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تحويل تي محطفي  FM 200نظام إطفاء ذاتي تصميم وتوريد وتركيب وتشغيل

 الرئيسية 2حسن ال&  1حسن ال

 (109/2021وثيقة العطاء رقم )
 ( 19عدد الصفحات ) 
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 العارضة الشركة اسم: 
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 الهاتف: 
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 االلكتروني البريد: 
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 : لمقدمةا

وريد وتركيب وتدعوة العارضين بتصميم  المحدودة، العامة لمساهمةا اربد محافظة كهرباء شركة ترغب

 عامةال الشروط وحسب 2حسن ال&  1حسن التحويل  تيمحطفي  FM 200  نظام إطفاء ذاتي  وتشغيل

 .العطاء وثيقة في الواردة الفنية والمواصفات والخاصة
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 الفهـرس

 التعريفات. أوال

 ء .نموذج دعوة العطـا ثانيا  

 الشروط العامة . ثالثا  

 الفنية.الشروط  رابعا  

 فترة التسليم. خامسا  

 العرض المالي.ملخص  سادسا  

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

 

 :المحدودة 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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 أن علـى وأوافق يضعر  اقدم فأنني بها المرفقة الفنية والمواصفات  والخاصة العامة للشروط ووفقا  (  109/2021) رقم العطاء دعوة على بناء

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

 .2022/     /        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

 علـى راضاالعت لنا يحق وال مصلحتها وحسب االنسب العرض صاحب على االحالة في الحق ولها ملزمة غير اربد محافظة كهرباء شركة بان نعلم

ــ ـــا ك،ذل ــم وكمـ ــا نعلمك ــد بأنن ــا ق ــرر العطــاء نســخة ثمــن دفعن ـــم اإليصــال بموجــب المق ــاريخ…………………………...........   رق /    /      ت

 (مستردة غير.) 2022

 :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 عديلالت أو المحو من خال واضح بخط  مكتوب أو الكاتبة اآللة على وجد أن المقرر لنموذجا على العرض يقدم (1

ال ، اإلضافة أو المحو بجانب التوقيع العارض على وعندها ذلك الضرورة اقتضت إذا إال اإلضافة  أن الحق جنةفلل وا 
 . العرض تهمل

 . العروض  مإلستال المحدد  الموعد بعـــد قدمت التي وأ وكالئهم من أو مقدميها من الموقعة غير العروض تقبل ال (2
 قبل من هب المرفقة العطاء وثائق من أي أو المقدم العرض لنموذج تبديل أي إجراء أو تعديل أي  إدخال يجوز ال (3

ذا ، تعبئتها المطـلــوب المواقع تعبئة باستثناء العارض  خــلأ إذا أو تالتبديال أو التعديالت تلك من ايا   المناقص أجرى وا 
ذا ، عرضـه إهمال للجنة فيجوز التعليمات هذه من بأي  البدائل أو اتالتحفظـ أو الشروط بعض تقديم العــارض أراد وا 
 . بالعرض ترفق منفصلة خاصة مذكرة في ذلك تضمين باستطاعتــه نإف تناسبه التي

 ومكتوب( المحدودة العامة المساهمة اربد ظةمحاف كهرباء شركة عام مدير) باسم معنون مختوم بمغلف العرض يقدم  (4
 اللوازم. ونوع العطاء دعوة ورقــم العارض اسم واضح بخط عليه

 
 العارض عنوان -:ثانيـــــا  
 بكتاب الشركة بلغي أن وعليه بالعطاء المتعلقة المراسالت جميع إليه ترســل ثابتا   عنوانا   عرضه في يبين أن العارض على

ال عنوانه على يطرأ قد تعديل أو تغيير أي عن مسجل  التعديل أو غييرالت هذا بمراعاة ملزمة(  الشركة)  تكون لن فأنها وا 
 . حينها في وسلمت فعال   وصلت كأنها التعديل قبل العنوان على تترك التي المراسالت جميع وتعتبر
 

 :األسعار: ثالثـــا  
 .موقع العمل مع التركيب  واصل تالمبيعا وضريبة الجمركية الرسوم شاملة االسعار تقدم .1
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 : الكفاالت: رابعا  
          العطاء يف للدخول مبدئيا   تأمينا   وألمرها اربد محافظة كهرباء شركة لصالح/  بالعرض يرفق أن العارض على .1

 (BID BOND  )في ودعي دينق تأمين تقديم او  المحلية المصارف أحد قبـــل من مصدقا   شيكا   أو مصرفية كفالة 
  من ثراك او يوم(  120) لمدة المفعول سارية عرضه قيمة اجمالي  من( %5) نسبة  عن يقل ال الشركة صندوق
 .التأمين ذلك تقدم لم التي العروض في ينظر وال العطاء، إغالق موعد تاريخ

          التنفيـــذ نلحس ينا  تأم وألمرها اربـــــد محافظة كهرباء شركة لصالح/  العطاء عليه يحال الذي العارض يقدم .2
 (PERFORMANCE BOND  )ةكفال صورة على عليه المحالة المواد أو العطاء قيمة مــــن% (  10) بنسبة 

 ساريـة قىتب الشركة صندوق في يودع نقدي تأمين تقديم او المحلية المصارف أحد من مصدقا   شيكـا   أو مصرفية
 التأمين هذا يحفـظو وانتهاء األعمال المطلوبة  للمواد الشركة استالم تاريخ من شهرا   اثنا عشر(  12) لمدة المفعول

 زيادة دفعت تكون قد التي المبالغ والستيفاء األكمل الوجه على العقد تنفيـذ لضمان بالشركة المالية الدائرة لـدى
 جميعها أو اليفالتك أو األسعار فـــروق أو التعويضات أو الغرامات الستيفاء وكذلك دفعها الواجب المبالغ علــى
 . العقود تنفيذ من االنتهاء لحين تستحق التي

(  فيذالتن حسن)  كفالة تقديم عن عجز أو اإلحالة قرار على التوقيع رفض أو استنكف أو العارض تأخر إذا .3
 لشركة حقي افعنده بعرضة الموضح العنوان على االحالة بكتاب التبليغ تاريخ مــن يوم(  30) خالل المطلوبة
 او اضاالعتر  للعارض يحق وال القضاء إلى الرجوع دون بعرضه المرفق التأمين مصادرة إربد محافظة كهرباء
 . تعـويض بأي المطالبة

 أو كليا   عليه ةالمحال اللوازم تقديم في تأخر أو العطـاء تنفيذ عن عليه اإلحالة تقررت الذي العارض استنكف إذا .4
 قدم عارضال أن ثبت أو والخاصة العامة العطاء شروط من شرط أي خالف أو لذلك المحدد الموعد عن جزئيا   بأي

 الجراءآتا من أي اتخاذ في الحق فللشركة العطاء مواصفات مع تتفق ال أشغال أو خدمات بأداء قام أو للشركة
 -: التاليـــة

 منه. المقدمة التأمينات مصادرة  .أ
 قدمه. الذي العرض بعد باألنس 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
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 :التاخير غرامة: خامسا  
 األشهر أو ألياما مجموع بأنها التسليم مدة وتعرف اإلحالة قرار على التوقيع تاريخ من اعتبارا   التسليم مدة تحسب .1

 .الرسمية والعطل والجمع العطل أليام شاملة وتكـون التقويمية
 بالمائة نصف بنسبة تأخير غرامة فرض يتم عليه المتفق التوريد بفترة المورد التزام عدم حال في .2
 من ةالغرام وتحسم اإلحالة قيمة من%  10 عن الغرامات وعمجم تزيد ال بحيث تأخير أسبوع كل عن% (  0.5)  

 ".مسبقا المحددة التوريد مدة عن" متأخرا الموردة البنود قيمة عن المستحقة المبالغ
 
 

 :العرض صالحية: سادسا  
 العرض نموذج لىع توقيعه ويعتــبر  العطاء إغالق تاريخ من يوما  (  120) لمدة  العطاء لهذا المقدم بعرضه العارض يلتزم

 .بذلك التزاما  
 

 :الكميات زيادة: سابعا  
  اجمالي نم( %25) بنسبة العطاء وثيقة بموجب المطلوبة المواد كميات زيادة في الحق اربد محافظة كهرباء لشركة
 . التوريد فترة خالل عليها المتفق األسعار و المواصفات و الشروط بنفس و المطلوبة المواد كميات قيمة
 

  والطوابع الرسوم: ثامنا  
 المملكة في بها لالمعمو واألنظمة القوانين بموجب أخرى رسوم وأية الواردات طوابع رسوم العطاء عليه المحال العارض يدفع

 .الهاشمية األردنية
 
 

 . الدفع شروط:  تاسعا  
 نة الفنية المختصةمال من قبل اللجاألع استالم تاريخ من يوم 30 بعد المستلمة المواد قيمة عن المورد مستحقات تسديد يتم
 . فنيا قبولها و

 
 

 : عاشرا  
 .رضهبع وارفاقها الرسمي بخاتمه وختمها عليها التوقيع العارض على العطاء وثائق من وثيقة الشروط هذه تعتبر
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 :  التحكيم:  عشر احدى
 و المورد بين فخال وجود حال في( الفنية تالفحوصا) الفني التحكيم في كمرجع الملكية العلمية الجمعية اعتماد يتم .1

 .العطاء في المطلوبة الفنية للمواصفات الموردة المواد مطابقة عدم حول إربد محافظة كهرباء شركة
 .اربد محافظة كهرباء وشركة المورد بين خالف وجود حال في التحكيم في كمرجع االردنية المحاكم و القوانين تعتمد .2

 
 

  إالحالة:  عشر اثنا
 وحسب نسباال  العرض على االحالة تتم وانما االسعار، اقل على باالحالة ملزمة غير اربد محافظة كهرباء  شركة .1

 . مصلحتها
 سبب يال ذلك على االعتراض للعارضين يحق وال مصلحتها، وحسب العطاء الغاء اربد محافظة كهرباء لشركة يحق .2

 .االسباب من
 .العطاء نسخة ثمن باسترداد مطالبة او تعويض باي المطالبة للعارض يحق ال العطاء الغاء حال في .3
 . مصلحتها وحسب العارضين بين االحالة تجزئة اربد محافظة كهرباء لشركة يحق .4

 

  :العروض تسليم:  عشر ثالثة
 –شمالية المبنى المحطة  -اربد محافظة كهرباء شركة في العطاءات صندوق في وكيله أو العارض قبل من العرض يودع

 الموافق ألربعاءا يوم ظهر بعد من  الثانية السـاعة أقصاه موعد في الفرعية العطاءات لجنة سر امين لدى – شارع حكما
  .2022/  1شهر  /26
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 العامة الفنية الشروط  4.1
 

  م ( ،وتدوين أي مالحظات لديه قبل تقدي2حسن ال&  1حسن العلى العارض زيارة مواقع العمل )محطتي تحويل يشترط
 .نالمكا للمواقع المراد حمايتها وتأمينها وخصوصا بما يتعلق بحجم ةاإلضافة ألخذ القياسات الالزمة والدقيقالعرض ب

 

 يتم و  عصرا الثالثة الساعه ولغاية صباحا والنصف السابعه الساعه من ويبدأ للشركة الرسمي العمل ساعات ضمن العمل
سي ر الهندلجنة المشكلة من قبل إدارة الشركة او بواسطة المستشاالاإلشراف على تنفيذ األعمال من قبل الشركة بواسطة 

 هام فيوعلى ان يتواجد طيلة فترة العمل مندوب من دائرة الصيانة في الشركة لتسهيل الم للشركة )المستشار المدني(
 دخول مواقع العمل والمحافظة على معداتها .

 

 ة اد المخططات المعمارية لكل منطقة من قبل مستشار الشركواعتممراد حمايتها  رفع المخطط المعماري لكل منطقة
 لألعمال المدنية والمعمارية .

 

 هزة لفنية لألجاو الكتالوجات تنفيذية المخططات التقديم تصميم األنظمة المراد تنفيذها و  على المقاول المحال عليه العطاء
لكل  لفنيشهادات الفحص اـباالضافة ل مفصلبشكل يكية هيدرولالحسابات الو ( عينات ماديةوالمعدات المراد تركيبها أو )

لعمل المشرفين على للشركة و امع تزويد نسخة من جميع ما تم ذكره  ممن قبلهها لدفاع المدني واعتمادمديرية لنظام 
 . الدفاع المدنيمديرية من قبل  هااعتمادبعد وذلك )مندوبي شركة كهرباء اربد( 

 

 ذلك و ة لجهاز اإلشراف المعين من قبل الشركجميع ما ورد في البند السابق لعطاء تقديم وعلى المقاول المحال عليه ا
ديرية مالحاصل عليه من قبل  عتمادالتقديم امع  واعتمادها واخذ الموافقات الالزمة عليها أصولياضمن مخاطبة خطية 

 للنظامالدفاع المدني 
 
 
 
 
 

 الفنيةالشروط رابعاً: 



 

11 

 

 (FM 200 )نظام إطفاء الحريق بواسطة غاز  4.2
 FM200 ات نظام االطفاءمتطلب 4.2.1

جهات يشمل مجموعة من الكودات المطبقة في هذا المجال عند التركيب والفحص والتشغيل والتي تتوافق مع متطلبات ال
 التالية :

  -التالية : المنظمة الوطنية للحماية من الحريقمواصفات مع يتوافق  -1
  2001 NFPA 
  70 NFPA 
 NFPA 72  
 1964NFPA   ت عالقة .ذا أخرىبنود  وأي 

 يتوافق مع المواصفات الخاصة بانظمة اطفاء الحريق بالعوامل النظيفية  -2
 EPA and SNAP Program (Significant New Alternate Policy) 

 معتمد من المختبرات الدولية -3
  بالغاز المستخدم في نظام اإلطفاء / حاصل على شهادةFM 
  شهادة حاصل علىUL (Underwriters Laboratories  ) 

 الدفاع المدني حاصل على اعتماد  -4
 مكونات النظام : 4.2.2
ريق ح إطفاءيتضمن العرض المقدم على كافة االحتياجات والمعدات واألنظمة الالزمة إلنشاء وتطبيق وتشغيل نظام  أن

FM200   : بحيث يشمل كل من 
 200FMلـ   Cylinders لغازااسطوانات  -1
  ( electric valve Actuator & MANUAL valve Actuator )مشغل الصمام -النوابض -2
  Pipesواسير لنقل الغاز من االسطوانات لفوهات توزيع الغاز بالغرفة م -3
 " Discharge Nozzles " فوهات بنهاية المواسير -4
  Control Panelالمسئولة عن انطالق الغاز من االسطوانات وتشغيل االنذار االلية لوحة التحكم  -5
  Alarm Bell و المرئية لصوتيةوالصافرات ا نذاراالأجراس  -6
  " Manual release & Abort " زر التشغيل اليدوي -7
  Smoke Detectorsحساسات الدخان  -8
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فط راوح الشاإلطفاء التلقائي للمكيفات الموجودة والعاملة في المنطقة المحمية وم) ومراوح الشفط نظام غلق التكييف -9
 .(اخل المنطقة المحميفي غرف البطاريات ان وجدت او اي منطقة اخرى د

 وآي أنظمة وتجهيزات أخرى الزمة -10
 مواصفات مكونات النظام  4.2.3

 ( : FM200) اسطوانات غاز نظام  -1
 ابض أن تتضمن األسعار المقدمة االسطوانات والغاز والمحابس والحماالت والصمامات الموجهة ومقاييس الضغط و الن

(Actuatorsوتثبيت االسطوانة على الحائط بالوضع ال ) مناسب وعمل هيكل مناسب ودهن الهيكل باللون المناسب
( )دهان الهيكل وجهان بدهان أساس مقاوم للصدأ ،ومن ثم وجهين بدهان لون أحمر )الخاص بأنظمة اإلطفاء للجدار

ملس دهان حراري ،مع مراعاة اعطاء الوقت الكافي ما بين الوجه واآلخر لضمان الجفاف بحيث يكون الوجه النهائي ا
باء ت ومواصفات الدفاع المدني ومشرفي شركة كهر وجميع ما يلزم إلتمام العمل وحسب إرشادا دون وجود اي نتوءات (

 محافظة اربد .
   ل الحاجة كغم وفي حا 300استخدام اسطوانات بالعدد الالزم للكمية المطلوبة حيث ال تزيد سعة االسطوانة الواحدة عن

رف 300لكمية تزيد عن   ذلك .اق شهادة بكغم استخدام اسطوانتين والكمية بالتساوي وان تكون معبأة في بلد المنشأ وا 
  على العارض إرفاق جدول خاص بعدد وحجم  وسعة االسطوانات المستخدمة وكمية غاز اإلغراق الالزم لكل منطقة

 محمية .
  ( المواصفات الفنية للغازFM200  ) 

  مكون منHFC-227ea   كيميائيا  فوالمعروHeptafluoropropane   الممنوع دوليا 1301حيث انه بديل للهالون 
 ل إطفاء الهيدروفلوروكربون  عامea 227 هو غاز عديم اللون والرائحة و غير موصل للكهرباء 
 ا وجود عامل إطفاء ذو ُسّمية منخفضة وال يسبب ضررا خطيرا على األشخاص حتى لو تعرضوا له لفترات طويلة نسبي

 مع الزمن. 
  .ال يترك أي بقايا لألوساخ و ال يسبب تآكل للمحتويات الداخلية 
 ال( بد من العارض إرفاق نشرة بيانات السالمة العامةSDS  (الخاصة بالغاز )FM200   .) 
 .كمية الغاز حسب التصميم واالسطوانات وبموافقة الدفاع المدني 
 مواسير شبكة نظام اإلطفاء : -2
 لون اسود أن تكون شبكة إطفاء الحريق كاملة من مواسير Seamless Steal  وفقا لـ  According to ANSI-

ASTM A53 Schedule 40- grade B)  بحيث يشمل العرض والسعر المقدم على كافة الوصالت والقطع )
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(  وجميع ما يلزم إلتمام العمل وحسب إرشادات ومواصفات الدفاع المدني  Manifoldsوالمحابس والمجمعات ) 
 ومشرفي شركة كهرباء محافظة اربد .

 لمسننه ااما ما دون ذلك يتم استخدام الوصالت  انش ،. 2.5سات التي تزيد عن التوصيل مابين المواسير باللحام للمقا
 .الخاصة بتوصيل المواسير )المفه(

  ساعة على ان 24ولمدة  بار 16عند اإلنتهاء من تركيب المواسير ضغط الشبكة كاملة لفحصها على ضغط مقدارة 
 24لشبكة واصالح الوضع الى ان يثبت الضغط لمدة يتم ذلك قبل تفعيل النظام ،وفي حال وجود تسريب يتم تفقد ا

 ساعة.
 .تثبيت المواسير بالسقف بواسطة رود ومربط )مسنن( ولمسافة ال تزيد عن مترين ما بين كل مربط واالخر 
 دهان المواسير وجهان بدهان أساس مقاوم للصدأ ،ومن ثم وجهين بدهان لون أحمر )الخاص بأنظمة اإلطفاء( دهان 

ود اي راعاة اعطاء الوقت الكافي ما بين الوجه واآلخر لضمان الجفاف يكون الوجه النهائي املس دون وجحراري ،مع م
 نتوءات.

  (استخدام القطع الالزمة للمواسير ذات جوده عالية وان تكون من احدى الماركات التاليةEE بولوني ،فلك أوك. )رين 
 : NOZZLES )المرشات )  -3
  ( تثبيت المرشات( NOZZLES  سم من السقف, 30على بعد ال يزيد عن 
  أن تكون هذه المرشات من الـ( stainless steel )  . 
 . لها القدرة على تحمل الضغط الواقع عليها 
        تحتوي هذه المرشات )الفوهات( على ما يمنع دخول األتربة والشوائب وحسب مواصفات الدفاع المدني وال     

(NFPA)  . 
 -االسالك  : -4
 استخ( دام اسالك مقاومة للحريق في النظام ومواسير معدنيهBenserحمايه لألسالك المستخدمه في النظام وجم ) يع ما

 يلزم من قطع توصيل ومرابط وعلب تفتيش او توصيل )علب لوب( .
 ال حي تركيب المواسير والعلب باستقامه سواءا باإلتجاه االفقي او العمودي و بشكل مرتب هندسيا بدون تقاطعات وف

قه المنط مرورها من خالل فتحات في الجدران معالجة ما حول المواسير بإغالق الفتحات الزائده والدهان بنفس اللون في
 (.،ومعالجة وتنظيف اي منطقه من االوساخ الناتجه عن العمل )اعادة األوضاع كما كانت
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 -: في نظام االطفاء التحكم -5
  راد حمايتها لملمناطق الوحات التحكم خارج اتركيب. 
 إمكانية التشغيل اليدوي و اآللي  للنظام  
  ية للوحات نظام التحكم التي سيتم تركيبها في الخارج لحمايتها من العوامل والظروف الجو  توفير صندوق حماية

 -المواصفات التالية :وحسب 
 IP not less than 55 
  ملم . 2مكون من صاج اسود سماكة ال تقل عن 
  جهان بدهان أساس مقاوم للصدأ ،ومن ثم وجهين بدهان حراري لون أحمر مقاوم للحريق لون احمر دهان الصندوق و

نهائي )الخاص بأنظمة اإلطفاء( ،مع مراعاة اعطاء الوقت الكافي ما بين الوجه واآلخر لضمان الجفاف يكون الوجه ال
 املس دون وجود اي نتوءات .

  بالستيك شفاف مقوى مقاوم للعوامل الجوية .تحكم المقابل للوحات ال الوجه األمامي للصندوق 
 إضافة كبسة/ زر تعليق النظام ( ABORT BUTTON) منفصل أسفل اللوحة , باالضافة لتوفير عدد من الـ    

ABORT BUTTON  في اكثر من موقع من كل غرفة وعدم اإلكتفاء بالموجود اسفل لوحة التحكم حسب طلب لجنة
 . ن ال يزيد عن ثالث كبسات لكل نظاماإلشراف على العمل على ا

   . ان يكون بأبعاد كافية إلحتواء لوحات التحكم بالعدد المطلوب باإلضافة للوحة اإلرشادية 
  الخارجية  العوامل والظروف الجويةتتحمل على ان  تسمية االنظمةخاصة بـتوفير لوحات ارشادية. 
 ( لغايات فتح 2إستخدام الجكات الهيدروليكية عدد )لباب ااتجاه فتح في حال كان تصميم بشكل تلقائي  الباب وتثبيته

 .لالعلى
  لية:وذلك ضمن الشروط التااألرض مباشرة بامكانية تثبيته الجدار و على صندوق حماية لوحة التحكم امكانية تثبيت 

 .متر  1.25بمسافة  عن مستوى األرض قاعدة الصندوق ارتفاع -
ات تثبيت ملم لغاي 2سم بسماكة  8×8إستخدام تيوبات قياس شرة يلزم في حال تثبيت الصندوق باالرض مبا -

سافة ال مباإلعتبار غرز التيوبات داخل األرض  األخذ بعينمراعاة االرتفاع المذكور اعاله ، و مع  االصندوق عليه
ن صفات دهادهان التيوبات بنفس موااضافة للقيام ب لتثبيت لاستخدام اإلسمنت األسود والرمل و سم  25تقل عن 

 صندوق الحماية .
 تصنيع الصندوق وفي التيوبات المستخدمة بلوح صاج بنفس مواصفات الصاج المستخدم و تغطية اسفل الصندوق  -

 . بنفس المواصفات المذكورة اعاله الدهان



 

15 

 

  Smoke Detectorsحساسات الدخان  -6
 وتوزيعها على مناطق بالغرفة  استخدام كواشف دخانية في النظامzones ات "منطقتين "، يشترط ان تكون الكواشف ذ

 .IP43او  ICE529منشا فرنسي، انجليزي او ايطالي مع تقديم شهادة بذلك بحيث تكون مطابقة لمواصفة 
 

 FM200إطفاء الحريق المعاينة والفحص والتشغيل لنظام  4.3
 المية .المطلوبة وحسب المواصفات الع ةتزويد المنطقة المحمية بالنظام باللوحات التحذيري .1
 توفير لوحات ارشادية دالة على كيفية التعامل مع النظام في حال صدور إشارة من لوحة التحكم . .2
 . للنظام  إمكانية التشغيل اليدوي و اآلليالتاكد من  .3

 تفعيل نظام اوتوماتيك 
  لية للوحة عند حدوث حريق بالغرفة فإن حساس الدخان األقرب من مكان الحريق يستشعر الدخان ويرسل اشارة أو

ة وجود تفعيل جرس اإلنذار للتحذير عن امكانيمن لوحة التحكم وعليه يتم  ىل اإلشارة األولاستقبحيث يتم ا التحكم
 حريق بالغرفة

  انتظار إشارة التأكيد من حساس الدخان الموجود في المنطقة الثانية يتمZones 2  لوحة  عند استقبالوبناءا عليه و
 الغرفة المتواجد بها الحريق  ومراوح الشفط ان وجد فيتكييف الغلق يتم اإلشارة الثانية التحكم 

  ثانية للتأكد من إخالء الغرفة من األشخاص قبل اطالق غاز 60تقوم لوحة التحكم بالعد التنازلي لمدةFM 200 
  يمكن لألشخاص من خالل الضغط عليAbort Switch ازلي قبل إعادة العد مرة أخري بمعني تطويل مدة العد التن

 انطالق الغاز .
 ىبعد اإلنتهاء من العد التنازلي يتم اعطاء إشارة إل Solenoid Valve  انة موجود أعلي االسطوانات بفتح االسطو

 للغرفة المتواجد بها الحريق عن طريق المواسير والفوهات . FM200إلنتقال غاز 
  ثواني يتم غمر كامل الغرفة بغاز  10خاللFM200 رة ومنع انتشارها مرة أخري .لتبريد الحرا 
 تفعيل النظام اليدوي 

  المحمية امكانية تحويل النظام الى الوضع اليدوي الستخدامها اثناء وجود االشخاص داخل المنطقة. 
  ي الضغط علي زر التشغيل اليدو تفعيل النظام من قبل االشخاص المتواجدين داخل المنطقة المحمية من خالل

Agent Release  
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 -:ل المطلوب العم 4.4
  11& 33صاالت الرئيسية للقواطع للاطفاء  انظمةتوريد وتركيبKV تحويل  تيفي محط والترنشات وغرف البطاريات

 .ن يالرئيسيت  2والحسن &  1حسن ال
  ألملس االعزل المقاوم للحريق للترنشات بإستخدام مادة الفوم المعتمد لدى الدفاع المدني او الصوف الصخري والصاج

 . وحسب متطلبات الدفاع المدني ملم 3ماكة ال تقل عن ذات س
  وذلك حسب متطلبات  2& الحسن  1العزل اإلنشائي لصاالت القواطع وغرف البطاريات في محطتي تحويل الحسن

 الدفاع المدني .
 . ربط أنظمة اإلطفاء الذاتي المستحدثه )مضمون العطاء( بأنظمة اإلنذار القائمة في المواقع 
 ليتم  انظمة اإلطفاء الذاتي المستحدثه )مضمون العطاء( بعد تنظيف األماكن من جميع األغبرة المتراكمة تفعيل عمل

ادر التفعيل ببيئة عمل نظيفة وخالية من اي مخاطر قد تسبب بعمل النظام ،وعلى ان يتم تنظيف األغبرة من قبل كو 
 .ول ل المقاقب )المواد الصلبة بإستثناء األغبرة( يتم من المقاول دائرة الصيانة ،اما التنظيف من مخلفات عمل –الشركة 

  للمناطق المراد حمايتها في العطاء كما في الجدول التالي :األحجام التقريبية- 
 إسم المنطقة الرقم 

 
3الحجم التقريبي /  م

  
 101 1حطة تحويل الحسن م  -ترنشات الكوابل  1

 498 1يل الحسن محطة تحو  -11KVالصالة الرئيسية لقواطع  2

 362 1محطة تحويل الحسن  – 33KVالصالة الرئيسية لقواطع  3

1حطة تحويل الحسن م -غرفة البطاريات 4  32 

2حطة تحويل الحسن م  -ترنشات الكوابل  5  86 

 123 2حطة تحويل الحسن م -الصالة الرئيسية للقواطع  6

2حطة تحويل الحسن م -غرفة البطاريات 7  8 
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 المالي  العرض 4.5
 بحيث يشمل السعر كل من األتي :  النظام وتشغيل وفحص تقديم وتركيب

 زمة للنظام اللوحة التحكم والتشغيل ال 
  شارات التنبيه باللغتين العربية واالنجليزيةأجهزة اإلنذار شارة مضيئة ولوحات وا   ووحدة اإلنذار الصوتي وا 
 التشغيل ومفاتيح الضغط والكواشف والمشغل الكهربائي  التشغيل األوتوماتيكي وكبسات معداتالتحكم و  أجهزة 
 جميع ما يلزم إلتمام العمل وحسب إرشادات ومواصفات الدفاع المدني ومشرفي شركة كهرباء محافظة اربد.  
  كفالة للنظام تشمل كلفة أعمال الصيانة و كلفة استبدال إي قطع تالفة وكلفة استبدال غازFM200  سرب في حال الت

 عن عطل فني في النظام خالل فترة الكفالة ) عام واحد على األقل(. الناتج
 .تدريب كادر من الشركة على تشغيل و إطفاء النظام 
  لمواد اتوفير لوحات التعليمات التشغلية للنظام  و اإلشارات التحذيرية و ارشادات المصنع للسالمة في التعامل مع

اللغة بيتها بشكل واضح و مقروء و مرتب عند نقاط استخدامها في النظام المستخدمة و حسب المواصفات العالمية و تثب
 العربية .

 ركيب على العارض إرفاق جدول يستعرض فيه مكونات نظام اإلطفاء و كافة األنظمة واألجهزة والتجهيزات المستخدمة لت
  ( .  FM200وتشغيل  نظام إطفاء الحريق ) 

 -يشترط ما يلي :
  من قبل الدفاع المدني. معتمدة المستخدمة القطعأن تكون كافة 
 حسب األصول  للدفاع المدني عاملة تسليم األنظمة.  
 ادات مراجعة الجهات المعنية كالدفاع المدني او اي جهة اخرى نيابة عن شركة الكهرباء ألخذ الموافقات او اإلعتم

 وذلك بعد اصدار كتاب تكليف من الشركة بذلك ....الخ ،الالزمة 
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 ( يوم من تاريخ استالم كتاب االحالة.90يلتزم العارض بتسليم االعمال المطلوبة خالل ) -
 جدول الكميات واألسعارسادسا : 

 

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

 

رقم 
 البند

 اسم المادة
الكمية 
 المطلوبة 

 / دينار  السعر
 رقما

 / دينار  السعر
 تفقيطا 

1 
 FM200 ذاتي نظام اطفاء  وتشغيل توريد وتركيبتصميم و 

    1حسن التحويل لترنشات في محطة ل

  FM200    غيل نظام اطفاء ذاتيتصميم وتوريد وتركيب وتش 2
    1حسن الفي محطة تحويل  (11KV)لصالة القواطع 

3 
  FM200   تصميم وتوريد وتركيب وتشغيل نظام اطفاء ذاتي 

    1 ( في محطة تحويل الحسنKV 33لصالة القواطع )

4 
 FM200 تصميم وتوريد وتركيب وتشغيل نظام اطفاء ذاتي 

    1تحويل الحسن  لغرفة البطاريات  في محطة

 FM200 تصميم وتوريد وتركيب وتشغيل نظام اطفاء ذاتي  5
    لقديمالمرفق ا -2  للترنشات في محطة تحويل الحسن

6 
 FM200 تصميم وتوريد وتركيب وتشغيل نظام اطفاء ذاتي 

    مرفق القديمال -2  لصالة القواطع  في محطة تحويل الحسن

 FM200 غيل نظام اطفاء ذاتي تصميم وتوريد وتركيب وتش 7
    يم المرفق القد - 2لغرفة البطاريات  في محطة تحويل الحسن 

    كغما  – FM200وتزويد )تعبئة( غاز   توريد 8
 -السعر اإلجمالي :

 .........................: .........اسم العارض                                                                                        
 توقيع وختم العارض                                                           
                                                                            ...........................................   . 

 خامسا : فترة التسليم :
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 المخالفة نوع المادة اسم
  
  
  
  
  
  
  

 والشروط العامة الفنية المواصفة على المخالفات جدول: سابعا  


