات الموجودة والعاملة في المنطقة المحمية .20

 .وجدت او اي منطقة اخرى داخل المنطقة المحمية
 -مايلي :العمل المطلوب  .22

  توريد وتركيب نظام اطفاء للترنشات في محطة تحويل شرق اربد ،وان يشمل النظام ترنشات الكوابل اسفل قواطع
 ك.ف )مع ضمان عدم تقاطع الزون للنظام الواحد( . 33و  44

 . توريد وتركيب نظام إطفاء ذاتي لصالة القواطع في محطة تحويل غرب اربد 
 يب نظام اطفاء ذاتي لغرفة البطاريات في محطة تحويل غرب اربد .توريد وترك 
 . توريد وتركيب نظام اطفاء ذاتي للترنشات في محطة تحويل غرب اربد 
 كامال استبدال لوحات التحكم باالنظمه القائمة في محطة تحويل شرق اربد و اعادة تشغيل النظام. 
  من الكتروني الى يدوي في محطة تحويل شرق اربد . استبدال الصواعق في األنظمه القائمه وتحويلها 
 .تقديم حسابات ومخططات لألنظمه القائمه معتمده من الدفاع المدني في محطة شرق اربد 
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  العزل المقاوم للحريق للترنشات بإستخدام مادة الفوم المعتمد لد  الدفاع المدني او الصوف الصخري والصاج
 م .مل 3األملس ذات سماكة ال تقل عن 

 
ون ) مع ضمان عدم تقاطع الز  ك.ف  33+ 22قواطع  أسفلترنشات الكوابل  اإلطفاءأن يشمل نظام  .21

 للنظام الواحد (
 -كما في الجدول التالي : للمناطق المراد حمايتها في العطاءاألحجام التقريبية  .23
  

 3مالحجم التقريبي /   إسم المنطقة الرقم
 322 محطة تحويل شرق اربد  -الكوابل  4

 022 محطة تحويل غرب اربد -الصالة الرئيسية  0

محطة تحويل غرب اربد -غرفة البطاريات 3  35 

محطة تحويل غرب اربد -الترنشات 1  422 

 
،مع توفير صندوق حماية او مظلة محكمة  الحريق إطفاء مةنظأل  لمناطق المحمية لوحات التحكم خارج ا ان التأكد .21

 تحكم في المناطق المكشوفة.اإلغالق في تثبيت لوحات ال
 يلي بحيث يشمل السعر كل من األتي :  ما وتشغيل وفحص تقديم وتركيب .25
 زمة للنظام اللوحة التحكم والتشغيل ال -
شارات التنبيه باللغتين العربية واالنجليزيةأجهزة اإلنذار  - شارة مضيئة ولوحات وا   ووحدة اإلنذار الصوتي وا 
 توماتيكي وكبسات التشغيل ومفاتيح الضغط والكواشف والمشغل الكهربائي التحكم وعدة التشغيل األو  أجهزة -
  .جميع ما يلزم إلتمام العمل وحسب إرشادات ومواصفات الدفاع المدني ومشرفي شركة كهرباء محافظة اربد -

 رفع المخطط المعماري لكل منطقة محمية. .29
 الشركة لألعمال المدنية والمعمارية .من قبل مستشار  لكل منطقة محمية ةاعتماد المخططات المعماري .20
 تصميم مخطط تنفيذي لكل نظام مراد تنفيذه. .21
 اعتماد المخططات من قبل الدفاع المدني قبل التنفيذ. .26
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على العارض إرفاق جدول يستعرض فيه مكونات نظام اإلطفاء و كافة األنظمة واألجهزة والتجهيزات  .10
  ( .  FM200)  المستخدمة لتركيب وتشغيل  نظام إطفاء الحريق

 من قبل الدفاع المدني. معتمدة المستخدمة القطعأن تكون كافة  .12
  للدفاع المدني. عاملة تسليم األنظمة .11
في   FM200قطع تالفة وكلفة استبدال غاز  إيالصيانة و كلفة استبدال  أعمالكفالة للنظام تشمل كلفة  .13

 لة ) عام واحد على األقل(.حال التسرب الناتج عن عطل فني في النظام خالل فترة الكفا
 النظام. إطفاءتدريب كادر من الشركة على تشغيل و  .11
تعليمات التشغلية للنظام  و اإلشارات التحذيرية و ارشادات المصنع للسالمة في التعامل لوحات ال توفير .15

ط عند نقاو مرتب مع المواد المستخدمة و حسب المواصفات العالمية و تثبيتها بشكل واضح و مقروء 
 باللغة العربية .في النظام استخدامها 

 

  ( المواصفات الفنية للغازFM200  ) 
 2302حيث انه بديل للهالون   Heptafluoropropaneكيميائيا  فوالمعرو   HFC-227eaمكون من  -

 . الممنوع دوليا
 هو غاز عديم اللون والرائحة و غير موصل للكهرباء ea 227فلوروكربون  الهيدرو  إطفاءعامل  -
لفترات  له ال يسبب ضررا خطيرا على األشخاص حتى لو تعرضواو ية منخفضة م  س   ذوعامل إطفاء  وجود -

  .طويلة نسبيا مع الزمن
  .كل للمحتويات الداخليةآت ال يسببو ال يترك أي بقايا لألوساخ  -
  .(  FM200( الخاصة بالغاز)  SDSالبد من العارض إرفاق نشرة بيانات السالمة العامة ) -
 .مية الغاز حسب التصميم واالسطوانات وبموافقة الدفاع المدنيك -

 

 

 
 ( يوم من تاريخ استالم كتاب االحالة.55يلتزم العارض بتسليم االعمال المطلوبة خالل ) -

 

 خامسا : فترة التسليم :
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 جدول الكميات واألسعارسادسا : 
 

لكافة المبيعات وشامل  للرسوم الجمركية والضريبة العامة علىشاملة  على العارض تقديم األسعار بالجدول أدناه
 .الرسوم والضرائب وايه رسوم اخرى بموجب االنظمة والقوانين المعمول بها في المملكة االردنية الهاشمية

 

 اسم المادة بند
الكمية المطلوبة 

 (3م)
السعر 
 اإلفرادي

السعر 
 اإلجمالي

2 
 ذاتي نظام اطفاء  وتشغيل توريد وتركيبتصميم و 
FM200 تحويل شرق اربدلترنشات في محطة ل 

   

1 
   تصميم وتوريد وتركيب وتشغيل نظام اطفاء ذاتي 

FM200  لصالة القواطع  في محطة تحويل غرب اربد 
   

3 
  تصميم وتوريد وتركيب وتشغيل نظام اطفاء ذاتي 

FM200  تحويل غرب اربدللترنشات في محطة 
   

1 
   تصميم وتوريد وتركيب وتشغيل نظام اطفاء ذاتي 

FM200  لغرفة البطاريات  في محطة تحويل غرب اربد 
   

حويل استبدال لوحات التحكم باالنظمه القائمة في محطة ت 5
   3 شرق اربد و اعادة تشغيل 

ن استبدال الصواعق في األنظمه القائمه وتحويلها م 9
امالكتروني الى يدوي في محطة تحويل شرق اربد / نظ  1   

 لألنظمه القائمه معتمده منتقديم حسابات ومخططات  0
   1 الدفاع المدني في محطة شرق اربد / نظام

  السعر اإلجمالي : 
 

 اسم العارض                                                 
                                                                            ..............................                        
 توقيع وختم العارض                                                        
                                                                           .............................. 
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 المخالفة نوع المادة اسم
  
  
  
  
  
  
  

 والشروط العامة نيةالف المواصفة على المخالفات جدول: سابعا  


