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 العراق كتدأ منظمة – المناقصة ألجراء وطنية دعوة
 

 العراق اكتد منظمة – العطاءات لمقدمي تعليماتال
 (تقنيال العرض مغلف الى اضافتها ليتم)

 
 201917/04/  :التاريخ

 
 N:  0012019/1704B/R/ELWR/JY/D1310D/T˚ المناقصة

  
 شبكة) للمياه التحتية البنية تأهيل إلعادة العروض لتقديم المقاولين وتدعو إنسانية مساعدات مشروع تنفذ (والتطوير الفني للتعاون وكالة) اكتد منظمة      

 .تلعفر وقضاء الموصل مدينة ،نينوى ظةمحاف في( الضخ ومحطة المياه

 مالعلأل العام الوصف

 :الوصف .1
 للمياه )شبكة المياه ومحطة الضخ( في جنوب وغرب الموصل وكذلك قضاء تلعفر.البنية التحتية  تأهيل دةأعا

  

 ، خط العرض°36.333825خط الطول:  \ نتصارالضخ في حي اال عزيزمحطة ت -
 شرق الموصل، محافظة نينوى.° 43.207144

، خط العرض °36.325552خط الطول:  \ طريق السايلوي ف 2 االنبوب الرئيسي -
 الموصل، محافظة نينوى. غرب° 43.12372

° 42.45876، خط العرض °36.35781خط الطول:  \حي المنتظر شبكة مياه  -
 ظة نينوى.حاف، مقضاء تلعفر

المقاول هو المسؤول عن جميع أنواع األعمال، والتي تشمل الخدمات المهنية والتقنية، 
واللوازم والمعدات والمواد، والقوى العاملة، تكاليف الشحن، وتكاليف التركيب، 

واالختبار والتشغيل وجميع األعمال / الخدمات ذات الصلة لتوفير مرفق التكوين 
 .الهيكل والمعدات وفقا للمعايير المقترحةالتشغيل الكامل و

 االعمال / الهندسية:               فئة المنتج / الفئة .2

 (والتشغيلي الكامل النطاق) االنتهاء                  :اإلنتاج مرحلة .3
 .أعاله التفاصيل حسب - DPP(: INCOTERM) شروط التسليم .4

 .و/او شبكة مياه حي المنتظر قضاء تلعفر غرب الموصل في طريق السايلو 2االنبوب الرئيسي وصل، محطة تقوية الضخ في حي االنتصار شرق الم في

 .اشهر( 6) ستة :بها الموصي        :العرض صالحية مدة .5
 

 ناقصةجراءات المالزمني إل اإلطار
 

 جلسة تقديمية لوثيقة المناقصة وعملية المناقصة ص:  11:00 – 24/04/2019
 جامع قرب 85/72 الدار قمر المرور، واشارة السبعاوي شارع قبل الوحدة، حي ،الموصل العراق،في الموصل،  منظمة اكتد ممثليةمكتب  -

 .السالم
 زيارة للموقع منظمة من قبل اكتد : م 13:00 – 24/04/2019

 جامع قرب 85/72 الدار رقم المرور، واشارة السبعاوي شارع قبل الوحدة، حي الموصل، العراق،في الموصل،  كتدامكتب ممثلية  اءلتقاال نقطة
 .السالم

 ارة قبل تاريخ زي nder@acted.orgiraq.te اإللكترونيتأكيد خطي وارسال الى البريد ، يجب عليهم تقديم مقدمي العروض المهتمين
 الموقع.

 
 زيارة للموقع منظمة من قبل اكتد ص:  10:00 – 25/04/2019

 .العراق، شارع الوحدة: تلعفرمكتب ممثلية منظمة اكتد في  اءلتقاال نقطة
 ارةقبل تاريخ زي nder@acted.orgiraq.te اإللكترونيتأكيد خطي وارسال الى البريد ، يجب عليهم تقديم مقدمي العروض المهتمين

 
 المناقصة.تاريخ اغالق : ص 10:00 – 09/05/2019

 أي وجميع العروض المقدمة بعد هذا التاريخ لن تعتبر مؤهلة.
 

 رقم المنزل على اليمين،الشارع األول  عينكاوا، تقاطع بعد اليمين على ، شارع خابات(السادس الشارع)ممثلية منظمة اكتد في أربيل:  مكتب

 .العراق – أربيل عينكاوا، هدياب، حي ،240/1/467

mailto:iraq.tender@acted.org
mailto:iraq.tender@acted.org
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 قرب جامع السالم. 85/72العراق، الموصل، حي الوحدة، قبل شارع السبعاوي واشارة المرور، رقم الدار مثلية منظمة اكتد في الموصل: ب ممكت
 العراق، شارع الوحدة.: تلعفرمكتب ممثلية منظمة اكتد في 

 .ةتلة مالطا الى وسط المدين، الشارع الثالث من إشارة مرور اسالمحي ا طمال 67كولفين شارع  مكتب ممثلية منظمة اكتد في دهوك:
 

 الجلسة االفتتاحية للعطاء الفني.: ص 11:00 – 05/13/2019
 .السالم جامع قرب 85/72 الدار رقم المرور، واشارة السبعاوي شارع قبل الوحدة، حي الموصل، العراق،مكتب ممثلية منظمة اكتد في الموصل: 

 

 عرض المشروع
 

 السياق -أ
 

داخلياً في العراق في المناطق "المستعادة حديثًا" في  نازحينتنفيذ إجراء دعم المرونة للمجتمعات المضيفة والعائدين وال Alliance2015 يقترح شركاء
فرد في قطاعات المياه  250،000ركاء بتنفيذ نهج متكامل لتعزيز مرونة ما ال يقل عن العراق ، والتي تستهدف محافظتي نينوى وصالح الدين. سيقوم الش

 في المجتمعات العراقية. ل العيش من أجل دعم جهود االستقرار واالنتعاشوسب والصرف الصحي والنظافة
 

 للمشروع هو تعزيز قدرة النازحين داخليا في العراق ودعم استعادة المجتمعات المضيفة وإداراتهم. تشير المرونة في هذا السياق إلى قدرة العام الهدف
العيش جنبًا ول إلى سبل المجتمعات المستهدفة المحددة للتعافي من اآلثار السلبية للنزاع ؛ هنا مع التركيز على إعادة إنشاء الخدمات األساسية ، والوص

 .إلى جنب مع بناء القدرات الفنية لإلدارات المحلية والمجتمع المدني
 

 حسنوا قد العراق في حديثًا إليها الوصول يمكن التي المناطق داخل المستهدفين السكان أن( 1للمشروع هو تحقيق النتيجتين التاليتين:  المحدد الهدف
 دخلهم من حسنوا قد العراق في حديثًا إليها الوصول يمكن التي المناطق داخل المستهدفون السكان( 2 ؛ الصحي والصرف المياه على الحصول من

 .األساسية احتياجاتهم لتلبية رزقهم ومصدر
 

حكومية أخيًرا ، من خالل استهداف مجموعة من الفئات المستهدفة )النازحين والمجتمعات المضيفة والعائدين(، باإلضافة إلى العمل مع السلطات ال
المساعدات  والمستند علىلشامل استدام لوطنيين، يسعى اإلجراء إلى دعم الجهود التي تعزز التماسك االجتماعي واالستقرار والنمو الموالشركاء ا

 .اإلنسانية المقدمة إلى هذه المجتمعات في العراق منذ بداية األزمة

 
 

 المقترحة األنشطة -ب

 بعد ما لسيناريو نتيجة نينوى محافظة أنحاء جميع في للتلف ومعالجتها وإمداداتها المياه إلى الوصول بإمكانية المتعلقة التحتية البنى من العديد تعرضت
 في العمل تفاصيل على لضوء تسليط مع مواقع (3) مجموعه ما لهيتأ إعادة أو/  و ترقية ، صالحمنظمة اكتد أل تهدف ، لذلك. 2017 عام منذ الصراع

 .المستند هذا
 الخط ،( النقل/  التوزيع خط) العامة المياه إمدادات شبكة: في النظر على( فرلعت قضاءو الموصل محافظة) نينوى محافظة في التدخل هذا تركيز ينصب

 .المياه محطات ضخ/  تعزيز و المنزلية تللمجمعا التوزيع وصالت/  خط وكذلك ، التعزيز/  الضخ ومحطات المعالجة محطات من القادم الرئيسي
 يتم أن المتوقع من ، المقترح العقد ضمن مواقع (3) هناك أن ، األولية التقييمات من ، المفترض من". الموقع" باسم للتدخل محدد موقع كل إلى يشار

 .المتوقعة العقد فترة خاللماء نينوى  مديرية وممثل لمنظمة اكتد المعين المشرف قِبل من صحتها من والتحقق بالكامل إكمالها
 

  ( بنية تحتية للمياه متضررة في تلعفر والموصل3دة تأهيل ثالثة )إعا -نطاق العمل 

 

 ، المقاطعة ، ميثاق ، 1/2/3 انتصار: الموصل لمدينة الشرقية الضفة في أحياء 7 ىأل مياهال خالض طةحم تجهز هنا :تعزيزلل االنتصار محطة •
 الخدمة مستوى يزال ال الحالي الوقت في والتي ، دجلة نهر في الرئيسية المعالجة محطة من المياه إمدادات المحطة هذه تلقىت.والكرامة الجديدة

 المياه وصول زيادة لغرض لتريقة تحتاج المضخة وغرفة الزائد التدفق وآلية ، السطح أفقيتين مضختين اكنه ، وبالتالي. سعة اقصى عند ليس
 .ممكن قدر بأكبر السكنية المجمعات إلى

 حي: الموصل لمدينة الغربية الضفة في مختلفة أحياء( 3) إلى يصل لما المياه االنبوب يجهز هنا: السايلو طريق في الرئيسي االنبوب خط •
 األصلي األنبوب تمزق بسبب للتخفيف كتدابير فقط الموقع في الموجود األنبوب تثبيت تم ، حاليًا. حجر وادي وحي الدواسه حي ، المحطة

 خالل من المستخدمين إلى المياه وصول لزيادة مطور رئيسي أنابيب خط يُقترح وبالتالي،. المنطقة هذه واجهت التي الجوية باتالضر بسبب
 .الضغط تحمل على قادرة أنابيب نوعية توفير

 والتي تلعفر، قضاء في الواقع رالمنتظ حي في للمستخدمين المياه إلى الوصول توفير أجل من مياه شبكة اقتراح تم: المنتظر حي مياه شبكة نتا •
 قبل من الفردي والتوظيف بالشاحنات المياه نقل جانب إلى المياه، إلى الوصول إمكانية تتوفر ال. الحالي الوقت في أسرة 600 حوالي تضم

. الصحي والصرف المياه ماستخدا سوء ممارسات بسبب المياه تنقلها التي واألمراض األمراض ناقالت انتشار خطر من يزيد مما المستخدمين،
 للمستخدمين مختلفة وصول نقاط إلى وتنتقل الحالية تلعفر بشبكة تتصل أن يجب والتي الموقع لهذا جديدة مياه شبكة اقتراح يتم وبالتالي،
 .بسهولة
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 .بالتسلسل األتي الجدول في المواقع في تدخل لكل أوسع وصف ويرد

موقع لكل المقترحة الخدمة أعمال  
االحداثيات/  الموقع اسم العنصر العمل نطاق المكان   

1 

محطة تعزيز الضخ في حي 
خط الطول:  \االنتصار 

، خط 36.333825°
 .°43.207144العرض 

شرق الموصل، 
 .محافظة نينوى

متر مكعب في  600استبدال مضختين سطحتين أفقيتين بمحرك مزود بسعة تدفق تبلغ 
باًرا  16متًرا )نقطة التشغيل( مع ضغط تشغيل ال يقل عن  60 تبلغ ضخوشحنة الساعة 

دورة في الدقيقة مع  1500 دوران كيلو واط مع سرعة 185درة مصنف بق محركو
تبديل توقف ، ية المدرجة مثل لوحة التحكم ، قواطع الدائرة ، الجميع المكونات الكهربائ

 .الخ
 باإلضافة إلى ذلك ، تشمل األعمال ترقية غرفة الضخ إلصالح مشاكل الصرف في

الداخل وترتيب جميع أعمال األسالك والنوافذ والبوابات / األبواب وأعمال الدهان الالزمة 
الخزان للمرفق خارجيًا وداخليًا، جنبًا إلى جنب مع إصالح آلية الفائض الموجودة في 

 .االرضي

2 

في طريق  2النبوب الرئيسي ا
خط الطول:  \ايلو الس

خط العرض  ،36.325552°

43.12372° .  

غرب الموصل، 
 محافظة نينوى

األنابيب البالستيكية الموجودة تحت األرض من خالل حفر الخنادق وإزالة الطبقة استبدال 
م لمعايير مياه الشرب لم 400 ة / اإلسفلتية ووضع أنابيب حديد الدكتايل بقطرالخرساني

مع جميع التجهيزات الالزمة وغرف التفتيش المحددة في الموقع، فضالً عن الردم 
األسفلت. تشمل أعمال الخدمة توصيل خط األنابيب  الخرسانة /طبقة لخندق وللوالترميم 

لطرفين مع تضمين اختبار استاتيكي مائي وتشغيل الجديد بالنقاط الموجودة في كال ا
 .مناسب بدون تسريبات

3 
خط  \شبكة مياه حي المنتظر 

، خط °36.35781الطول: 
 °42.45876العرض 

قضاء تلعفر، 
 .محافظة نينوى

بقطر متر  2000لم و م 160بقطر متر  1000ملم ،  200بقطر متر  700تركيب 
المقاومة للكسر مع جميع التجهيزات والملحقات المضمنة  PE100 من أنابيبلم م 110

 .للتشغيل الكامل وعمل مقاوم للتسرب
ونقاط التوصيل المنزلية وهياكل غرف تشمل خدمات العمل حفر الخنادق والردم لألنابيب 

دخل مالتفتيش واالتصال بشبكة المياه الحالية لمدينة تلعفر الواقعة على بعد بناية واحدة 
لسليم ختبار االستاتيكي المائي لضمان التثبيت االحي. باإلضافة إلى ذلك، يتم تضمين ا

 .وتشغيل خط األنابيب

 

 التنفيذ فترة -ح

 ،بوضوح محددة عمل أيام مع جانت مخطط شكل في واضحة بناء عمل خطة تقديم إلى العروض مقدمو يحتاج عام. بشكل أسبوًعا (18) عشر ثمانية
 من أسبوعان ذلك في بما ،موقع لكل الفنية المواصفات وجميع الكميات فاتورة مع متسقة العمل خطة تكون أن يجب النشاط. ووصف العمل ومقدار

 .التشغيل لفترة الدعم
421/5000 

. الموقع مستوى على العمل لبدء الالزمة الشراء عمليات وإجراء الحقل إلى الموارد جميع تعبئة المقاول من يُطلب (،2) األسبوعين فترة خالل
 البناء رةفت أن إلى اإلشارة تجدر. التشغيل ومساعدة التسليم فترة نهاية حتى به االحتفاظ يتم ضمان خالل من الفترة هذه ستنعكس ذلك، إلى باإلضافة

 .النهائية التعاقدية الوثائق على الطرفان فيه يوقع الذي التاريخ من تبدأ التنفيذ أو
 

 البناء انتهاء تعريف - خ

 :يلي ما بعد مكتملة التنفيذ فترةالبناء او  اعتبار سيتم
 جزئي للشهادة" من قبل جازانالمقاول، سيتم توفير " المتواصل معالفني، اكتد  قبل فريق جميع أعمال الخدمات منجزة على النحو المحدد من .1

 .مراقبة الجودة والكمية في الموقع طوال مرحلة البناء بما في ذلك مشاركة مديرية المياهل، بناًء على زيارة اكتد دير برنامجم
 ، بناًء علىمدير البرنامج لمنظمة اكتد واسطةالنهائي للشهادة" ب االنجازبحلول نهاية فترة الضمان، المحددة في الوصف الفني، سيتم توفير ". 2      

 .ماءال مديرية بمشاركة للمشروع المستمرة لمتابعةا

 

 عامة شروط -د
 

 مكتب الى إرسالها تم الوثائق جميع تكون أن يجب(. العراق بتوقيت) 10:00 الساعة في  09/05/2019وه المناقصة هذه إغالق موعد .1
 :التالية العناوين على اكتد منظمة

 
)الشارع السادس، شارع خابات( على اليمين بعد تقاطع عينكاوا، الشارع األول على اليمين، المنزل رقم مكتب ممثلية منظمة اكتد في أربيل: 

 العراق. –، حي هدياب، عينكاوا، أربيل 240/1/467
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 قرب جامع السالم. 85/72ارة المرور، رقم الدار السبعاوي واش العراق، الموصل، حي الوحدة، قبل شارعمكتب ممثلية منظمة اكتد في الموصل: 
 

 العراق، شارع الوحدة.مكتب ممثلية منظمة اكتد في تلعفر: 

 مالطا حي اسالم، الشارع الثالث من إشارة مرور تلة مالطا الى وسط المدينة. 67كولفين شارع  مكتب ممثلية منظمة اكتد في دهوك:

 
 tender@acted.org الى ونسخة  iraq.tender@acted.orgأو ارسالها على كل من 

 :في حالة التقديم اإللكتروني ، يرجى

 للبريد االلكتروني. لموضوعا خانةالمذكور أعاله في للمناقصة  يمرجعالاذكر الرقم  •

 غير مقبولة وأرسلها. الختم والتوقيعات اإللكترونية امسحها ضوئياامأل وثيقة المناقصة، قم بتسجيلها، ختمها،  •
 .5 رقم الشرط في موصفه تم نالذي ينمنفصلال للمغلفين ينلمقابلا ،منفصلين الكترونيين بريدين إرسل

 
 

 .والوثائق الرسمية باللغة اإلنجليزية والكردية و / أو العربيةتقدم جميع الوثائق باللغة اإلنجليزية. يجب تقديم الشهادات  نتا .2
 اكتد.سيقوم المزايدون بملء، توقيع وختم جميع صفحات هذا المستند وإعادتها وفقًا لتنسيق منظمة  .3

 تقني عرض وهو ،5 النقطة في مذكورةال المغلفات نفس في يقدموا أن موقع أو واحدة قطعة من ألكثر يقدمون الذين العروض مقدمي على يجب  -4
 على يةاللوجست وقدراته البشرية المواردو والمالية الفنية قدرته إثبات ضوعرال دممق على يجب. التالية للمواصفات وفقًا قطعة لكل محدد ومالي
 ألكثر عرًضا يقدمون الذين العروض مقدمي على يجب. المطلوب االنتهاء وقت في العمل لخطة وفقًا المقدمة، المواقع أو حصصال جميع تنفيذ
 .أدناه الصلة ذات للمواصفات وفقًا قطعة لكل منفصل عرض تقديم واحدة حصة من

 :التالي النحو على مغلقين مظروفين في اكتد منظمة في اللوجستية الخدمات قسم إلى النهائي العرض تقديم يجب -5

 :" ويشمل  09/05/2019و /لبال يتم فتحه ق -أنه "عرض فني (: يجب أن يتم تمييزه بوضوح على 2من  1العرض الفني )المظروف  -1

 .التقنية واألحكام الشروط والمختوم، الموقّع الفني االقتراح •

 .مختوم وموقع" أخالقي إعالن"  و " العروض مقدمي استبيان" و" وضلعرا مقدمي تعليمات •

 .(وراق تسجيل الشركة )صالحةأ •

 شهادة اإلعفاء الضريبي )صالحة(. •

 (.Fقائمة وبرهان على الخبرة في القيام بأعمال مماثلة )راجع الفصل  •

 (.Fراجع الفصل قائمة الموظفين الرئيسيين المخصصة للمشروع لإلدارة والدعم التقني مع السير الذاتية المحدثة ) •

 (.Fراجع الفصل للمشروع )الشركة المخصصة  قائمة وأدلة أصول •

 .(Fراجع الفصل مخطط جانت لألنشطة ) •

 المستندات الداعمة األخرى )إن وجدت(. •

 شهادة المنشأ )عند الطلب(. •

 .ييمتقلها  أوراق البيانات أو الفهارس أو أي مستندات فنية داعمة أخرى •

 لذلك وفقًا الفني االقتراح وثيقة أقسام جميع تجميع يجب •

 
 :ويشمل" 14/03/2019 قبل فتحه يتم ال" تجاري عرض" أنه على بوضوح تمييزه يجب(: 2 من 2 مغلفال) التجاري العرض -2

 

 .قعمختوم ومو لعرض التجاريا •

 الكامل. مقدم العطاءسم وعنوان ا •

 .مقدم العطاءالتعريفية ل هويةالنسخة من  •

 أشهر أو أكثر(. 6صالحية العرض )موصى به  •

 بات القدرة المالية )البيانات المصرفية / التقارير المالية(اث •

 
 

 المظاريف غير المختومة والعطاءات المتأخرة سيتم رفضها تلقائيًا. 6
 .منفصلينرية والتقنية في مظروفين العروض التجايتم فيه فصل  اللعرض الذي التلقائي ليتم رفض  7
 .العقد منح إلى مباشرة العطاءتقديم  يؤدي لن 8
 (، وتشمل ضريبة القيمة المضافة وأي / جميع الضرائب األخرى المطبقة.USDالدوالر األمريكي )باألسعار إلزامية  9

 .المعاد تقييمه على المستوى الميداني ضع الكميات والمواصفات للتغيير بناًء على نطاق عمل المشروعقد تخ -10

أنه يمكن منح كل قطعة / موقع لموّردين مختلفين، ( واحد حسب الرغبة، مع اإلشارة إلى 1لعطاءات التقدم بطلب ألكثر من عقد )يمكن لمقدمي ا -11
 وفقًا لمعايير التسجيل.

 سيتم النظر في سعر الوحدة. حسابية،في حالة وجود أي أخطاء  -12

mailto:iraq.tender@acted.org
mailto:tender@acted.org
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ستجعل أي تعديالت، بما في ذلك استخدام سائل التصحيح )الحبر األبيض(،  .ي حالة حدوث خطأ عند كتابة األسعار، يرجى تجاهل الصفحةف -13
 .عرضك غير صالح

لحكومة إقليم كردستان والمبادئ التوجيهية والمواصفات الفنية المعايير العراقية ألنشطة البناء: الشروط العامة للعقد يجب على المقاول اتباع  -14
(، SORBية )، مواصفات اإلسكان وإعادة اإلعمار، جمهورية العراق، مواصفات الهيئة العامة للطرق والجسور العراق (IGTS) للعراق

 (.NCCL&R) مواصفات االختبارياسات سالمة العمل، البيئية الوطنية، س رشاداتاإل

 

لمنظمة  موقعالومشرف المياه والصرف الصحي لمنظمة اكتد  الفائز تقريًرا تقنيًا إلى مدير برنامج مقدم العطاءأثناء تنفيذ هذا المشروع، سيقدم  -15
 اكتد.

 قوة بسبب الحوالة تأخر حالة في أو للدفع جزئي استقبال مع المشروع لتنفيذ كافية مالية وقدرة سيولة إثبات الفائز رضالعا على يجب -16
 .قاهرة

لضمان استخدام األموال على وجه الحصر لألغراض اإلنسانية ووفقاً لمتطلبات امتثال الجهات المانحة، تخضع جميع عروض العقود لشرط عدم  -17
بالحق في إجراء تد ظ منظمة اكقًا لهذه الغاية، تحتفب. تحقياإلرها اكتد لمكافحةمنظمة  ين في قوائم مكافحة اإلرهاب، تمشياً مع سياسةظهور المقاول

عمليات تدقيق لمكافحة اإلرهاب على المقاول وأعضاء مجلس إدارته والموظفين والمتطوعين والخبراء االستشاريين ومقدمي الخدمات المالية 
 الباطن.والمقاول من 

 

نهج عدم التسامح مطلقًا تجاه الفساد وتلتزم باحترام أعلى المعايير من حيث الكفاءة والمسؤولية والشفافية في أنشطتها. على وجه بنى مالحظة: تت
عليه مدير مقاربة تشاركية لتعزيز وضمان الشفافية داخل المنظمة وأنشأت مركز تنسيق للشفافية )فريق الشفافية يشرف نظمة اكتد م تبنتالخصوص ، 

و أي فعل غير قانوني أو غير الئق أو غير أخالقي أ التدقيق والشفافية( عبر عنوان بريد إلكتروني محدد. على هذا النحو، إذا كنت تشاهد أو تشك في
ى إلكتروني إل ممارسات تجارية )مثل التماس أو قبول أو محاولة تقديم أو قبول أي رشوة( أثناء عملية تقديم العطاءات، يرجى إرسال بريد

transparent@acted.org. 

 :محددة شروط -ف

 .العالمي للوحدة المترية يجب أن تكون جميع وحدات القياس وفقًا للنظام .1

 .والمواصفات الفنية المقدمة الكمياتفاتورة جب على مقدمي العروض تقديم عرضهم وفقًا لي .2

عمل أو إثبات القدرة على ال ةالعراق الفيدراليحكومة  –جب على مقدمي العروض تقديم نسخة صالحة من جميع تسجيالتهم داخل محافظة نينوى ي .3
 .يع العقدطقة قبل توقبشكل قانوني في المن

 .الحق في االتصال بالخبرات السابقة وأي سلطة مالية أو أمنية للتحقق منهااكتد  منظمة تحتفظ .4
 : (EMMP) لإلدارة البيئية والمراقبةاكتد ة منظمة يلتزم المقاول بخط -5

 أ( خالل مرحلة بناء المشروع

 التشغيلية لهذا المشروعب( خالل المرحلة 
 الحصر:ج( يجب أن تتضمن كلتا المرحلتين المواضيع التالية، على سبيل المثال ال 

 

 التربة ، الجيوتقنية ، الجيولوجيا والجيولوجيا المائية •

 دليل الطوارئ وخطة الطوارئ •

 جوفية(موارد المياه )حماية المياه السطحية وال •

 جودة الهواء •

 الضوضاء واالهتزاز •

 .)الموظفين والمقيمين(الصحة العامة والسالمة  •
 
 :معيار االختيار -د
 

 :سيتم تقييم العروض الواردة بناًء على المعايير التالية
 تجاري اقتراح ٪ 40
 :فني اقتراح ٪ 60

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



T/10DJY/D13/LWR/ERB/17042019/001  

Page 6 of 49 

 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

 ____________________________________      مخولال مقدم العطاءممثل مركز و اسم
 
 
 

 _____________________________________               المخولتوقيع 
 
 
 

 ئاتعطامقدمي النهاية التعليمات لل

 
  

# CHAPTER النقاط / الوزن   شروط 

a. 40 خبرة في العمل% 
٪5العمل العام:   

٪ 20عمل خاص:   
٪ 51تجربة المنظمات غير الحكومية:   

b. 25 شؤون الموظفين% 
٪5موظفو اإلدارة:   
٪10الكوادر الفنية:   
٪10الموظفون الميدانيون:   

c. للشركة قيلةوالثقائمة وإثبات المعدات واآلالت الخفيفة  %20 أصول الشركة  

d. 15 خطة العمل المقترحة% 
األعمالالنهاء التسلسل المنطقي  . 

 .اإلطار الزمني مقارنة بمدة المشروع

 (%60 : الوزن) %100 المجموع

 %60 : الحد األدنى المطلوب

 :التالية االستبعاد عوامل أحد تطبيق حالة في أو

 .المورد هال يتقدم التي اتالخدم مجال فيخبرة  اي عدم اثبات-

 .المشروع مدة تناسب ال المقترحة العمل خطة -

 في الموضحة للمواصفة ةمكافئ غير أو ةمناسب غير المواصفات/  األصل -

 .المناقصة مستندات
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 العرض الفني

( 2 من 1 ملف ) 
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 العراق منظمة اكتد - الفني التقييم
 ٪ 40خبرة العمل  •
 

 

 اخرى ضافيةاج تفاصيل افي حالة ادر منفصلة ورقة استخدم: مالحظة
 

 كة(: خبرة الشر1الجدول )

 

 

المشروع اسم #  الموقع 
الزمنية المدة  

" إلى و من التاريخ " 
لمشروعا قيمة الزبون اسم  بالمرجع االتصال تفاصيل  النوع   

        

        

        

        

        
 

 

 :التقييم من حيث
 ٪ 5خبرة في المجال( السنوات والخبرة العمل العامة )إجمالي  -
 ٪20ذات صلة بالنطاق الذي يشمل:  معينةخبرة عمل  -
o خبرة في إصالحات البنية التحتية للمياه )مثل وحدات المعالجة ، ومحطة ضخ مضخة المياه ومشاريع إعادة تأهيل شبكات المياه 
o  العمل مع المنظمات غير الحكومية الدولية في نفس السياق )محافظة نينوى(خبرة في 
o  منظمة اكتدالخبرة السابقة في العمل 
o للمشاريع. لمراجعالمدة والميزانية وا 

o القيمة اإلجمالية للمشروعات المنجزة. 
 ٪15فحص المرجع(:  بعد) زبونتجربة مع منظمة غير حكومية ك -

 

 

 ٪ 25للمشروع(  ينوالمخصصكل من الدائميين الموظفون )
 

 .اضحيجب أن يتضمن العرض سيرة ذاتية مفصلة لكل موظف، مع دمج وتمثيل هيكل اإلدارة والدعم الفني بشكل و

 :يتم تحديد الحد األدنى من المتطلبات لكل وحدة إعادة تأهيل تتوقعها للهيكل اإلداري
 

 :الهيكل اإلداري
 .مدير المشروع -
 .المسؤول المالي -
 .المسؤول اللوجستي -
 .مسؤول السالمة واألمن -
 .مسؤول الموارد البشرية -

 
 

 :ألنشطة المقترحة في خطة العمل بما يلي: يمكن مشاركته بين المواقع، إذا سمح تسلسل اهيكل الدعم الفني
 + خبرة سنوات 10المشرف على الموقع الرئيسي / مهندس  -
 .سنوات+ 5هندس مدني خبرة م -
 .سنوات 5هندس ميكانيكي خبرة م -
 .+ سنوات5دس كهرباء خبرة مهن -

 
 :الفنيين الميدانيين

 .عامل الكهرباء -
 سباك -
 ء.بنا -
 .فني مختبر -
 .يكانيكيم -
 .لةمشغل اآلالت الثقي -
 .مراقب عمال -
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:التقييم من حيث  
 ٪5الخبرة( الهيكل اإلداري والمؤهالت )الخلفية األكاديمية وعدد سنوات  -
 ٪ 10هيكل الدعم الفني )عدد وخبرات المهندسين المدنيين والميكانيكيين والكهربائيين(  -
 ٪10الموظفون الميدانيون )عدد وتخصص الفنيين(  -

 
 الوقت في األعمال الستكمال وبالمطل الكادرو العطاء بجدول مقارنة للشركة الجارية الحالية شاريعالم االعتبار بنظر خذاي أن يجبالموظفين  تقييم

 .الجودة معايير على والحفاظ المحدد
 

 الهيكل اإلداري(: 2الجدول )
 

 

العلمي المؤهل  الموقع االسم رهالخب سنوات مجموع   

    

    

    

    

    

 
 الفني(: هيكل الدعم 3الجدول )

 
 

 

العلمي المؤهل  الموقع االسم الخبره سنوات مجموع   

    

    

    

    

    
 

 الفنيين الميدانيين (:4الجدول )
 

سماال العلمي المؤهل  الموقع  الخبره سنوات مجموع   

    

    

    

    

    
 
 

 .يجب أن يشتمل العرض على السيرة الذاتية المفصلة لكل الموظفين الذين يشكلون هيكل اإلدارة وهيكل الدعم الفني
 

 ٪ 20( للمشروع والمخصصة العامة كل من) الشركة أصول
 

، على مقدم العطاءيعتمد الحد األدنى من المتطلبات على كل احتياجات الموقع، كما هو مطلوب لإلنجاز من الناحية الكمية والنوعية، يجب أن يكون لدى 
طن  (4حمولة ) (1) ةطن وواحد( 8)حمولة  (1) ةواحد ، شاحنة)بيك اب( الدفع رباعيةحمل  (2) سبيل المثال ال الحصر، ما يلي لكل موقع: مركبتان

( آلة تقطيع الصخور، جرافة مجرفة 1( رافعة ، واحد )1( ، واحد )ة( )هيدروليكي2ن )تا( ضاغط التربة، حفار1مياه، واحد )لل( ناقلة 1لنقل المواد، واحد )
 .(بار أو ما شابه 16اء بضغط ( )ضاغط هو1( ، جهاز اختبار هيدروليكي )2لحام انصهار كهربائي ) تين( ، آل1)

 
 

المالك وضع الرقم الموديل االصول  
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 :يجب أن يشمل التقييم

 .قائمة المعدات المملوكة للشركة -
 المطلوبة )اتفاقية اإليجار / تأكيد مورد اآلالت(لحصول على األجهزة إثبات القدرة على ا -

 

 .األعمال إلكمال الالزمة والمعدات المناقصات بحجم مقارنة للشركة الجارية الحالية المشاريع االعتبار في الشركة أصول تقييم يأخذ أن يجب
 

 ٪ 15خطة العمل المقترحة  •
 .يرجى إرفاق مخطط جانت

 :يثالتقييم من ح
 .المنطقي النهاء األعمالالتسلسل  -
 .إلطار الزمني مقارنة مع مدة المشروعا -
 لكل نشاط. المخططة القوة العاملة والمعدات -

 

 ٪ 10ضمان الجودة 

 مالحظات •
 

نقطة كما في  100عطاء. يتم توزيع ٪ من مجموع نقاط ال 60نقطة ولكن مرجح بنسبة  100مالحظة أن سجل التقييم الفني يتكون من يرجى  -

 .الجدول أعاله

٪ من إجمالي الفحص الفني من متابعة عملية تقديم العطاءات أو في حالة وجود أحد عوامل 60سيتم استبعاد المقاولين الذين يحرزون أقل من  -

 :إللغاء التاليةا

o عدم اثبات اي خبرة في مجال الخدمات التي يتقدم لها المورد. 
o  تناسب مدة المشروعالمقترحة الخطة العمل . 
o االصل / المواصفات غير مناسبة أو غير مكافئة للمواصفة الموضحة في مستندات المناقصة 

وارد لألعمال المقترحة. باإلضافة إلى ذلك، سيتم تقييم العروض المالية يرجى مالحظة أن العروض الفنية سيتم تقييمها وفقًا لمدى كفاية الم -

 للعرض الحاصل على اعلى تقييمقود نح العسيتم م .بالتناسب

 .الواقع أرض على الحاجةإذا لزم األمر على أساس  حصةالحق في إلغاء أي من المواقع أو المشاريع المدرجة تحت كل  اكتد لهامنظمة  -

المالية والتقنية والمعدات(  ظفين،موال الزمني،فقط إذا أثبتوا قدراتهم )من حيث اإلطار  واحدة، حصةحق لمقدمي العروض التقدم بطلب ألكثر من ي -

 .واحدة في وقت واحد حصةللعمل على أكثر من 

 .أشهر 6إذا اعتذر المورد بعد تقديم عرضه، فسيتم رفض عروضه الالحقة لمدة  -

 سها.لمقدمي العروض تقديم أكثر من عرض باسم الشركة نفال يمكن  -

بريد اإللكتروني. وأي تشابه يمكن أن يؤدي إلى رفض جميع للهاتف وختم وعنوان  للشركة وتوقيع ورقم فريدا مخوال عطاءيجب أن يتضمن كل  -

 ةمقدمي العروض ذات الصل

 
 __________________________________المخول       مقدم العطاءاسم ومركز ممثل 

 
 ___________________             المخولتوقيع 
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 لعراقا اكتد منظمة – الفنية الشروط دفتر
 

 الفصل األول: مقدمة
 

 (المنتظر حي) تلعفرقضاء  داخل واحد حي في مياه شبكة تركيب: 1 الحصةا .1.1
 

 . الغرض من المشروع:1.1.1

الغرض من هذا التداخل هو  .اه والنظافة الصحيةمجتمع من خالل االستثمار في البنية التحتية للميهذا المشروع جزء من برنامج أكبر لتحسين مرونة ال
 .والجودة، وضمان وصول كمية كافية من المياه إلى المستفيدين المستهدفينتوفير مصدر مياه موثوق به من حيث الكمية 

 
 (دفتر الشروط الفنيةرض )الغ 2.1.1

 .هو إكمال جميع األعمال الالزمة في هذا الموقع ، وفقًا للمواصفات والكميات المفصلة في الفصلين الثالث والرابع  دفتر الشروط الفنيةالغرض 

 
 :نطاق العمل  3.1.1

 

يتعين على السكان  .من هذا النوع داخل الموقع المستهدفالبنه التحتية حي المنتظر في مدينة تلعفر يتطلب تركيب شبكة أنابيب حيث ال يوجد نقص في 
معظم االحتياجات  من المناطق المحيطة لجمع بعض كميات المياه التي ال تكفي لتغطية والخراطيم اليدويةالحاليين االعتماد على نقل المياه بالشاحنات 

ات استهالك المياه في المنطقة مما يجعل هذا مما يزيد من احتياج العام،بداية  السكان خاللمن  هناك اتجاه لزيادة العائدين ذلك،باإلضافة إلى  .األساسية
 .المشروع ذا أولوية عالية لتجنب أي تفشي لألمراض التي تنقلها المياه

 
متر ؛ خط أنابيب  700بوصات( بطول إجمالي يبلغ  8مم ) 200 (DN) إجراء اتصال من خط أنابيب المياه الرئيسي من مدينة يبلغ قطرها االسمي تقترح

إن مواد  .متر 2000بوصات( بطول إجمالي  4مم ) DN 110 متر ؛ وخط أنابيب فرع من 1000بوصات( بطول إجمالي  6مم ) DN 160 فرع من
 .فاتورة الكميات وفقًا للمواصفات الفنية في -  CR 100المطلوبة هي مقاومة التكسير بالضغطيب والتجهيزات األناب

 

 حي االنتصار -: إعادة تأهيل محطة التعزيز في شرق الموصل 2 الحصة 2.1
 

 :الغرض من المشروع 1.2.1
 

الغرض من إعادة التأهيل بموجب هو . تثمار في البنية التحتية للمياه والنظافةهذا المشروع جزء من برنامج أكبر لتحسين مرونة المجتمع من خالل االس
 .يضمن توافر المياه في منطقة الخدمة المستهدفةزيادة كمية ونوعية المياه بما 

 

 لغرض من دفتر الشروط الفنية 2.2.1

 .لين الثالث والرابعشروع ، وفقًا للمواصفات والكميات المفصلة في الفصهو إكمال جميع األعمال الالزمة في إطار هذا الم  دفتر الشروط الفنية  الغرض من
  

 نطاق العمل 3.2.1

حاليًا ، ال يمكن أحياء في الجانب الشرقي من مدينة الموصل ، مصدرها الرئيسي من محطة تميم للضخ.  7المياه ما يصل إلى للتعزيز  تزود االنتصار
طاردة مركزية سطحية ، باإلضافة إلى ترقية / إصالح  (2ة عدد )حسب التصميم األصلي ، مما يتطلب تركيب مضخلمحطة التعزيز هذه توفير كمية المياه 

 .للعمل الغرف لتوفير بيئة آمنة

 ستبدال جميع المعدات غير الوظيفية )المضخات ،ظمة اكتد امن مضخات سطحية ، مع وجود مضختين خارج الخدمة ، وتقترح 4توجد داخل هذه المحطة 
ح غرفة الضخ مثل نظام الصرف الصحي ، الطالء ، استبدال النوافذ ، ترقية الدوائر الكهربائية ، إلخ. المضخات الكهربائية ، المحركات ، إلخ( وإصال

 .والرسوماتفاتورة الكميات  وفقًا للمواصفات الفنية في
 

 
 

 :طريق سيلوفي  االنبوب الرئيس خط -: إعادة تأهيل شبكات المياه التالفة في غرب الموصل 3 لحصةا 3.1
 
 

 . الغرض من المشروع:1.3.1
هذا المشروع جزء من برنامج أكبر لتحسين مرونة المجتمع من خالل االستثمار في البنية التحتية للمياه والنظافة. الغرض من إصالح 

 ى منطقة الخدمة المستهدفة.يادة كمية المياه وجودتها وضمان وصول كمية كافية من المياه إلالشبكات التالفة هو ز
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 الغرض من دفتر الشروط الفنية 1.1.1

الغرض من دفتر الشروط الفنية هو إكمال جميع األعمال الالزمة في إطار هذا المشروع ، وفًقا للمواصفات والكميات المفصلة في الفصلين 
 والرابع.الثالث 

 
 نطاق لعمل 2.1.1

توزيع  ةشبكهيز المياه للتجمعالجة المياه قديم ليمن الاالمحطة مع المتصل ورئيس كبير  انبوبمن خط جزًءا  في طريق السايلو الرئيس االنبوبيعد خط 
هذا الخط. خط األنابيب الحالي قديم ومكسر في عدة بأحياء كبيرة متصلة  4غرب الموصل. يقوم خط األنابيب الرئيسي هذا بتغذية المياه إلى كل المياه في 

 .المستفيدين الىدفقها وضغطها ة المرونة والمقاومة للمادة قد ضعفت مما تسبب في تقليل توافر المياه ، وتنقاط ، وبالتالي فإن وحد
 

المياه بشكل كبير هذا يترك أيًضا الشبكة عرضة للتلوث ، مما يؤثر على جودة المياه والصحة العامة في المجتمع. باإلضافة إلى ذلك ، تم زيادة الطلب على 
خط األنابيب الحالي لتوفير إمدادات مياه داخليا. من الضروري استبدال  نازحينبين ارتفاع عدد السكان من كل من المجتمعات المضيفة والمن خالل الجمع 

 .للمجتمع مدمستدامة وحلول طويلة األ
 

مع تضمين جميع ملم  400ر ب الحديد الدكتايل بقطباستبدال ما يقرب من كيلومتر واحد من األنابيب من األنابيب البالستيكية إلى أنابي منظمة اكتد ستقوم

 .الرسوماتفاتورة الكميات و التوصيالت ، الصمامات ، غرف التفتيش ، إلخ ...( ، وفقًا للمواصفات الفنية فياألعمال المطلوبة )الحفر ، الردم ، 
 

 : المتطلبات العامة لجميع الحصص:2الفصل 
 التالي:ت البنية التحتية للمياه على النحو األعمال التي يجب القيام بها في إصالحاتتضمن المتطلبات العامة نظرة عامة على 

 أن يكون لديه الخبرة الفنية والقدرة المالية للقيام بهذه األعمال. مقدم العطاءعلى • 
منظمة الحق في التحقق من ورشة المقاول وتقييم مع عرضه المالي والتقني جميع المستندات التي تثبت تنفيذ مشاريع مماثلة. يكون لل مقدم العطاءيرفق • 

 قدرته على تنفيذ األعمال. تجربته مع األسئلة المتخصصة لمعرفة
 لمواد والمعدات المستخدمة أو المثبتة إلنجازات موقع البناء.مطلوب من المقاول معرفة الموقع وتنفيذ جميع التحليالت الالزمة لتحديد خصائص ا• 
 ور )ألعمال تركيب المعدات المدرجة في دفتر الشروط( وإكمال أي عمل بنجاح.عاية جميع أوجه القصيجب على المقاول ر• 
 كاليف المرتبطة بالتعاقد.ساعة بعد التثبيت وجميع الت 24يجب على المقاول اختبار جميع المعدات التي قام بتثبيتها لمدة • 
 عدات المثبتة وأداء األعمال.يقترح فترة سنة واحدة كضمان فترة تشغيل كاملة من الم• 
 يجب الموافقة على أي تعديالت على التصميم األصلي قبل التنفيذ بعد المناقشة واالتفاق بين جميع األطراف المعنية.• 
 ير / المشرف.من خالل التواصل المناسب مع المد على موقع منظمة اكتد على مستوى الموقع من قبل المشرفيجب التحقق من أي تحديثات عمل طفيفة • 

 الموقع لمنظمة اكتد يجب تنفيذ جميع أعمال التنفيذ وفقًا لفاتورة الكميات، والمواصفات الفنية والرسم ، ويجب مراقبة العمل واعتماده من قِبل مشرف• 
 .المياهدائرة ومهندسي 

في الموقع إلغاء العمل ومطالبة المقاول  منظمة اكتد ودائرة المياهسي أي عمل ال يتوافق مع المواصفات الفنية والجودة القياسية أثناء التنفيذ ، يحق لمهند• 
 بإعادة تنفيذ العمل.

إلضافة إلى المواصفات الفنية المفصلة في هذا المستند ، أثناء على دراية بجميع اللوائح العراقية وأن يطبقها بصرامة ، با مقدم العطاء يجب أن يكون• 
 التنفيذ.

تقديم المواصفات الفنية للمواد وبلد المنشأ ونوع جميع المواد المقدمة من قبله ، ويجب أن تكون جميع العناصر جديدة وغير مجددة  مقدم العطاءيجب على • 
 أيضا. الفهارستقديم لجودة. وسيتم إعطاء أعلى العالمات ألفضل المواد عالية ا

أتي من المصانع )المنتجات( المشاركة في تكوين األعمال ستكون ذات جودة عالية وست يتم قبول فقط العناصر / المعدات الجديدة. جميع المواد واللوازم• 
 مقاول ؛من  فيةإضا وشهاداتلب وثائق طووالمواد  المعداتمنشاء جميع في  بالتحققالمعتمدة. سيسمح للمشرف على الموقع خالل جميع مراحل البناء 

ضافات واألنابيب والتجهيزات والصمامات مستخدمة في تكوين األعمال ، مثل األسمنت ومواد اإليجب أن تفي جميع المواد والمعدات والتجهيزات ال• 
 ، وما إلى ذلك ، بالمعايير العراقية ، أو معيار التدريب الدولي المحدد إذا لزم األمر في المواصفات الفنية. تسييج، والالجبسونو
 درجة.يركبها / تكون جديدة وليس مجددة لجميع العناصر الم يجب على المقاول التأكد من أن: جميع المعدات التي• 
 المقدمة.تقديم عرض فني مفصل وواضح يشير إلى جودة المواد • 

 مقدم العطاءمواصفات العناصر وفي حالة العروض غير المكتملة بعد ابالغ وضوح مالحظة: يحق لـمنظمة اكتد رفض العروض الفنية في حالة عدم 
 اإلجابة خالل تلك الفترة.ب، ولم يقم المقاول منظمة اكتد حددهاتة ، فترة زمني ئهوإعطا

 
 السالمة واألمن:

 المسؤول عن أمن موظفيه والمعدات واآلالت.المقاول هو 
 ال يمكن اعتبار منظمة اكتد مسؤولة عن أي أضرار تتكبدها اإلصابة أو الضرر أو الخسارة.

 ع.المقاول مسؤول عن سالمة الموق سبة بشكل دائم في جميع المواقع.سوف يضمن المقاول توفر معدات السالمة المنا •

ألشخاص لوصول إمكانية اليضمن المقاول أنه في أي وقت ، بما في ذلك بعد ساعات العمل ، يتم تعريف الموقع بحواجز عالمات التحذير ، لتجنب  •

 .غير المصرح لهم ، وخاصة األطفال

 .ياتكل موقع مسؤول عن سالمة العملامل واحد من ذوي الخبرة والمؤهلين لسوف يضمن المقاول وجود بدوام كامل ع •

منظمة  على التأمين ضد جميع المخاطر فيما يتعلق بممتلكاته وأي معدات تستخدم لتنفيذ هذا العقد. ال تتحمل ذلكاالبقاء بعسوف يقوم المقاول بتوفير و •
 .المنتجاتالمتكبدة خالل فترة األداء وقبل قبول هذه وشتراة منتجات المللخسائر أو أضرار اية أية مسؤولية عن تد كا

، أو ما يعادلها ، فيما يتعلق بقانون الضمان  المسؤولية ضد والتأمين المناسبةالعاملين  تعويضات جميعسوف يقوم المقاول بتوفير واالبقاء بعذلك على  •
 .االجتماعي لجمهورية العراق

لمسؤولية منظمة اكتد ا ظفيه. في حالة فقدان المعدات أو إصابة الموظفين ، لن تتحملة ، في أي وقت ، عن معداته وموالمقاول مسؤوالً مسؤولية كامل يكون
 .بأي حال من األحوال
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 : المواصفات الفنية جميع القطع3الفصل 
 

 . التثبيت الميداني / اإلعداد3.1
، وتركيبه ، وصيانته ، والحراسة والهدم ، والتفريغ ، والتصنيف ، وكذلك إيداع خزنمجميع نفقات تركيب الموقع وكذلك التقع على عاتق المقاول  •

 المواد.

 .المخزن جردالمقاول سيكون مسؤوالً أيضاً عن توريد وتركيب عالمات البناء حسب توجيهات مدير المشروع أو ممثله. سوف يحتفظ ب •

ع وحول األعمال المخططة ، سيتم تنظيف التربة وتطهيرها بعناية من أي أشياء الموق. في وكما ه لمدينةقبول األرض / الموقع في ايجب على المقاول  •
ميع أنواع أو مواد قد توجد هناك. يجب تطهير الموقع الذي سيتم بناء الهيكل عليه ، وستتم إزالة جميع العوائق من األحجار والمواد والقمامة من ج

 دها مدير المشروع والمشرف على الموقع.حدود الحقل المطلوب التخلص منها بطريقة يحد خشاب واألشجار. وإزالة المواد المذكورة خارجاأل

واألبعاد لكل جزء من أجزاء العمل. يجب على المقاول توفير مواد العمال، وما إلى ذلك  لمنسوبيتحمل المقاول المسؤولية الكاملة عن المواءمة وا •
 واالحتفاظ بها ما دامت مطلوبة وموجهة. )بنج مارك(وعالمات المعايير الالزمة لوضع عالمات مرجعية 

 ،عداداتالجميع ل. للتنفيذ السليم واألمن لألعمال وحمايتها على المقاول اتخاذ جميع الترتيبات الالزمة وتوفير جميع اإلضاءة االصطناعية والطاقة يجب •
 .التها وجعلها جيدة عند االنتهاءاألعمال المؤقتة حسب الضرورة وإز جميع الرسوم وتغيير وتكيف وصيانة يجب دفعاألسالك والتركيبات المؤقتة ، 

خرى يجب على المقاول توفير وتركيب جميع الرافعات والساللم والسقاالت والتدريج والمعالج والقماش المشمع واألدوات والمركبات والمنشآت األ •
 جيدا. وجعلهمن الموقع وازالتها حسب االقتضاء وفي النهاية اوجيدة حالة قائها بوابتغييرها وصيانتها )الميكانيكية وغيرها( والسماح ب

يكون ضروريًا لحماية  الذي، والتخزين ، وقضبان الحماية ، والبوابات ، وما شابه ذلك ، سياجيتعين على المقاول توفير جميع الحواجز المؤقتة ، وال •
وواصالح  األعمال اكتمال فورالموقع  يفأعمال تنظوالقيام بجميع االوساخ  تهاه إزالواآلخرين ، من أجل التنفيذ الصحيح لألعمال ، يجب علي لعامةا

 ه.جيد وجعلهجميع المنشأت والعناصر المتضررة 
 

 والتخزين النقل. 3.2
 .اولداخل أو خارج البلد إلى موقع العمل هي مسؤولية المق في فاتورة الكمياتنقل واستيراد جميع العناصر المطلوبة كما هو موضح  •

 .لتمرير نقاط التفتيش إلى تلعفر أو الموصل لنقل المواد والموظفينالمقاول مسؤول عن تقديم الموافقات أو المستندات الخاصة به  •

 .يضمن المقاول حماية المعدات خالل جميع عمليات النقل •

بة. عالوة على ذلك ، فإن المقاول مسؤول عن الحفاظ يضمن المقاول نقل وتفريغ أجهزته وكذلك المعالجة الالزمة لتركيب أماكن التخزين المناس •
 :يعرفيجب ان ا ، وقبل التجميع على مواده جيدً 

 أماكن التخزين تحت تصرفه ؛ •

 الظروف المحيطة لهذه المواقع. •

 استخدامها. نلحيسيأخذ المقاول جميع األحكام الخاصة بتعبئة قطع الغيار ، مع تحديد شروط تخزينها لضمان الحفاظ عليها بشكل مثالي  •
 
 

 :شبكات المياهتنصيب . 3.3

 قم بزيارة الموقع ومسح المنطقة .1
 موقع العمل ، مع التخلص من جميع القمامة تسويةو يفظتن .2
 حفر الخنادق كما هو مبين في الخطط المقدمة .3
 والتخلص من الخرسانة واألسفلت ، األنابيب القديمة ، وغيرها من القمامةتنظيف قطع ،  .4
 م إمدادات المياه الرئيسي الحاليبنظا هاوالوثائق الفنية وتوصيلفاتورة الكميات  قم بتركيب األنابيب الجديدة كما هو موضح في .5
 المنزليةوصالت االتصاالت تثبيت  .6
 تركيب الصمامات وغرف التفتيش بشكل متزامن في المواقع كما هو موضح في الخطط المقدمة .7
 ابيب القديمة. فصل اتصاالت األن8

 . تنظيف واختبار الضغط على الشبكة المثبتة حديثا9
 الخندق المحفور بالتربة رصو ء. مل10
 . إصالح األسفلت أو الخرسانة التالفة أثناء الحفر11
 . تنظيف موقع العمل وإزالة كل القمامة12
 . المشاركة في التسليم للسلطات المحلية13
  .، وفقًا للمعايير الوطنية واألوصاف التقنيةفاتورة الكمباتز أعمال . وجميع األنشطة الالزمة إلنجا14

 

في جميع األوقات للحد من انقطاع إمدادات المياه. لن يحدث انقطاع في شبكة المياه الحالية لتركيب شبكة المياه الجديدة إال  مراعات االجرائات االزمةيجب 
مراحل لتحقيق ذلك. ستتألف كل على  6إلى  2عن اإلمداد بالمياه. من المتوقع أن تحدث الخطوات من  بتعليمات من السلطات المحلية لتقليل وقت التوقف

ل في جميع مرحلة من جزء فقط من المجتمع وشبكة المياه. سيتم تحديد المراحل خالل زيارة الموقع بالتشاور مع السلطات المحلية. سيتم إجراء األعما
 والسلطات المحلية.منظمة اكتد  مهندسين مناألوقات بالتنسيق وتحت إشراف ال
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 المضخات:. لتركيب 3.4
 

 . قم بزيارة الموقع ومسح المنطقة1
 فاتورة الكميات. شراء وتثبيت مضخة معززة ، المحرك والتجهيزات المرتبطة بها وفقا لمواصفات 2
 االنتصار التعزيزية. قم بتوصيل المضخة في محطة 3
يرها( لتشغيل النظام. يجب وضع جميع المفاتيح على لوحة كهربائية ، والكابالت ، وغ المشغل،  المبدلية )جميع المواد الكهربائ . شراء وتركيب وتوصيل4

 جديدة وتخزينها في خزانة كهربائية جديدة في محطة الضخ
 فاتورة الكميات . اختبار المضخة لتلبية المواصفات المنصوص عليها في5
 وإزالة جميع القمامة. تنظيف موقع العمل 6
 المحلية. المشاركة في التسليم للسلطات 7
 ، وفقًا للمعايير الوطنية واألوصاف التقنيةلفاتورة الكميات. وجميع األنشطة الالزمة إلنجاز عمل 8
 

 عدم وجود معايير -. االمتثال للمعايير 3.1
فحص وتلقي المواد والمواد لمعايير الختبار واالل وطرق وضع العالمات ويجب أن تمتثل األصول والصفات والخصائص واألنواع واألبعاد والكت• 
(ISO) في العراق ، والموافقة عليها أو المعمول بها في وقت توقيع العقد. معاييرالمعمول بهاالأو 

 يجب على المقاول معرفة "المعايير" العراقية والمعايير الفنية الدولية المرتبطة بنطاق العمل.• 
منظمة اكتد، حديد المعايير المعتمدة. ت مقدم العطاءيطبق المقاول معايير مختلفة وينحرف عن تلك المشار إليها ، سيُطلب من ان  في حالة،  شابهشكل مب• 

 هذه المعايير. قبول في هذه الحالة ، تحتفظ بالحق في قبول أو عدم
 قواعد المعتادة للمقاومة واألداء المطلوب.ل تحديد الجودة والالمعايير واللوائح المشار إليها في هذا المستند إرشادية من أج• 
 
 

 . تنظيم وسالمة ونظافة مواقع البناء3.6
سوف يتلقى قدم المقاول مع عرضه اقتراًحا لتركيب موقعه مع اإلشارة إلى منطقة التخزين والمستودع وما إلى ذلك والموقع المرغوب فيه في الحقل ، وي• 

 النهائية لتركيب موقع.تعليمات من مدير المشروع ال
 .التنفيذمرافق مثل السياج والحراسة واألمن وما إلى ذلك من قبل المقاول وسيتم صيانتها خالل فترة السيتم تثبيت • 

 
 

 1: التنسيق وإدارة العقود 4الفصل 
 جهة االتصال .4.1

. سوف يشمل التواصل على سبيل المثال ال داكت منظمة االتصاالت الرسمية إلى نقاط االتصال المسؤولة عن جميعل االسماءيجب على المقاول تقديم قائمة 
 :الحصر

 إدارة العقود إلى اإلدارة اللوجستية ؛ •

 متابعة العمل وجميع الجوانب الميدانية لقسم البرنامج ؛ •

 لمظمة اكتد.لتنسيق المالي مع اإلدارة المالية  •
 

 اجتماع التنسيق واإلشراف .4.2
بتنظيم اجتماعات دورية أو مخصصة في الموقع أو في أي  ندوبمالأو المشرف على الموقع أو  اكتد سيقوم مدير مشروعل ، العمخالل مدة  •

 .مكان آخر مناسب

 .بلدية ومديرية المياه من الحضورمهندسي السوف يحضر المقاول أو ممثله المفوض والمؤهل حسب األصول جميع هذه االجتماعات. سيتمكن  •

ات عادية على أساس أسبوعي وستعقد اجتماعات خاصة في حالة احتياجات أي طرف. في جميع الحاالت ، سيتم تسجيل تماعد اجسيتم عق •
 النتائج والتوصيات في دفتر الموقع الذي تم إعداده لهذا الغرض من قبل المقاول ، وسيتم أخذ محاضر االجتماعات مع ورقة الحضور والتحقق

 .من صحتها

 عمال للتحقق من صحة المستندات الفنية المتعلقة بتنفيذ العقد.باالبدء القبل  مسبقع جتماسيتم تنظيم ا •
 

 

 الفصل الخامس: عملية التسليم لجميع القطع.
 سيتم تطبيق عملية التسليم على جميع الحصص بالطريقة نفسها كما يلي:

 . اختبارات1.1
 

المثبتة ومدى مطابقتها للمواصفات الفنية المذكورة أعاله على حة جميع المعدات الالزمة إلثبات صيجب على المقاول إجراء جميع االختبارات  •
 .نفقته وعلى مسؤوليته

 سيتم تضمين فترة التشغيل في خطة العمل قبل فترة البناء وقبل شهادة اإلنجاز. •
 

 . تسليم المشروع النهائي1.2
 

لتشغيل المنصوص عليها في السابق. سيتم إغالق ية المطلوبة وتوفير فترة االكامل لجميع البنية التحتسيشهد االنتهاء من المشروع اإلنشاء  •
 .المشروع ، بمجرد إجراء االختبارات الناجحة وتسليم نتائج المشروع بنجاح إلى إدارة بلدية نينوى ومديرية المياه

 العناصر المقترحة. توافقد قابلية صفات فنية ، وكتالوجات تؤكيجب على المورد إرفاق أي تقارير متوفرة ، دليل وتفاصيل وموا •
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 : الضمان6الفصل 
 

( واحدة من تاريخ شهادة اإلنجاز. سيغطي الضمان بالضرورة جميع أجزاء العناصر المختلفة للتركيب 01سنة )لمدة تم تحديد فترة الضمان  •
 .األولى من التشغيلالحظ وجود خلل في البناء خالل السنة يوالتي س

تصحيحات في غضون شهر واحد بعد العثور على أي أخطاء في تشغيل المشروع. في الصالحات واالإجراء  بشكل فوريسيطلب من المقاول  •
للمعلومات ، ( أيام كحد أقصى بعد النقل الشفهي أو الخطي 05هذه الحالة ، يجب على المقاول إجراء جميع اإلصالحات ، في غضون خمسة )

 .ما لم يتم تحديد حاالت استثنائية

على المقاول الشروع فوراً ، وعلى نفقته الخاصة ، في إصالح أي منشآت ال تتوافق مع خطط التنفيذ أو المواصفات الفنية والتي سيطلبها ب يج •
 .مدير المشروع أو مشرف الموقع

 جميع اإلصالحات التي تم إجراؤها. سيتم إجراء االختبارات والفحوصات ذات الصلة والمالئمة في •
 
 

 
 
   

 
 
 

 عرض الفنية النهاي
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 تجاريالعرض ال
( 2من  2الملف  ) 
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 نموذج العرض - منظمة اكتد العراق
 

 (ليتم تضمينه في مظروف العرض التجاري)
 

 تاريخ:
 

 T//10JY/D13/LWR/ERB/17042019/001مناقصة رقم: 
 

 ارض )إجباري(يتم ملؤه بواسطة مقدم الع

 معلومات الشركة المقدمة للعطاء

 )_____________________________________(                                            اسم الشركة .1

( * يرجى تضمين نسخة من ________________________________________)          اسم الممثل المعتمد من الشركة *:  .2

 ممثلهوية ال

 )________________________________________(                      :   رقم تسجيل الشركة .3

 / البلد / الوزارة الرقم                                                                                                        

 )__________________________________________(                            :شركةتخصص ال .4

  :          )___________________________________________(العنوان البريدي )العنوان الفعلي( .5

 لمكتباسم الشارع / محل رقم االبلد / المحافظة / المدينة /                                                            

رقم  /___________________)الخط األرضي:                                           أرقام االتصال:

 (__________________________الجوال:

 (_____________________________________)    بريد الكتروني:العنوان 

 

ية ال تبغي الربح ، بعناصر تجيب على على تزويد منظمة اكتد، منظمة غير حكوم___________________________ ، أوافق أنا الموقع أدناه 
 المواصفات التالية ، وفقًا للشروط والمسؤوليات العامة التي أشرك نفسي في متابعتها.

 

 مالحظة مهمة:

 االقتراح الفني.عن  ملف منفصليجب تقديم العرض المالي في • 

يقدم أكبر قدر من الخبرة / أكبر عدد من  الذي مقدم العطاءلحد األقصى لعدد الدرجات احتسابها بشكل متناسب )سيتم منح ال يرجى مالحظة أن جميع الدرجات سيتم• 

 مقدمي العروض بالتناسب(.تقييم المحدد. سيتم خط العمال و / أو المعدات / و / أو أفضل سعر مقابل ال

 
 واحدة أو أكثر(. حصةطاءات التقدم بطلب شراء مقدمي الع: )يمكن لحصةيرجى ملء الجداول التالية، واحدة لكل 
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LOT 1:  Water Network Installation for Hay Muntathar in Telefar City – Ninawa Governorate. 
 

 

  االجمالى السعر. محافظة نينوى. - تلعفر قضاء: تركيب شبكة المياه لحي المنتظر في 1الحصة 

 
 

 

Item 
العنص

 ر

Description 
وصفال  

Unit 
 الوحدة

Quant. 
 الكمية

Unit 
price 

الوحدة سعر  

Total 
price 
 السعر

 االجمالى

1 

Soil Removal.  
Excavation works considering all soil types (coarse, 
fine and organic from very soft: <20 kN/m2 to very stiff: 
>150 kN/m2) to be encountered at site. Minimum 
dimensions for trenches: (W) Width 0.5 - 0.7 meters 
and (D) Depth 1.0 meter.  
The use of appropriate portable, light and heavy-duty 
machinery is mandatory for this activity, i.e.: excavator, 
cutter machine, jackhammer, long-pick mattock, 
trenching hoes, etc.  
All work must comply with ACTED’s technical and 
safety guidelines given by on-site supervisor. 
 

 
 إزالة التربة.

جميع أنواع التربة )الخشنة والناعمة والعضوية من لينة  تشملأعمال الحفر 
( التي 2كيلو نيوتن / م  150إلى شديدة جدا:<  2كيلو نيوتن / م  20جدا: >
لعمق امتر و 0.7 - 0.5في الموقع. أبعاد الحد األدنى للخنادق:العرض  تواجه
 متر. 1.0

قيلة إلزاميًا لهذا النشاط ، بة المحمولة والخفيفة والثيعد استخدام اآلالت المناس
الطرق ، ومعاول طويلة ذات أحجار ، أي: حفارة ، وآلة قطع ، وآلة ثقب 

 ومعاول الخنادق ، إلخ.
يجب أن يتوافق كل العمل مع المبادئ التوجيهية الخاصة بالسالمة الفنية 

 والمقدمة في الموقعبمنظمة اكتد  الخاصة
 
 

 
 

Linear 
Meter 
 
 متر طول

3,700 

  

2 

Soil Backfill. 
Backfilling of main trenches for piping network with 
clean soil (debris, rock and gravel free – particle size: < 
2 mm – 0.02 mm) surrounding the newly placed pipe 
up to sub-base ground layer, in accordance with 
technical drawings.  
Backfill to be compacted in layers of 10 - 15 cm each 
with a compacting method of standard proctor of 98%. 
Soil to be backfilled to pre-excavation level. 
Activity includes the removal of all unwanted external 
debris to municipal waste site, responsible for obtaining 
relevant municipal permissions.  
All work must comply with ACTED’s technical and 
safety guidelines given by on-site supervisor. 

 
تربة النظيفة )خالية من الحطام البردم الخنادق الرئيسية لشبكة االنابيب 

مم( المحيطة  0.02 -مم  2حجم الجسيمات: > -والصخور والحصى 
باألنابيب الموضوعة حديًثا حتى الطبقة األرضية األساسية ، وفًقا للرسومات 

 الفنية.
 ةالقياسي الضغط سم لكل منها بطريقة 15 - 10يتم ضغط الردم في طبقات من 

 ٪. يتم ردم التربة إلى مستوى ما قبل الحفر. 98بنسبة 
 موقعيشمل النشاط إزالة جميع الحطام الخارجي غير المرغوب فيه إلى 

المسؤول عن الحصول على أذونات  هو المقاولنفايات البلدية ، ال التخلص من
 البلدية ذات الصلة.

الفنية واإلرشادية التي  ة اكتدت منظميجب أن يتوافق كل العمل مع إرشادا
 يقدمها المشرف على الموقع.

 
 
 

 
 
 

Linear 
Meter 
 
 متر طول

3,700 
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3 

Main Pipeline. Supply and installation of Crack 
Resistant High-Density Polyethylene (CR – HDPE) 
piping with environmental stress cracking resistance 
(ESCR) schedule grading – PE100, SDR17.  
Dimension Specs: Nominal Diameter size of 110 mm 
(internal diameter 4"); thickness 6.6 mm; length 6 m, 
12 m or 13.5 meters; color black with blue stripes, 
nylon protection and material specs in outer wall. 

 الكثافة عالي إيثيلين البولي أنابيب وتركيب توريد. الرئيس بوبناال خط
 اإلجهاد تكسير لمقاومة زمني جدول مع( CR - HDPE) للتشققات المقاومة

 .PE100، SDR17 الدرجات جدول ، (ESCR)البيئي
 سمك ؛"(  4 الداخلي القطر) ملم 110 االسمي قطرها يبلغ: البعد مواصفات

 ، زرقاء خطوط مع أسود لون ؛ متر 13.5 أو م 12 ، م 6 طول ؛ ملم 6.6
 .الخارجي الجدار في ماديةال تفامواصالو النايلون من حماية

 
Certifications: Must comply to international standards 
such as: IS-4984, ISO-4427/EN12201, ISO-
4437/EN1555, DIN-8074, PAS 1075. Certificate of 
Origin and complete product details proof Made using 
100% virgin/non-toxic grade HDPE compounds for 
drinking-water pipelines. High-flow capacity, abrasion 
resistance, corrosion resistance, chemical resistance, 
weather – UV resistance. 
Hydrostatic design stress of 1 MPa (10 bar), weight of 
2.17 kg/m, with an average life over 50 years under 
normal working conditions.  
 

 / IS-4984 ، ISO-4427 :مثل الدولية بالمعايير تلتزم أن يجب: الشهادات
EN12201 ، ISO-4437 / EN1555 ، DIN-8074 ،PAS 

٪ 100 باستخدام عهصن تثبت كاملة المنتج وتفاصيل المنشأ شهادة  .1075
 قدرة. الشرب مياه أنابيب خطوطل مركبة HDPE  سامة غير/  نقية مواد

 - الطقس ، الكيميائية المقاومة ، التآكل مقاومة ، التآكل اومةقم ، العالي التدفق
 .البنفسجية فوق األشعة مقاومة
 2.17 وزنه ،( بار 10) باسكال ميجا 1 قدره هيدروستاتي تصميمي إجهاد
 .العادية العمل ظروف في عاًما 50 عن يزيد متوسط بعمر ، م/  كجم

 
Combining/Installation Methods: electro-fusion; butt-
fusion/welding; socket fusion; or saddle fusion with 
ASTM/SGS certified equipment and trained staff to 
ensure a leak-proof work. Installation includes all 
required machinery, materials, manpower, gear, etc. 
Line/Activity Includes supply of all required fittings 
(PE100 RC, SDR 17, PN 10-bar) for connection such 
as: elbow, 45°, 90°, T connection, reducer, cap, etc.  
All work must comply with ACTED’s technical and 
safety guidelines given by on-site supervisor. 
 

لحام  ;النهايات لحام/  نصهارا ;/ التثبيت: االنصهار الكهربائي الجمعطرق 
والموظفين  ASTM / SGSمع المعدات المعتمدة  السرج لحام أو ;المقبس

تسرب. يشمل التركيب جميع اآلالت والمواد خالي من الالمدربين لضمان عمل 
شاط يشمل توريد إلى ذلك. الخط / النوالقوى العاملة والعتاد المطلوبة وما 

( PN 10-barو  SDR 17و  PE100 RCالتجهيزات المطلوبة ) جميع
، المخفض  ربطات مقطع تيدرجة ،  90درجة ،  45للتوصيل مثل: الكوع ، 

 .، غطاء ، الخ
الفنية واإلرشادية التي  ت منظمة اكتديجب أن يتوافق كل العمل مع إرشادا

 يقدمها المشرف على الموقع.
 
 
 
 

 
 
 

Linear 
Meter 
 
 متر طول

2,000 
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4 

Main Pipeline.  
Supply and installation of Crack Resistant High-Density 
Polyethylene (CR – HDPE) piping with environmental 
stress cracking resistance (ESCR) schedule grading – 
PE100, SDR17.  
Dimension Specs: Nominal Diameter size of 160 mm 
(internal diameter 6"); thickness 9.5 mm; length 6 m, 
12 m or 13.5 meters; color black with blue stripes, 
nylon protection and material specs in outer wall. 
 

 .الرئيس نبوباأل خط
 - CR) للتشققات المقاومة الكثافة عالي إيثيلين البولي أنابيب وتركيب توريد

HDPE) الدرجات جدول وفق البيئي اإلجهاد تكسير مقاومة مع (ESCR ) 
- PE100 ، SDR17. 

 9.5 سمك ؛"(  6 الداخلي القطر) ملم 160 االسمي القطر: البعد مواصفات
 حماية ، زرقاء خطوط مع أسود اللون ؛ متر 13.5 أو م 12 ، م 6 طول ؛ ملم
 .الخارجي الجدار في ماديةال مواصفاتالو نالنايلو من

 
 
Certifications: Must comply to international standards 
such as: IS-4984, ISO-4427/EN12201, ISO-
4437/EN1555, DIN-8074, PAS 1075. Certificate of 
Origin and complete product details proof, Made using 
100% virgin/non-toxic grade HDPE compounds for 
drinking-water pipelines. High-flow capacity, abrasion 
resistance, corrosion resistance, chemical resistance, 
weather – UV resistance. 
Hydrostatic design stress of 1 MPa (10 bar), weight of 
4.536 kg/m, with an average life over 50 years under 
normal working conditions.  
Combining/Installation Methods: electro-fusion; butt-
fusion/welding; socket fusion; or saddle fusion with 
ASTM/SGS certified equipment and trained staff to 
ensure a leak-proof work. Installation includes all 
required machinery, materials, manpower, gear, etc. 
Line/Activity Includes supply of all required fittings 
(PE100 RC, SDR 17, PN 10-bar) for connection such 
as: elbow, 45°, 90°, T connection, reducer, cap, etc.  
All work must comply with ACTED’s technical and 
safety guidelines given by on-site supervisor. 
 

 
 / IS-4984  ،ISO-4427 :الشهادات: يجب أن تلتزم بالمعايير الدولية مثل

EN12201  ،ISO-4437 / EN1555  ،DIN-8074  ،PAS 
٪ 100شهادة المنشأ وتفاصيل المنتج كاملة تثبت صنعه باستخدام .  .1075

مركبة لخطوط أنابيب مياه الشرب. قدرة  HDPE مواد نقية / غير سامة 
، مقاومة التآكل ، المقاومة الكيميائية ، الطقس مقاومة التآكل  التدفق العالي ،

 .مقاومة األشعة فوق البنفسجية -
 4.536بار( ، وزنه  10ميجا باسكال ) 1إجهاد تصميمي هيدروستاتي قدره 

 .عاًما في ظل ظروف العمل العادية 50عمر يزيد عن كجم / م ، مع متوسط 
لحام  ;انصهار / لحام النهايات ;لكهربائيبيت: االنصهار اطرق الجمع / التث

والموظفين  ASTM / SGSأو لحام السرج مع المعدات المعتمدة  ;المقبس
المدربين لضمان عمل خالي من التسرب. يشمل التركيب جميع اآلالت والمواد 

والقوى العاملة والعتاد المطلوبة وما إلى ذلك. الخط / النشاط يشمل توريد 
( PN 10-barو  SDR 17و  PE100 RCلمطلوبة )جميع التجهيزات ا

تي ، المخفض  درجة ، ربطات مقطع 90درجة ،  45للتوصيل مثل: الكوع ، 
 ، غطاء ، الخ.

يجب أن يتوافق كل العمل مع إرشادات منظمة اكتد الفنية واإلرشادية التي 
 يقدمها المشرف على الموقع.

 
 
 
 

Linear 
Meter 
 متر طول

1,000 

  



T/10DJY/D13/LWR/ERB/17042019/001  

Page 21 of 49 

 

5 

Main Pipeline.  
Supply and installation of Crack Resistant High-Density 
Polyethylene (CR – HDPE) piping with environmental 
stress cracking resistance (ESCR) schedule grading – 
PE100, SDR17.  
Dimension Specs: Nominal Diameter size of 200 mm 
(internal diameter 8"); thickness 11.9 mm; length 6 m, 
12 m or 13.5 meters; color black with blue stripes, 
nylon protection and material specs in outer wall. 
 

 
 .الرئيس األنبوب خط

 - CR) للتشققات المقاومة الكثافة عالي إيثيلين البولي أنابيب وتركيب توريد
HDPE) الدرجات جدولوفق  البيئي اإلجهاد تكسير مقاومة مع (ESCR  )

- PE100 ، SDR17. 
 11.9 سمك ؛"(  8 الداخلي القطر) ملم 200 االسمي القطر: البعد مواصفات

 حماية ، زرقاء خطوط مع أسود اللون ؛ متر 13.5 أو م 12 ، م 6 طول ؛ ملم
 .الخارجي الجدار في ماديةال مواصفاتالو النايلون من

 
 
Certifications: Must comply to international standards 
such as: IS-4984, ISO-4427/EN12201, ISO-
4437/EN1555, DIN-8074, PAS 1075. Certificate of 
Origin and complete product details proof. Made using 
100% virgin/non-toxic grade HDPE compounds for 
drinking-water pipelines. High-flow capacity, abrasion 
resistance, corrosion resistance, chemical resistance, 
weather – UV resistance. 
Hydrostatic design stress of 1 MPa (10 bar), weight of 
7.079 kg/m, with an average life over 50 years under 
normal working conditions.  
Combining/Installation Methods: electro-fusion; butt-
fusion/welding; socket fusion; or saddle fusion with 
ASTM/SGS certified equipment and trained staff to 
ensure a leak-proof work. Installation includes all 
required machinery, materials, manpower, gear, etc. 
Line/Activity Includes supply of all required fittings 
(PE100 RC, SDR 17, PN 10-bar) for connection such 
as: elbow, 45°, 90°, T connection, reducer, cap, etc.  
All work must comply with ACTED’s technical and 
safety guidelines given by on-site supervisor. 

 
 / IS-4984 ، ISO-4427 :مثل الدولية بالمعايير تلتزم أن يجب: الشهادات

EN12201 ، ISO-4437 / EN1555 ، DIN-8074 ، PAS 
٪ 100 باستخدام صنعه تثبت كاملة المنتج وتفاصيل المنشأ شهادة.  .1075

 قدرة. الشرب مياه أنابيب خطوطل ركبةم HDPE  ةسام غير/  نقية مواد
 الطقس ، الكيميائية المقاومة ، التآكل مقاومة ، التآكل مقاومة ، العالي التدفق

 .البنفسجية فوق األشعة مقاومة -
 7.079 وزنه ،( بار 10) باسكال ميجا 1 قدره هيدروستاتي تصميمي إجهاد
 .العادية العمل ظروف ظل في عاًما 50 عن يزيد عمر متوسط مع ، م/  كجم

لحام  ;النهايات لحام/  نصهارا ;كهربائيلا االنصهار: التثبيت/  الجمع طرق
 والموظفين ASTM / SGS المعتمدة المعدات مع السرجلحام  أو ;المقبس

 والمواد اآلالت جميع التركيب يشمل. التسرب من خالي عمل لضمان المدربين
 توريد يشمل النشاط/  الخط. ذلك إلى وما المطلوبة والعتاد العاملة والقوى

( PN 10-bar و SDR 17 و PE100 RC) مطلوبةلا التجهيزات جميع
 المخفض ، تي مقطع ربطات ، درجة 90 ، درجة 45 ، الكوع: مثل للتوصيل

 .الخ ، غطاء ،
 التي واإلرشادية الفنية اكتد منظمة إرشادات مع العمل كل يتوافق أن يجب

 .الموقع على المشرف يقدمها
 
 
 
 

Linear 
Meter 
 متر طول

750 
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Household Connections.  
Supply and installation of network pipeline-to-surface 
13mm (1/2-inch) diameter PPR pipe extensions, to 
household entrance, in accordance with technical 
drawings.  
Distance of household entrance from main pipeline will 
vary for each site. This line includes pipeline 
connections with electro-fusion technique, welding 
equipment, labor-work and all required fittings and 
accessories. All work must comply with ACTED’s 
technical and safety guidelines given by on-site 
supervisor. 
 

 المنزلية. الوصالت
بقطر  (PPR)وصالت االنابيب بين شبكة االنابيب والسطح توريد وتركيب 

، وفًقا  ةالمنزلي خلاالمد إلى الشبكة أنابيب خط من( انج2/1) مم 13
 للرسومات الفنية.

الرئيس لكل موقع. يشمل هذا  بوبعن خط األن المداخل المنزليةتختلف مسافة 
مع تقنية االنصهار الكهربائي ، ومعدات اللحام  الخط وصالت خطوط األنابيب

، وجميع التجهيزات والملحقات المطلوبة. يجب أن يتوافق كل العمل  والعمال، 
 الفنية واإلرشادية التي يقدمها المشرف على الموقع. منظمة اكتد مع إرشادات

 
 
 

 

Househ
olds 

250 

  

7 

Hydraulic Test.  
Internal pressure test requires filling a non-flammable 
liquid (water) or gaseous test sample, then a pressure 
medium (pneumatic compressor).  Pressure Test with 
water is preferred and recommended method. 
A 25% hoop-stress should exceed during the hydro-test 
of operating/design pressure (10 bar). The use of 
certified barometer gauge for pressure measuring must 
be included.  

 
 االختبار الهيدروليكي.

يتطلب اختبار الضغط الداخلي ملء سائل غير قابل لالشتعال )ماء( أو عينة 
ويفضل اختبار الضغط مع اختبار غازية ، ثم وسيط ضغط )ضاغط هوائي(. 

 طريقة الموصى بها.اذ هي الالماء 
٪ أثناء االختبار المائي لضغط التشغيل / التصميم 25يجب أن يتجاوز اإلجهاد 

 تخدام مقياس البارومتر المعتمد لقياس الضغط.بار(. يجب تضمين اس 10)
 
Tests conducted according to the BS6700 / ASTM 
F2164-18: https://www.astm.org/Standards/F2164.htm 
or similar according to national Iraqi standards.  
This activity considers its implementation for the existing 
main pipeline installed in 2014 of 10 inch diameter in a 
1 km length and 8 inch diameter in 1 km length in order 
to indentify leaks within this pipeline before connecting 
the new Hay Muntathar proposed pipeline. Afterwards, 
an evaluation of the leakage points is needed to fix them 
with the support of local authorities. In addition, another 
test shall be done to the new water network once 
connected to the verified existing pipeline.  

:    :BS6700 / ASTM F2164-18تم إجراء االختبارات وفًقا لمعايير 
https://www.astm.org/Standards/F2164.htm     أو ما

 شابه ذلك وفًقا للمعايير الوطنية العراقية.
الرئيس الحالي الذي تم  بوبألناهذا النشاط في االعتبار تطبيقه لخط ايأخذ 

كم  1بطول  انج 8كم وقطره  1بطول  انج 10وقطره  2014تركيبه في عام 
من أجل تحديد التسربات داخل خط األنابيب هذا قبل توصيل خط األنابيب 

. بعد ذلك ، هناك حاجة إلى تقييم نقاط التسرب ي حي المتنظرالجديد المقترح ف
المحلية. باإلضافة إلى ذلك ، يجب إجراء اختبار إلصالحها بدعم من السلطات 

بخط األنابيب الحالي الذي تم التحقق بمجرد توصيله  آخر لشبكة المياه الجديدة
 منه.

 
 
 

 
 
It is advisable to begin testing early during the pipeline 
installation to confirm adequacy of the fusion, laying, 

L.S. 
 دفعة واحدة

1 

  

https://www.astm.org/Standards/F2164.htm
https://www.astm.org/Standards/F2164.htm
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Control Valve.  
Supply and installation of gate valve type-P (PLUG) 
Round Handle of 200 mm (8 inch) diameter for HDPE 
pipeline installation (flanged).  
Made of corrosion-resistant, high impact material for 
drinking-water supply grading to endure high torque 
(cast iron or polyvinyl chloride) and withstand at least 1 
MPa (10 bar) operating pressure. 
Stem sealed with O-ring to prevent external leaks and 
easy replaceability. 
Includes all accessories, supporter mold, spindle and 
welding works (electro fusion). Valves must have a 
valid certificate of origin, ISO certified company 
(European) and stainless shaft steel with surface box 
for manholes. 
All work must comply with ACTED’s technical and 
safety guidelines given by on-site supervisor. 

 
 صمام التحكم.

قطرها و تدويري مقبضب  P (PLUG)توريد وتركيب صمام بوابة نوع 
 )شفة(. HDPE( لتركيب خط أنابيب انج 8ملم ) 200

مقاومة للتآكل وعالية التأثير لتصنيف إمدادات مياه الشرب مصنوع من مادة 
 لتحمل عزم الدوران العالي )الحديد الزهر أو كلوريد البوليفينيل( وتحمل ضغط

 بار( على األقل. 10ميجا باسكال ) 1تشغيل 
 لمنع التسريبات الخارجية وسهولة االستبدال.دائرية تم إحكام إغالقها بحلقة 

ت ، قالب الداعم ، المغزل وأعمال اللحام )االنصهار يشمل جميع الملحقا
 ISOالكهربائي(. يجب أن يكون للصمامات شهادة منشأ صالحة ، وشركة 

مقاوم للصدأ مع صندوق سطح لغرف  يفوالذمحور ( ومعتمدة )أوروبية
 التفتيش.

الفنية واإلرشادية التي  منظمة اكتد يجب أن يتوافق كل العمل مع إرشادات
 يقدمها المشرف على الموقع.

 
 
 

 
 

Piece 
 قطعة

2 

  

9 

Control Valve.  
Supply and installation of gate valve type-P (PLUG) 
Round Handle of 160 mm (6 inch) diameter for HDPE 
pipeline installation (flanged).  
Made of corrosion-resistant, high impact material for 
drinking-water supply grading to endure high torque 
(cast iron or polyvinyl chloride) and withstand at least 1 
MPa (10 bar) operating pressure.  
Stem sealed with O-ring to prevent external leaks and 
easy replaceability. 
Includes all accessories, supporter mold, spindle and 
welding works (electro fusion). Valves must have a 
valid certificate of origin, ISO certified company and 
stainless shaft steel with surface box for manholes. 
All work must comply with ACTED’s technical and 
safety guidelines given by on-site supervisor. 

 صمام التحكم.
بمقبض تدويري وقطرها   P (PLUG)توريد وتركيب صمام بوابة نوع 

 )شفة(. HDPEانج( لتركيب خط أنابيب   6ملم ) 160
إمدادات مياه الشرب مصنوع من مادة مقاومة للتآكل وعالية التأثير لتصنيف 

ط لتحمل عزم الدوران العالي )الحديد الزهر أو كلوريد البوليفينيل( وتحمل ضغ
 بار( على األقل. 10ميجا باسكال ) 1تشغيل 

 تم إحكام إغالقها بحلقة دائرية لمنع التسريبات الخارجية وسهولة االستبدال.
يشمل جميع الملحقات ، قالب الداعم ، المغزل وأعمال اللحام )االنصهار 

 ISOالكهربائي(. يجب أن يكون للصمامات شهادة منشأ صالحة ، وشركة 
مقاوم للصدأ مع صندوق سطح لغرف  ة( ومحور فوالذيمعتمدة )أوروبي

 التفتيش.
دية التي يجب أن يتوافق كل العمل مع إرشادات منظمة اكتد الفنية واإلرشا

 يقدمها المشرف على الموقع.
 
 
 
 
 

 

Piece 
 قطعة

2 
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Control Valve. 
Supply and installation of gate valve type-P (PLUG) 
Round Handle of 114 mm (4 inch) diameter for HDPE 
pipeline installation (flanged).  
Made of corrosion-resistant, high impact material for 
drinking-water supply grading to endure high torque 
(cast iron or polyvinyl chloride) and withstand at least 1 
MPa (10 bar) operating pressure.  
Stem sealed with O-ring to prevent external leaks and 
easy replaceability. 
Includes all accessories, supporter mold, spindle and 
welding works (electro fusion). Valves must have a 
valid certificate of origin, ISO certified company and 
stainless shaft steel with surface box for manholes. 
All work must comply with ACTED’s technical and 
safety guidelines given by on-site supervisor. 

 
 .التحكم صمام
 وقطرهاتدويري  بمقبض  P (PLUG) نوع بوابة صمام وتركيب توريد
 (.شفة) HDPE أنابيب خط لتركيب( انج  4) ملم 114

 الشرب مياه إمدادات لتصنيف التأثير وعالية للتآكل مقاومة مادة من مصنوع
 طضغ وتحمل( البوليفينيل كلوريد أو الزهر الحديد) العالي الدوران عزم لتحمل
 .األقل على( بار 10) باسكال ميجا 1 تشغيل

 .االستبدال وسهولة الخارجية التسريبات لمنع دائرية بحلقة إغالقها إحكام تم
 االنصهار) اللحام وأعمال المغزل ، الداعم قالب ، الملحقات جميع يشمل

 ISO وشركة ، صالحة منشأ شهادة للصمامات يكون أن يجب(. الكهربائي
 لغرف سطح صندوق مع للصدأ مقاوم فوالذي ومحور( ةأوروبي) معتمدة
 .التفتيش

 التي واإلرشادية الفنيةمنظمة اكتد  إرشادات مع العمل كل يتوافق أن يجب
 .الموقع على المشرف يقدمها

 
 
 

 

Piece 
 قطعة

4 

  

11 

Inspection Structure. 
Supply and construction of manholes for valves in 
section 3 of BoQ with all required building materials. 
Internal dimensions: length 1 meter by width 1 m, and 
depth between 1 - 1.50 meters.  
The walls and floor built from reinforced concrete 1:2:4 
(strength 20.6 MPA), including plastering of inside and 
outside, and painting outside all walls, floor and inside 
roof with 3 layers of epoxy. The top must be Pre-cast 
10 cm reinforced concrete slab with a steel lid, 
installation of 2 rings in the wall for inlet and outlet pipe 
(filling with all-purpose foam between pipe and ring). 
All work must comply with ACTED’s technical and 
safety guidelines given by on-site supervisor. 

 
 .هيكل التفتيش

مع  فاتورة الكميات من 3توريد وبناء غرف التفتيش للصمامات في القسم 
متر ،  1متر بعرض  1مواد البناء المطلوبة. األبعاد الداخلية: الطول جميع 
 .متر 1.50 - 1ق بين والعم

ميجا  20.6)قوة  4: 2: 1الجدران واألرضيات مبنية من الخرسانة المسلحة 
 يخارجال والطالءباسكال( ، بما في ذلك التجصيص من الداخل والخارج ، 

طبقات من االيبوكسي. يجب  3خلي مع جميع الجدران واألرضية والسقف الدال
 10بطول  تغليفرسانية مسبقة الأن يكون الجزء العلوي عبارة عن بالطة خ

سم مع غطاء فوالذي ، وتركيب حلقتين في الجدار ألنابيب المدخل والمخرج 
 .(الحلقةبين األنابيب و متعددة االغراض )تمأل الرغوة

الفنية واإلرشادية التي منظمة اكتد  إرشاداتيجب أن يتوافق كل العمل مع 
 .يقدمها المشرف على الموقع

Piece 
 قطعة

5 
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Network Connection. 
Connection of new DN 200 mm (internal diameter 8") 
Crack Resistant High-Density Polyethylene (CR – 
HDPE) piping with environmental stress cracking 
resistance (ESCR) schedule grading – PE100, SDR17 
with existing 200 mm (8 inch) main pipeline. 
Connection includes supplying all required fittings for 
the full functionality between the new network with 
existing network with the replacement of any existing 
connecting fitting. Also, but not limited to, construction 
materials, necessary fittings, labor-work, light and 
heavy-duty machinery, equipment, tools for pipeline 
installation and civil works needed such as concrete 
demolition and re-casting.  
All work must comply with ACTED’s technical and 
safety guidelines given by on-site supervisor. 

 .شبكةال التوص
 عالي ايثيلين البولي أنابيب"(  8 الداخلي القطر) ملم 200 ةجديدوصالت 

 و البيئي إلجهادلالتشقق  مقاومة مع( CR - HDPE) للتشقق المقاومة الكثافة
 200 الحالي الرئيس وبنباأل خط مع PE100، SDR17جدول الدرجات 

 (.انج 8) مم
 الوظائف على للحصول لوبةمطال التجهيزات جميع تزويد االتصال يتضمن
 اتصال تركيب أي استبدال مع الحالية الشبكة مع الجديدة الشبكة بين الكاملة
 والتجهيزات البناء مواد ، الحصر سبيل على ليس ولكن ، أيضا. موجود
 الالزمة واألدوات والمعدات ، والثقيلة الخفيفة واآلالت ، العمل ، الالزمة
 وإعادة الخرسانة هدم مثل الالزمة المدنية شغالواأل األنابيب خطوط لتركيب
 .الصب
 التي واإلرشادية الفنيةمنظمة اكتد  إرشادات مع العمل كل يتوافق أن يجب

 .الموقع على المشرف يقدمها
 
 

 
 

L.S. 
 دفعة واحدة

1 

  

13 

Network Cleansing.  
Cleaning of network according to BS6700 and 
instructions from local authorities, 50ppm chlorine for 
one hour, testing at furthest point in network minimum 
30ppm chlorine, provision of test certification 

 الشبكة. تطهير
 50تعليمات من السلطات المحلية ، الو BS6700 تنظيف الشبكة وفًقا للمعيار

ة واحدة ، واختبارها في أبعد نقطة في جزًءا في المليون من الكلور لمدة ساع
 ليون من الكلور ، وتوفير شهادة اختبارجزًءا في الم 30الشبكة بحد أدنى 

Piece 
 قطعة

1 

  

 
 

 :العطاء مقدم مالحظات / تعليقات

1.             ______ 

2.               
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 نينوى. محافظة - الموصل شرق الضخ، لتعزيز االنتصار محطة تأهيل إعادة :2 الحصة

Item 
 العنصر

Description 
 الوصف

Unit 
 الوحدة

Qty. 
 الكمية

1 

Boosting Pump. Supply and installation of centrifugal (horizontal) multi-
stage, split case, mechanical seal; for drinking-water supply, hot (140 
Celsius) and cold-water (-30 Celsius) circulation, suitable for all clean and 
slightly dirty non-corrosive liquids (max. viscosity of 150 mm2/s) 

 ختم ،منفصلة المراحل، متعدد( األفقي) المركزي الطرد مضخة وتركيب توريد. التعزيز مضخة
 ،( مئوية درجة 30-) ردوالب( مئوية درجة 140) ونةسخب مياه تدوير الشرب، مياه لتزويد ميكانيكي؛

 (ثانية/  2 مم 150 بلغي لزوجةل أقصى بحد) قليالً  المتسخة وغير النظيفة السوائل لجميع ومناسبة

- Nominal branch diameter: 160 – 200 mm - Capacity: 600 m³/h flow rate - 
Head: < 60 meters, as duty point (operation point), according to the pump 
curve and system curve relationship - Operating Pressure: Greater or 
equal to 16 bars                                                                                                                                      
– Efficiency Class: IE2 or IE3, greater or equal to 70% as per Minimum 
Efficiency Index (MEI) - Power: Shaft Power of 150 kW - Frequency: 50/60 
Hz (Pump-drive Input) - Voltage: 380/480 Volts (Pump-drive Input) - 
Speed: 1,500 RPM - Origin: original certificate of warranty and production 
date - Brand: ISO Certified brand with temperature sensor                                                 
- Flanges of appropriate size and shape for the suction side according to 
inlet pipe - Pressure Gauge: In suction (inlet) and distribution (outlet) pipes 

 60: >الشحنة - ساعة/  مكعب متر 600 التصريف: السعة - ملم 200 - 160: للفرع االسمي قطرال -
: التشغيل ضغط - النظام منحنى وعالقة المضخة لمنحنى وفًقا ،( تشغيل نقطة) عملال نقطةل بالنسبة ، متر
 األدنى الحد لمؤشر وفًقا٪ 70 تساوي أو أكبر ، IE3 أو IE2: الكفاءة فئة - باًرا 16 يساوي أو أكبر

 -( المضخة محرك إدخال) هرتز 50/60: التردد - واط كيلو 150 المحور قوة: الطاقة -( MEI) للكفاءة
 الشهادة: األصل - الدقيقة في دورة 1500: السرعة -( المضخة محرك إدخال) فولت 480/  380: الجهد

 درجة مستشعر مع ISO من معتمدة جاريةت عالمة: التجارية العالمة - اإلنتاج وتاريخ للضمان األصلية
 الحرارة

 شفط في:  الضغط مقياس - المدخل ألنبوب وفًقا لسحبا لجانب المناسب والشكل الحجم ذات الشفاه - 
 .األنابيب( مخرج) وتوزيع( مدخل)

Material: Cast Iron preferred or Stainless Steel 

 للصدأ ومالمقا الفوالذ أو الزهر الحديد يفضل :المواد

- Impeller, shaft, and sleeves stainless steel  - Bearing house must be 
made of cast Iron GG-25                                                                                                                         
- Wet bolting: Stainless Steel, Base plate. Installed in the pump room 
according to the drawing and instruction of supervisor engineer.                                                                                                                                                               
Testing-period of at least 15 days is considered for each pump to confirm 
adequate installation and a leak-proof work. All necessary fittings, 
accessories, equipment and tools considered within this item such 
as non-return (check) valve, air valve and gate valve according to 
inlet diameter between 250 – 300 mm to 250 – 200 mm to main 
pipeline.  Work must comply to on-site supervisor Engineer. 

 الحديد من منطقة الحمل كونت أن يجب - للصدأ المقاوم الفوالذمن  واألكمام ، المحور ، المروحة -
 وفًقا المضخة غرفة في مثبتة. قاعدة لوحة ، للصدأ المقاوم الفوالذ: الرطب حزاملا - GG-25 الزهر

 التثبيت لتأكيد مضخة لكل يوًما 15 عن تقل ال اختبار فترة في النظر يتم. المشرف المهندس لتعليمات
 أخذها يتم التي الالزمة واألدوات والمعدات والملحقات التجهيزات جميع. للتسرب مقاوم وعمل المناسب

 لقطر وفًقا البوابة وصمام الهواء وصمام( فحص) الرجوع عدم صمام مثل البند هذا ضمن االعتبار في
 أن يجب. الرئيسي األنابيب خط إلى مم 200 - 250 إلى مم 300 - 250 بين يتراوح الذي المدخل
 .الموقع على المشرف المهندس مع العمل يتوافق

 

 

 

Piece 

 قطعة
2 
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Motor. Supply and installation of corresponding motor associated to 

centrifugal (horizontal) booster pump mentioned above (Item 1.1) with the 

following specifications: 

-Rated power approximately 185 kW                                                                                                                                         

-3-phase, 400 volts, 50Hz                                                                                                                                                                

- Speed 1,500 RPM  

 المذكورة( األفقي) المركزي بالطرد التعزيز بمضخة مرتبط مطابق محرك وتركيب توريد. محركال

 :التالية بالمواصفات( 1.1 البند) أعاله

 في دورة 1500 السرعة - هرتز 50 ، فولت 400 ، طور 3- كيلوواط 185 تقريبًا المقننة القدرة

 الدقيقة

IEC standard motor, including complete electrical starter, protection 

device and metering (3 contactors, phase failure, main circuit breaker 

with overload, timer, ammeter with CT and voltmeter) and wiring/cables 

needed (thickness) according to the electrical load and length at site, to 

avoid short circuits and overheating. 

Work must comply to on-site supervisor Engineer.  

 3ل الكهربائي الكامل ، وجهاز الحماية والقياس )قياسي ، بما في ذلك جهاز بدء التشغي IECمحرك 

 CTاس التيار الكهربائي مع قواطع ، فشل الطور ، قاطع الدائرة الرئيسي مع الحمل الزائد ، مؤقت ، مقي

والفولتميتر( وأسالك / كابالت )سمك( حسب الحمل الكهربائي والطول في الموقع ، لتجنب الدوائر 

 ة.القصيرة وارتفاع درجة الحرار

 يجب أن يتوافق العمل مع المهندس المشرف على الموقع.

 

 

 

 

Piece 

 قطعة
2 
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Electric Control Panel/Circuit Breaker. Supply and Installation of 

customized Electric Control Panel/Circuit Breaker for item 1.1 and 1.2 

with the following specifications: 

- Painted Stainless Steel Box of 2 – 4 mm thickness with appropriate 

dimensions to fit all electrical accessories to protect against outdoor 

exposure and extreme temperatures 

- Starter/Control Electric Panels with phase sequence mode.                                                                                                                                                                                                       

- Low and High voltage protection,  

اطع دوائر. توريد وتركيب قواطع / لوحة تحكم كهربائية مخصصة للبند لوحة التحكم الكهربائية / قو

 مع المواصفات التالية: 1.2و  1.1

عاد مناسبة لتناسب جميع الملحقات الكهربائية مم مع أب 4 - 2صندوق ستانلس ستيل مطلي بسماكة  -

 للحماية من التعرض الخارجي ودرجات الحرارة القصوى

 حماية الجهد المنخفض والعالي ، -بائية مع وضع تسلسل الطور. لوحات بداية / تحكم كهر -

- 80 meters of power cable 1 KV 3*95 Copper Core XLPE insulation steel 
tape armored PVC sheath, (50,95,3 mm2) 
- Main circuit breaker with adequate amps for pump-motor set load and 
contactors 
- Ampere Meter 630 Amps– Overload Relay timer  
- Voltage Meter with 0 – 500 V range. 
- Chromium push bars and painted metal board including all other 
necessary electrical equipment    
-Protection device and metering (3 contactors 185KW, phase failure, 
main circuit breaker with overload, timer, ammeter with CT and voltmeter) 
and wiring/cables needed (thickness) according to the electrical load to 
avoid short circuits and overheating.  
Material type of wiring and conductors must be copper.                                                                   
All work must comply to the electrical load for the inlet pumps/engines 
and electrical fixtures of the room and on-site supervisor.   
 

 فوالذي شريط وغالف من ،XLPE المعزول النحاس من  95*3كي في  1 متر من كابل الطاقة 80 -
 (2مم  50،95،3، ) PVC بـ ُمغلفو
 .المضخة والمحوالتمحرك  كافية لتحميل ةقاطع الدائرة الرئيس مع أمبير -
 الحمل الزائدتناوب موقت  -امبير 630مقياس االمبيرية  -
 فولت. 500-0 الفولتية بمدىمقياس  -
 في ذلك جميع المعدات الكهربائية الالزمةقضبان دفع كروم وألواح معدنية مطلية بما  -
، عطل في الطور ، قاطع الدائرة الرئيسي مع الحمل الزائد  185KWقواطع  3جهاز حماية وقياس ) -

فولتميتر( وأسالك / كابالت )سماكة( حسب الحمولة وال CT، مؤقت ، مقياس التيار الكهربائي مع 
 والحرارة الزائدة. التماس الكهربائيالكهربائية لتجنب 

 ادة األسالك والموصالت من النحاس.م يجب أن يكون نوع
يجب أن يتوافق كل العمل مع الحمل الكهربائي للمضخات / المحركات الداخلة والتركيبات الكهربائية 

 لمشرف على الموقع.اجيهات توللغرفة و
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Piece 

 قطعة
2 



T/10DJY/D13/LWR/ERB/17042019/001  

Page 29 of 49 

 

4 

Site preparation. -Remove old centrifugal pump-motor set from pumping 
room and place it in location specified by DoW Coordination. 
- Remove existing reinforced concrete ground-level base for 2 old 
centrifugal pumps with necessary light and/or heavy-duty machinery, 
tools and equipment with adequate trenching and digging without 
damaging the rest of the infrastructure. Dimensions: 1.3 meters by 3 
meters and 50 cm thickness. 
- Remove all debris from site and dispose it in proper area authorized by 
local authorities (DoW/Municipality). 
Work must comply to on-site supervisor Engineer. 

 الموقع في ووضعها الضخ غرفة من القديمة المركزي الطرد مضخة مجموعة إزالة-. الموقع إعداد
 .منسق دائرة المياه بواسطة المحدد

 المركزي الطرد لمضخات المسلحة الخرسانة من األرض مستوى من الموجودة قاعدةال بإزالة القيام -
 دون الكافية والحفر الخنادق مع الثقيلة أو/  و الخفيفة  الالزمة والمعدات واألدوات اآلالت مع (2) القديمة

 .سم 50 وسمك أمتار 3 في متر 1.3: األبعاد. التحتية البنية ببقية اإلضرار
 المحلية السلطات بها أذن التي المناسبة المنطقة في منه والتخلص الموقع من الحطام جميع لةبإزا القيام -
 (.البلدية ودائرة المياه)

 .الموقع على المشرف المهندستوجيهات  مع العمل يتوافق أن يجب
 
 
 

 

L.S. 

 دفعة واحدة
1 

5 

Equipment Support. Casting of centrifugal pump-motor set base at 
ground-level inside pumping room with the following specifications:  
-Compressive strength of 20.6 MPa with a mix ratio of 1:2:4 (C20 Grade). 
-Base area according to the pump-motor set dimensions specified in 
items 1.1 and 1.2 in order to fit it completely.  
-Thickness of base (between 30 – 60 cm) depending on the fitting of the 
inlet and outlet pipe to pumps and the equipment’s total load. 
-Structural reinforcement: 12 mm diameter corrugated steel rebars 
(Grade 60) to form mesh in both direction with 15 cm c/c for each layer.  
-Stainless steel mold/frame/plates between pump-motor equipment and 
reinforced concrete base included with oil-based painting in 3 layers.  
Work must comply to on-site supervisor Engineer. 

 
طرد المركزي في مستوى األرض داخل غرفة دعم المعدات. صب قاعدة مجموعة محرك مضخة ال

 الضخ بالمواصفات التالية:
 (.C20)درجة  4: 2: 1ميجا باسكال مع نسبة مزيج من  20.6قوة ضغط  -
أجل من  1.2و  1.1المساحة األساسية وفًقا ألبعاد مجموعة المضخة والمحرك المحددة في البندين  -

 مالءمتها تماًما.
سم( حسب تركيب مدخل ومخرج األنابيب للمضخات والحمل الكلي  60 - 30سمك القاعدة )ما بين  -

 للمعدات.
 15( لتشكيل شبكة في كال االتجاهين مع 60مم )درجة  12التعزيز الهيكلي: حديد التسليح المموج بقطر 

 سم ج / ج لكل طبقة.
 انية متضمنة طالءخرسالقاعدة المقاومة للصدأ بين معدات المضخة و قالب / إطار / ألواح فوالذية -

 طبقات. 3من  دهني
 المهندس المشرف على الموقع.توجيهات يجب أن يتوافق العمل مع 

 

Cubic 

Meter 

 متر مكعب

4 
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Drainage System. Installation of drainage system inside pumping room 
with the following considerations: 
- Floor leveling with a cement-based mortar with mix ratio of 1:1.5:3 
- Thickness: 8 – 10 cm, depending in existing level  
- Slope: 1.5% 
- Works considers the trenching/digging into existing concrete floor to 
create a channel of 25 cm of width, 7-10 meter length and 30 cm of depth 
with re-casting of floor of pumping room and inside channel with concrete 
mix and mortar.  
- Metal mesh cover for floor drainage channel with traffic-load support 
suitable for the channel dimensions. 
- Make soak-away pit or connect pumping room drainage system to 
nearest city sewage system in the street for adequate water disposal.  
Activity contemplates the supply of all necessary materials, equipment, 
tools and labor-work. 

Work must comply to on-site supervisor Engineer. 

 :التالية االعتبارات مراعاة مع الضخ غرفة داخل الصحي الصرف نظام تركيب. الصحي الصرف نظام
 3: 1.5: 1 من خليط نسبة مع األسمنت أساسه مالط باستخدام األرضية تسوية -
 الحالي المستوى حسب ، سم 10 - 8: السماكة -
 ٪ 1.5: ميلال -
 وطولها سم 25 بعرض قناة إلنشاء الحالية الخرسانية األرضية في الحفر/  الخنادق حفر األشغال تشمل -
ومونة  الخرسانة بمزيج الداخلية والقناة الضخ غرفة أرضية صب إعادة مع سم 30 وعمق أمتار 7-10

 السمنت.
 .القناة ألبعاد المناسب المرور حركة تحميل دعم مع يةاألرض صرفال لقناة معدنية شبكة غطاء -
 المدينة في لصحيا للصرف شبكة بأقرب الضخ غرفة تصريف نظام توصيل أو نقع حفرة عمل -

 .كاف بشكل المياه من للتخلص
 .والعمل الالزمة واألدوات والمعدات المواد جميع توريد في النشاط يشمل
 .الموقع على المشرف المهندس مع العمل يتوافق أن يجب

LS 

 دفعة واحدة
1 



T/10DJY/D13/LWR/ERB/17042019/001  

Page 31 of 49 

 

8 

Pumping Room Rehab. Service works for the pumping room 
rehabilitation which include, but not limited, to the following: 
- Organize all wiring/cables for each of the electrical components such as 
pumps/motors/control panels in a safe manner, wall-mounted with 
adequate clippings and safety tape with clear signs in arabic and english 
- Remove broken glasses from window frames and paint all of metal 
window frames (remove and replace in case needed) after peeling-off old 
paint coating 
- 3-layer coating paint for metal ladder structure inside room with anti-
corrosive paint (oil-based) after peeling-off old paint coating 

 ، الحصر ال المثال سبيل على ، تشمل والتي الضخ غرفة تأهيل إلعادة الخدمة تعمل .الضخ غرفة تاهيل
 :يلي ما
 لوحات/  المحركات/  المضخات مثل الكهربائية المكونات من لكل الكابالت/  األسالك جميع تنظيم -

 واضحة عالمات مع السالمة وشريط كافية قصاصات مع لحائطا على محمولة ، آمنة بطريقة التحكم
 .واإلنجليزية العربية باللغتين

 قم) المعدنية النوافذ إطارات جميع بطالء والقيام النوافذ إطارات من المكسور الزجاج بإزالة القيام -
 القديم الطالء إزالة بعد( الحاجة حالة في واستبدالها بإزالة

 ازالة بعد( دهني) للتآكل مضاد دهان مع الغرفة داخل معدنيال سلمال لهيكل اتطبق 3 منطالء دهني  -
 القديم الدهان

 
- Fence/Gate restoration of metal material with 3-layer anti-corrosive 
paint after peeling-off old paint coating 
- Complete painting of exterior/interior of building with dry-old based paint 
and make plastering restoration (8 kg/m2) when needed. 
- Rehabilitation of (6) exterior and (8) interior lamps with wiring and mount 
trays. Power of lamps between 150 – 300 kW, advisable for exterior 
lamps to be solar fed surrounding the pump room in the rooftop with gel 
baterries and energy inverter for both electric and solar input.  

Work must comply to on-site supervisor Engineer. 

 القديم الطالء ازالة بعد اتطبق بثالث للتآكل المضادة الطالءب المعدنية موادمن  بوابةال/  سياجتاهيل ال
 م/  كجم 8) التجصيص الترميم عملو الجاف الطالءب مبنىال الداخل/  الخارج منالء بشكل كامل ط -
 .الحاجة عند( 2
 - 150 بين المصابيح قوة. تثبيت وصواني بأسالك داخلية( 8) و خارجية مصابيح( 6) تأهيل إعادة -

البطاريات  مع السطح لىع المضخة بغرفة المحيطة الشمسية المصابيح بتغذية ينصح ، واط كيلو 300
 .الشمسية والطاقة الكهربائية المدخالت لكالومحول الطاقة 

 .الموقع على المشرف المهندس توجيهات مع العمل يتوافق أن يجب

LS 

 دفعة واحدة
1 
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Control Valve. Supply and installation of gate valve type, round-about 
handle for booster pumps with the following specifications: 
- Diameter Size: DN 260 mm (10 inches) 
-Material: Corrosion-resistant, high impact ductile iron with drinking-water 
grading  
- Max operating pressure:  >16 bars 
- Brand: ISO Certified with material and testing certificates, and warranty 
validation. Certificate of origin from manufacturing country.  
Line includes all accessories, supporter mold, spindle and welding-work 
for proper leak-proof installation.  
Work must comply to on-site supervisor Engineer. 
 

 :التالية بالمواصفات التعزيز لمضخات دائري مقبضب ، البوابة صمام بوتركي توريد. التحكم صمام
 (انج 10) ملم 260: القطر حجم -
 الشرب مياه ةدرجب التأثير عالي ، للتآكل المقاوم الدكتايل حديد: المواد-
 بار 16:< التشغيل ضغط أقصى -
 شهادة. الضمان صحة من ققوالتح ، واالختبار المواد شهادات مع ISO شهادة: التجارية العالمة -

 .التصنيع بلد من المنشأ
 .بيتسرمن ال ب خالالمناس للتثبيت واللحام ، والمغزل ، الداعم وقوالب ، الملحقات جميع الخط يشمل
 .الموقع على المشرف المهندستوجيهات   مع العمل يتوافق أن يجب

Piece 

 قطعة
4 

10 

Control Valve. Supply and installation of gate valve type, round-about 
handle for booster pumps with the following specifications: 
- Diameter Size: DN 300 mm (12 inches) 
-Material: Corrosion-resistant, high impact ductile iron with drinking-water 
grading  
- Max operating pressure:  >16 bars 
- Brand: ISO Certified with material and testing certificates, and warranty 
validation. Certificate of origin from manufacturing country.  
Line includes all accessories, supporter mold, spindle and welding-work 
for proper leak-proof installation.  
Work must comply to on-site supervisor Engineer. 

 صمام التحكم. توريد وتركيب صمام البوابة ، بمقبض دائري لمضخات التعزيز بالمواصفات التالية:
 انج( 12ملم ) 300حجم القطر:  -
 المواد: حديد الدكتايل المقاوم للتآكل ، عالي التأثير بدرجة مياه الشرب-
 بار 16أقصى ضغط التشغيل:<  -
مع شهادات المواد واالختبار ، والتحقق من صحة الضمان. شهادة  ISOعالمة التجارية: شهادة ال -

 المنشأ من بلد التصنيع.
 يشمل الخط جميع الملحقات ، وقوالب الداعم ، والمغزل ، واللحام للتثبيت المناسب خال من التسريب.

 .يجب أن يتوافق العمل مع  توجيهات المهندس المشرف على الموقع
 

 

 

 

 

 

Piece 

 قطعة
4 
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Control Valve. Supply and installation of gate valve type, round-about 
handle for booster pumps with the following specifications: 
- Diameter Size: DN 400 mm (16 inches) 
-Material: Corrosion-resistant, high impact ductile iron with drinking-water 
grading  
- Max operating pressure:  >16 bars 
- Brand: ISO Certified with material and testing certificates, and warranty 
validation. Certificate of origin from manufacturing country.  
Line includes all accessories, supporter mold, spindle and welding-work 
for proper leak-proof installation.  
Work must comply to on-site supervisor Engineer. 

 
 :التالية بالمواصفات التعزيز لمضخات دائري بمقبض ، البوابة صمام وتركيب توريد. التحكم صمام

 (انج 12) ملم 400: القطر حجم -
 الشرب مياه بدرجة التأثير عالي ، كلللتآ المقاوم الدكتايل حديد: المواد-
 بار 16:< التشغيل ضغط أقصى -
 شهادة. الضمان صحة من والتحقق ، واالختبار المواد شهادات مع ISO شهادة: التجارية العالمة -

 .التصنيع بلد من المنشأ
 .التسريب من خال المناسب للتثبيت واللحام ، والمغزل ، الداعم وقوالب ، الملحقات جميع الخط يشمل
 .الموقع على المشرف المهندستوجيهات   مع العمل يتوافق أن يجب

Piece 

 قطعة
4 

12 

Pressure Gauge.  Supply and installation of digital pressure gauge with 

the specifications of 35 bar, measurements uncertainty +/- 0.25% of Full 

Scale (ASME Grade 3A/ISO Class 0.25), temperature  -20 °C to 50 °C, 

material ABS / Polycarbonate Blend, Powder Coated Aluminum, ingress 

protection IP67 (1 meter water submersion for 30 minutes), related 

humidity 0% to 90% (-10 to 35°C), 0% to 70% (35 to 50°C), wetted 

materials 316 Stainless Steel, battery type AA Alkaline (LR6), operating 

altitude (max) 10,000 ft (3050 m), protection class Pollution Degree 2 (UL 

/ IEC 61010-1), LCD display 2.4 in / 61 mm segmented LCD Display and 

wrench size 7/8 In / 23 mm. 

تاكد في القياسات  مبار ، بمقدار عد 35ب مقياس ضغط رقمي بمواصفات . توريد وتركيمقياس الضغط

 20- حرارة درجة ،( ASME Grade 3A / ISO Class 0.25) ليكالمقياس ال٪ من 0.25 -+/

 ، بالمسحوق المطلي األلمنيوم ، كاربونيتالبولي مزيج/  ABS مادة ، مئوية درجة 50 إلى مئوية درجة

 90 إلى٪  0 من الصلة ذات الرطوبة ،( دقيقة 30 لمدة متر 1 بعمق مياهبال غمر) IP67 دخول حماية

 فوالذ 316 المبللة المواد ،( مئوية درجة 50 إلى 35٪ ) 70 إلى٪  0 ،( مئوية درجة 35 إلى 10-٪ )

 قدم 10000( أقصى بحد) التشغيل ارتفاع ،( LR6) القلوية AA البطارية نوع ، للصد القابل غير

 61/  بوصة LCD 2.4 شاشة ،( UL / IEC 61010-1) 2 التلوث درجة الحماية فئة ،( م 3050)

 .ملم 23/  في 8/  7 الربط مفتاح وحجم مجزأة LCD شاشة ، ملم

 

 

Piece 

 قطعة
1 

13 

Float Valve. Supply and installation of galvanized iron float valve with a 

diameter of 2 meters within the water storage tank with the following 

dimensions: 40 m by 40 m by 12 meters.  

 المياه تخزين خزان داخل متر 2 بقطر المجلفن الحديد طفو من صمام وتركيب توريد. طفو صمام

 .م 12×  م 40×  م 40: التالية باألبعاد

 

Piece 

 قطعة
1 
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14 

Water Meter. Removable cold-hot water meter, ISO 9001-2008 

Certification Brand, Magnetic Drive, inter-exchangeable spare parts, 16 

bar water pressure capacity and 0.01 cubic meters minimum reading. 

Diameter according to outlet pipe at each pump-motor set inside pumping 

room. 

، محرك  ISO 9001-2008خن بارد قابل لإلزالة ، عالمة تجارية ماء سا مقياسمقياس مياه. 

لقراءة. لمتر مكعب كحد أدنى  0.01بار و  16، سعة ضغط الماء  للتغييرمغناطيسي ، قطع غيار قابلة 

 داخل غرفة الضخ. ةمضخ-محركالقطر حسب أنبوب المخرج في كل مجموعة 

 

Piece 

 قطعة
5 

15 

Pump Overhauling. Maintenance mechanical and eletrical works for the 

existing horizontal surface pumps (2) at the station, engines/motor (2), 

cast-iron fittings (check valve, air valve, gate valve, etc.) and piping 

currently working with the same specifications as item 1 in order to 

increase the lifespan of the equipment. This activity to be done after the 

installation and full operation of new surface pumps to avoid cutting the 

service to beneficiaries in a prolongued time (more tan 24 hours.) 

( في 2والكهربائية لمضخات السطح األفقية الحالية )إصالح المضخة. صيانة األعمال الميكانيكية 

)صمام الفحص ، صمام الهواء ، صمام  المغلف( ، تجهيزات الحديد 2/ المحركات ) المكائنالمحطة ، 

من أجل زيادة عمر الجهاز. يجب  1بند الالبوابة ، إلخ( واألنابيب التي تعمل حاليًا بنفس المواصفات ك

لتثبيت والتشغيل الكامل لمضخات السطح الجديدة لتجنب قطع الخدمة للمستفيدين القيام بهذا النشاط بعد ا

 ساعة(. 24 من في وقت طويل )أكثر

 

 

 

 

 

 

LS 

 دفعة واحدة
1 

 
 :مقدم العطاءتعليقات / مالحظات 

3.  _______________________________________________________________ 

4. _______________________________________________________________ 

 شروط وأحكام العارض:

 أشهر أو أكثر( 6_______________________ )موصى به: . صالحية العرض: 1

 . شروط التسليم )المهلة(: _______________________2

 . شروط الدفع: _______________________3

 

 _____________: ___________مقدم العطاءاسم الممثل المفوض 

 ________________________: المعتمد الممثلتوقيع وختم 

 _____________________ تاريخ: 
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 .محافظة نينوى -: استبدال خط أنابيب طريق صومعة الرئيسي غرب الموصل 3 لحصةا
 
 

Item 
 العنصر

Description 
 الوصف

Unit 
 الوحدة

Quant. 
 الكمية

1 

Concrete or Asphalt Removal: 
Excavation works considering all soil types (coarse, fine and organic 
from very soft: <20 kN/m2 to very stiff: >150 kN/m2) covered with at 
least 20 cm of concrete, asphalt or similar surface encountered at 
site. Minimum dimensions for trenches: (W) Width 0.7 - 0.9 meters 
and (D) Depth 1.0 meter.  
The use of appropriate portable, light and heavy-duty machinery is 
mandatory for this activity, i.e.: excavator, cutter machine, 
jackhammer, long-pick mattock, trenching hoes, etc.  
Debris must be disposed of in site approved by municipality; 
contractor responsible for obtaining relevant permissions. 
All work must comply with ACTED’s technical and safety guidelines 
given by on-site supervisor. 

 :إزالة الخرسانة أو األسفلت
واع التربة )الخشنة والناعمة والعضوية من الناعمة للغاية: االعتبار جميع أن بنظرأعمال الحفر تأخذ 

 20ال يقل عن ( مغطاة بما 2كيلو نيوتن / م  150إلى شديدة الصالبة:<  2كيلو نيوتن / م  20>
نادق في الموقع. أبعاد الحد األدنى للخ يتم مواجهتهسم من الخرسانة أو األسفلت أو سطح مشابه 

 .متر 1.0 العمقر ومت 0.9 - 0.7العرض 
يعد استخدام اآلالت المناسبة المحمولة والخفيفة والثقيلة إلزاميًا لهذا النشاط ، أي: حفارة ، وآلة قطع 

 .معاول طويلة ذات أحجار ، ومعاول الخنادق ، إلخ، وآلة ثقب الطرق ، و
 يجب التخلص من الحطام في الموقع المعتمد من البلدية ؛ المقاول المسؤول عن الحصول على

 .األذونات ذات الصلة
الفنية واإلرشادية التي يقدمها المشرف على منظمة اكتد  يجب أن يتوافق كل العمل مع إرشادات

 .الموقع
 
 
 
 
 

Linear 
Meter 
 متر طول

900 

2 

Soil Backfill. 
Backfilling of main trenches for piping network with clean soil (debris, 
rock and gravel free – particle size: < 2 mm – 0.02 mm) surrounding 
the newly placed pipe up to sub-base ground layer, in accordance 
with technical drawings.  
Backfill to be compacted in layers of 10 - 15 cm each with a 
compacting method of standard proctor of 98%. Soil to be backfilled 
to pre-excavation level. 
Activity includes the removal of all unwanted external debris to 
municipal waste site, responsible for obtaining relevant municipal 
permissions.  
All work must comply with ACTED’s technical and safety guidelines 
given by on-site supervisor. 

حجم  -ردم الخنادق الرئيسية لشبكة االنابيب بالتربة النظيفة )خالية من الحطام والصخور والحصى 
باألنابيب الموضوعة حديًثا حتى الطبقة األرضية مم( المحيطة  0.02 -مم  2الجسيمات: >

 األساسية ، وفًقا للرسومات الفنية.
٪. يتم  98سم لكل منها بطريقة الضغط القياسية بنسبة  15 - 10يتم ضغط الردم في طبقات من 

 ردم التربة إلى مستوى ما قبل الحفر.
موقع التخلص من النفايات البلدية يشمل النشاط إزالة جميع الحطام الخارجي غير المرغوب فيه إلى 

 ، المقاول هو المسؤول عن الحصول على أذونات البلدية ذات الصلة.
العمل مع إرشادات منظمة اكتد الفنية واإلرشادية التي يقدمها المشرف على  يجب أن يتوافق كل

 الموقع.
 

Linear 
Meter 
 متر طول

900 
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3 

Restoration of Concrete or Asphaltic Pavement: 
Supply and restoration of concrete or asphaltic surface base. 
Concrete casting of 1:2:4 – 1:2:2 dosage (compressive strength-f’c: 
20/3,000 – 30/4,000 MPa/PSI), 20 – 22.5 cm layer thickness and 
according the required width, with 6 mm laying sheet of BRC or 
asphaltic-type with 8 cm layer after hydraulic concrete top, herein 
described, with a 15 cm thickness and necessary width for proper 
finish with laying sheet of BRC 6 mm.  
Sub-base layer considered in this activity of 20cm thickness 
(standard proctor compaction method not less than 98%). 
All work and construction materials must comply with ACTED’s 
technical and safety guidelines given by on-site supervisor. 

 :يةاألسفلت االرضية أو الخرسانة ترميم
 قوة) جرعة 2: 2: 1 - 4: 2: 1 من الخرسانة صب. إسفلتية أو خرسانية قاعدة وترميم توريد

 وحسب سم 22.5 - 20 طبقةال سمك ،( f'c: 20/3000 - 30/4000 MPa / PSI ضاغطة
 بعد سم 8 طبقةمع  اإلسفلتي النوع من أو BRC من التمدد طبقة مم 6 مع ، المطلوب العرض

 مناسب إلنهاء المطلوب وعرضاً  سم 15 بسماكة ، هنا الموصوفة ، الهيدروليكي الخرسانة سطح
 .ملم BRC 6 من صحيفة مع

 ٪(.98 عن تقل ال القياسة الضغط طريقة) سم 20 بسماكة النشاط هذا في األساسية الفرعية الطبقة
 نع الصادرة الفنية بالسالمة الخاصة التوجيهية للمبادئ والبناء العمل مواد جميع تمتثل أن يجب

 .الموقع على المشرف يقدمها والتيمنظمة اكتد 
 
 

 

Linear 
Meter 
 متر طول

900 

4 

Main Pipeline.  
Supply and installation of Ductile iron pipe. 
Dimension Specs: Nominal Diameter size of DN400 mm for drinking-
water purposes according to ISO 2531 specifications for connection 
and providing certificate of origin and manufacturing date.  
Installation includes all required machines, materials, manpower, etc. 
for welding and fitting for connection such as: elbow, 45°, 90°, T 
connection, reducer, cap, etc.  
All work must comply with ACTED’s technical and safety guidelines 
given by on-site supervisor. 

 خط األنوب الرئيس.
 .الدكتايل حديد انابيب وتركيب توريد

 ISO 2531 لمواصفات وفًقا الشرب مياه ألغراض ملم 400 يبلغ القطر: االبعاد مواصفات
 .التصنيع وتاريخ المنشأ شهادة وتقديم للتوصيل

 الكوع: مثل للتوصيل والتركيب للحام المطلوبة العاملة والقوى والمواد اآلالت جميع التركيب يشمل
 .الخ ، غطاء ، المخفض ، تي مقطع ربطات ، درجة 90 ، درجة 45 ،

 على المشرف يقدمها التي واإلرشادية الفنيةمنظمة اكتد  تإرشادا مع العمل كل فقيتوا أن يجب
 .الموقع

 
 
 

 

Linear 
Meter 
 متر طول

900 

5 

Control Valve.  
Supply and installation 160 mm diameter flanged gate valve with all 
fittings and accessories included for proper installation. Valves must 
have a valid certificate of origin and ISO certified manufacturer.  
All work must comply with ACTED’s technical and safety guidelines 
given by on-site supervisor. 

 .صمام التحكم
لحقات المضمنة مم مع كافة التجهيزات والم 160توريد وتركيب صمام بوابة ذي حواف بقطر 

 .ISO للتركيب الصحيح. يجب أن يكون للصمامات شهادة منشأ صالحة ومصنع معتمد من
الفنية واإلرشادية التي يقدمها المشرف على  منظمةاكتد يجب أن يتوافق كل العمل مع إرشادات

 .الموقع
 
 

 

Piece 
 قطعة

2 
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6 

Inspection Structure. 
Supply and construction of manholes for valves in section 3 of BoQ 
with all required building materials. Internal dimensions: length 1 
meter by width 1 m, and depth between 1 - 1.70 meters.  
The walls and floor built from reinforced concrete 1:2:4 (strength 20.6 
MPA, and 12 mm diameter corrugated grade 40 steel rebars), 
including plastering of inside and outside, and painting outside all 
walls, floor and inside roof with 3 layers of epoxy. The top must be 
Pre-cast 10 cm reinforced concrete slab with a steel lid, installation of 
2 rings in the wall for inlet and outlet pipe (filling with all-purpose foam 
between pipe and ring). 
All work must comply with ACTED’s technical and safety guidelines 
given by on-site supervisor. 

 .هيكل التفتيش
مع جميع مواد البناء  ياتمن فاتورة الكم 3للصمامات في القسم توريد وبناء غرف التفتيش 

 .متر 1.70 - 1متر ، والعمق بين  1متر بعرض  1المطلوبة. األبعاد الداخلية: الطول 
ملم  12و  ميجا باسكال 20.6)قوة  4: 2: 1الجدران واألرضيات مبنية من الخرسانة المسلحة 

طالء الخارجي لك التجصيص من الداخل والخارج ، وال( ، بما في ذ40 الدرجةحديد تسليح مموج 
طبقات من االيبوكسي. يجب أن يكون الجزء  3لجميع الجدران واألرضية والسقف الداخلي مع 

سم مع غطاء فوالذي ، وتركيب  10العلوي عبارة عن بالطة خرسانية مسبقة التغليف بطول 
 .لحلقة(غوة متعددة االغراض بين األنابيب واحلقتين في الجدار ألنابيب المدخل والمخرج )تمأل الر

يجب أن يتوافق كل العمل مع إرشادات منظمة اكتد الفنية واإلرشادية التي يقدمها المشرف على 
 .الموقع

Piece 
 قطعة

2 

7 

Network Connection. 
Connection of new DN 400 mm ductile iron pipe with the existing 
main pipe line 400mm ductile iron pipe. 
Connection includes supplying all required fittings for the full 
functionality between the new network with existing network with the 
replacement of any existing connecting fitting. Also, but not limited to, 
construction materials, necessary fittings, labor-work, light and 
heavy-duty machinery, equipment, tools for pipeline installation and 
civil works needed such as concrete demolition and re-casting.  
All work must comply with ACTED’s technical and safety guidelines 
given by on-site supervisor. 
 

 وصالت الشبكة.
 م.لم 400م الجديد مع خط أنابيب الدكتايل الرئيسي للحديد لم 400وب حديد الدكتايل توصيل أنب

الوظائف الكاملة بين الشبكة يتضمن االتصال تزويد جميع التجهيزات المطلوبة للحصول على 
الجديدة مع الشبكة الحالية مع استبدال أي تركيب اتصال موجود. أيضا ، ولكن ليس على سبيل 

البناء والتجهيزات الالزمة ، العمل ، واآلالت الخفيفة والثقيلة ، والمعدات واألدوات  الحصر ، مواد
 مة مثل هدم الخرسانة وإعادة الصب.الالزمة لتركيب خطوط األنابيب واألشغال المدنية الالز

يجب أن يتوافق كل العمل مع إرشادات منظمة اكتد الفنية واإلرشادية التي يقدمها المشرف على 
 قع.المو

 
 
 

L.S. 
 دفعة واحدة

2 
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8 

Network Connection. 
Connection of new DN 400 mm ductile iron pipe with the existing 
main pipe line 160mm ductile iron pipe. 
Connection includes supplying all required fittings for the full 
functionality between the new network with existing network with the 
replacement of any existing connecting fitting. Also, but not limited to, 
construction materials, necessary fittings, labor-work, light and 
heavy-duty machinery, equipment, tools for pipeline installation and 
civil works needed such as concrete demolition and re-casting.  
All work must comply with ACTED’s technical and safety guidelines 
given by on-site supervisor. 

 وصالت الشبكة.
 ملم. 160ملم الجديد مع خط أنابيب الدكتايل الرئيسي للحديد  400توصيل أنبوب حديد الدكتايل 

تزويد جميع التجهيزات المطلوبة للحصول على الوظائف الكاملة بين الشبكة  يتضمن االتصال
موجود. أيضا ، ولكن ليس على سبيل الجديدة مع الشبكة الحالية مع استبدال أي تركيب اتصال 

الحصر ، مواد البناء والتجهيزات الالزمة ، العمل ، واآلالت الخفيفة والثقيلة ، والمعدات واألدوات 
 تركيب خطوط األنابيب واألشغال المدنية الالزمة مثل هدم الخرسانة وإعادة الصب.الالزمة ل

لفنية واإلرشادية التي يقدمها المشرف على يجب أن يتوافق كل العمل مع إرشادات منظمة اكتد ا
 الموقع.

 

L.S. 
 دفعة واحدة

2 

9 

Network Connection. 
Connection of new DN 400 mm ductile iron pipe with the existing 
main pipe line 100mm ductile iron pipe. 
Connection includes supplying all required fittings for the full 
functionality between the new network with existing network with the 
replacement of any existing connecting fitting. Also, but not limited to, 
construction materials, necessary fittings, labor-work, light and 
heavy-duty machinery, equipment, tools for pipeline installation and 
civil works needed such as concrete demolition and re-casting.  
All work must comply with ACTED’s technical and safety guidelines 
given by on-site supervisor. 
 

 بكة.وصالت الش
 ملم. 100ملم الجديد مع خط أنابيب الدكتايل الرئيسي للحديد  400توصيل أنبوب حديد الدكتايل 

يتضمن االتصال تزويد جميع التجهيزات المطلوبة للحصول على الوظائف الكاملة بين الشبكة 
ل ية مع استبدال أي تركيب اتصال موجود. أيضا ، ولكن ليس على سبيالجديدة مع الشبكة الحال

الحصر ، مواد البناء والتجهيزات الالزمة ، العمل ، واآلالت الخفيفة والثقيلة ، والمعدات واألدوات 
 الالزمة لتركيب خطوط األنابيب واألشغال المدنية الالزمة مثل هدم الخرسانة وإعادة الصب.

لمشرف على العمل مع إرشادات منظمة اكتد الفنية واإلرشادية التي يقدمها ايجب أن يتوافق كل 
 الموقع.

 

L.S. 
 دفعة واحدة

2 

 
 

 :مقدم العطاءتعليقات / مالحظات 

3. _______________________________________________________________ 

4. _______________________________________________________________ 

 شروط وأحكام العارض:

 أشهر أو أكثر( 6. صالحية العرض: _______________________ )موصى به: 1

 . شروط التسليم )المهلة(: _______________________2

 _______________________. شروط الدفع: 3
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 : ________________________مقدم العطاءاسم الممثل المفوض 

 ثل المعتمد: ________________________توقيع وختم المم

 _____________________ تاريخ: 

 

 
 

نهاية العرض التجاري
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العراقمنظمة أكتد  –استبيان العطاء   

 )ليتم تضمينها في مغلف العرض الفني(
  :التاريخ

 

   T/10DLV/22F/REH/ERB/001/0191704 رقم المناقصة:
 

 الجزء االول: المعلمومات

 تفاصيل الشركة ومعلومات عامة -أ
   التداول ك   اسم الشركة

   رقم الهاتف   العنوان )المقر(

الرمز البريدي 
 )المقر الرئيسي(

    

 فاكس

  

ر المدينة )المق
   الرئيسي(

عنوان البريد 
   االلكتروني االول

 صندوق بريد
  

عنوان البريد 
         االلكتروني الثاني

 البلد )المقر(
  

عنوان الموقع 
   االلكتروني

موؤسس الشركة او 
 اسم المالك

  

الشركات التابعة / 
المنتسبين / الممثل 

   الخارجي

 اسم موظف المبيعات
  

موقع موظف 
   تالمبيعا

رقم موظف 
   المبيعات

البريد االلكتروني 
   لموظف المبيعات

 حوكمة الشركة: رئيس مجلس اإلدارة أو نائب الرئيس أو أمين الصندوق أو أمين سر مجلس اإلدارة أو مجلس األمناء

االسم )كما هو 
الحال في جواز 
السفر أو بطاقة 

هوية صادرة من 
 الحكومة(

   الوالدةتاريخ   

يقة الهوية رقم وث
الصادرة من 

 الحكومة

   نوع الهوية  

الرتبة أو اللقب في    بلد اإلصدار
 المنظمة

  

أسماء أخرى 
مستخدمة )أسماء 

مستعارة أو أسماء 
مستعارة غير 

 مدرجة  "كاالسم"(

الجنس )مثال:   
 ذكر, انثى(

  

صاحب العمل 
الحالي والمسمى 

 :الوظيفي

   المهنة  

   جنسيةال   عنوان اإلقامة

عنوان البريد    محافظة / المنطقة
 االلكتروني

  

هل الفرد مواطن 
أو مقيم دائم 

 قانوني؟

 

التراخيص المهنية 
الشهادات  -

 الصادرة من الدولة

  

 الرئيسإدارة الشركة: الرئيس التنفيذي ، المدير التنفيذي ، نائب المدير ، الرئيس أو نائب 

االسم )كما هو 
ز الحال في جوا

السفر أو بطاقة 
هوية صادرة من 

 الحكومة(

   تاريخ الوالدة  

رقم وثيقة الهوية 
الصادرة من 
 الحكومة

   نوع الهوية  
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الرتبة أو اللقب في    بلد اإلصدار
 المنظمة

  

أسماء أخرى 
مستخدمة )أسماء 
مستعارة أو أسماء 
مستعارة غير 

"كاالسم"(مدرجة    

الجنس )مثال:   
 ذكر, انثى(

  

صاحب العمل 
الحالي والمسمى 

 :الوظيفي

   المهنة  

   الجنسية   عنوان اإلقامة

عنوان البريد    محافظة / المنطقة
 االلكتروني

  

هل الفرد مواطن 
أو مقيم دائم 
 قانوني؟

 

التراخيص المهنية 
الشهادات  -

 الصادرة من الدولة

  

 إدارة الشركة: المدير المالي أو كبير المحاسبين

السم )كما هو ا
الحال في جواز 
السفر أو بطاقة 

هوية صادرة من 
 الحكومة(

   تاريخ الوالدة  

رقم وثيقة الهوية 
الصادرة من 

 الحكومة

   نوع الهوية  

الرتبة أو اللقب في    بلد اإلصدار
 المنظمة

  

أسماء أخرى 
)أسماء مستخدمة 

مستعارة أو أسماء 
مستعارة غير 

 مدرجة  "كاالسم"(

جنس )مثال: ال  
 ذكر, انثى(

  

صاحب العمل 
الحالي والمسمى 

 :الوظيفي

   المهنة  

   الجنسية   عنوان اإلقامة

عنوان البريد    محافظة / المنطقة
 االلكتروني

  

هل الفرد مواطن 
أو مقيم دائم 

 قانوني؟

 

التراخيص المهنية 
الشهادات  -

 الصادرة من الدولة

  

 موظفي الشركة والتأمين

عدد الموظفين بدوام 
 كامل:

  
 متوسط أجر العمل للموظف في الساعة:

 
  

نسبة الرجال إلى 
 النساء:

  
هل هناك أي موظف )موظفون( لديهم أقارب 

 يعملون مع منظمة اكتد؟

 

 األدنى لألجور القانونية المدفوعة؟الحد    عدد االطفال
 

 تقديم اإلجازات المدفوعة؟   بأي سعة؟
 

 هل ساعات العمل المرنة معروضة؟   اعمارهم؟ ما هي
 

 هل الموظفين مشمولين بالتأمين الصحي؟   اسم شركة التأمين:
 

 وصف الشركة

نوع العمل 
)اختيارات متعددة 

 :ممكنة(
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األعمال قطاع 
)خيارات متعددة 

 ممكنة(:

 

  

   :صالح حتى   :سنة االنشاء

   :بلد التسجيل   :رقم الرخصة

    :لغات العمل

الوثائق الفنية 

 :المتاحة في

   

 المعلومات المالية -ب

   :الرقم الضريبي   :ظريبه الشراء

   :حساب البنكرقم    :اسم البنك

   :اسم الجساب   :عنوان البنك

رقم الرمز التعريفي 
 :للبنك

  

شروط الدفع 
 :ةالقياسي

 

  
 

 هل تم تدقيق الشركة في السنوات الثالث الماضية؟
      

 

    

  يرجى إرفاق نسخة من التقرير المالي السنوي أو المدقق للشركة
        

           :سنوات 3إلجمالي المبيعات آلخر القيمة السنوية 

 :السنة   :دوالر :السنة  
 

     :دوالر :السنة :دوالر

سنوات 3لسنوية لمبيعات التصدير آلخر القيمة ا              

     :دوالر :السنة :دوالر   :السنة   :دوالر :السنة  

 الخبرة -ج

 :وكاالت المعونة الدولية األخرى أو وكاالت األمم المتحدةأعمال الشركة األخيرة مع اكتد و/أو 

 المنظمة  
الشخص الذي يمكن 

 االتصال يه 
الهاتف/البريد 

اللكترونيا  الغاية السنة القيمة)دوالر( بضاعة/اعمال/خدمات 

1               

2               

3               

4               

5               

                     

 ما هو مجال الخبرة الرئيسي لشركتك؟
   

   ما هي منطقة تغطية أعمال شركتك؟

 
  

 
 

امت الشركة بتصدير و / أو إدارة إلى أي دول ق
   المشاريع في السنوات الثالث األخيرة؟

قدم أي معلومات أخرى توضح مؤهالت وخبرات 
   شركتك )مثل الجوائز(

منظمات مهنية / مهنية وطنية أو دولية تكون أدرج أي 
 شركتك عضواً فيها

 
  

 القدرة الفنية -د
 نوع شهادة ضمان الجودة

  
 

  

  ادة / وثائق التأهيلنوع شه
  

  
 

  

   المكاتب الدولية / التمثيل

 شركتك:من السلع األساسية و / أو الخدمات التي تبيعها  10أدرج أدناه ما يصل إلى 

1)   6)   

2)   7)   



T/10DJY/D13/LWR/ERB/17042019/001  

Page 43 of 49 

 

3)   8)   

4)   9)   

5)   10)   

 الثقيلة والقيمة ,المباني ,المستودعات ,مواقع اإلنتاج وغيرها( اذكر األصول الرئيسية لشركتك )الشاحنات واآلالت الثقيلة ,المعدات

1)   6)   

2)   7)   

3)   8)   

4)   9)   

5)   10)   

 متنوع -ه

 هل لدى شركتك سياسة بيئية؟ )نعم ال(
 

 هل لدى شركتك سياسة تداول أخالقية؟ )نعم ال(
 

 (هل لدى شركتك سياسة لمكافحة اإلرهاب؟ )نعم ال
 

 هل تتوافق شركتك مع الالئحة العامة لحماية البيانات في االتحاد األوروبي )أو ما يعادلها(؟ )نعم ال(
 

 :بنعم على السؤالين أعاله ، يرجى إرفاق نسخ من سياستكإذا أجبت 
 

هل أبرمت ترتيبات مع الدائنين ، أو أوقفت  او ان شؤونها تديرها المحاكم ، هل سبق لشركتك ان اعلنت افالسها او انها في طور االنتهاء
وضع مشابه ينشأ عن إجراء مماثل منصوص عليه في أنشطة األعمال ، أو هل هي موضوع إجراءات تتعلق بهذه المسائل أو هل هي في 

 القانون الوطني؟

   

اذا كانت االجابة نعم 
يرجى اعطاء 

 تفاصيل:
  

 ؟res judicataبسلوكها المهني بحكم يكون كقوة هل سبق لشركتك أن أدينت بجريمة تتعلق 
   

اذا كانت االجابة نعم 
يرجى اعطاء 

 تفاصيل:
  

 لشركتك أن ارتكبت سوء سلوك مهني خطير تم إثباته بوسائل أخرى؟هل سبق 
  

 
  

اذا كانت االجابة نعم 
يرجى اعطاء 

 تفاصيل:
  

فع اشتراكات الضمان االجتماعي ، أو دفع الضرائب وفقًا لقانون الدولة التي تأسست فيها ، أو هل لم تِف شركتكم أبًدا بالتزاماتها المتعلقة بد
 التزامات فرنسا ، أو تلك الخاصة بالبلد التي تم فيها التعاقد والتي يتعين القيام بها؟مع 

  
 
  

اذا كانت االجابة نعم 
يرجى اعطاء 

 تفاصيل:
  

 آخر؟بقوة القرار في االحتيال أو الفساد أو التورط في منظمة إجرامية أو أي نشاط غير قانوني  هل سبق لشركتك أن خضعت لحكم يتمتع
  

 
  

اذا كانت االجابة نعم 
يرجى اعطاء 

 تفاصيل:
  

إجراءات منح  هل سبق أن أعلن أن شركتك قد انتهكت عقًدا خطيًرا لعدم امتثالها اللتزاماتها التعاقدية ، وذلك باتباعها طريقة شراء آخر أو
 المنح التي تموله دولة مانحة؟

  
 
  

اذا كانت االجابة نعم 
اعطاء يرجى 

 تفاصيل:
  

منح هل سبق أن أعلن أن شركتك قد انتهكت عقًدا خطيًرا لعدم امتثالها اللتزاماتها التعاقدية ، وذلك باتباعها طريقة شراء آخر أو إجراءات 
 المنح التي تموله دولة مانحة؟

  
 
  

اذا كانت االجابة نعم 
يرجى اعطاء 

 تفاصيل:
  

 ؟ نزاع مع أي وكالة حكومية أو األمم المتحدة أو منظمات المعونة الدولية )بما في ذلك منظمة اكتد(هل سبق لشركتك أن كانت في أي 
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اذا كانت االجابة نعم 
يرجى اعطاء 

 تفاصيل:
  

هل توافق على 
شروط الدفع لمدة 

 يوما؟ 30

   
   

والمراجعين  منظمة اكتد هل تقبل زيارة موظفي
 مكتبك؟الخارجيين إلى 

 

  
   

  

 الجزء الثاني: الشهادات

. أفهم أيًضا أن د في أسرع وقت ممكن كتابةً أتعهد أنا الموقع أدناه بأن المعلومات المقدمة في هذا النموذج صحيحة ، وفي حالة حدوث تغييرات ، سيتم تقديم التفاصيل إلى منظمة اكت
طفال واالستغالل الجنسي وإساءة المعاملة وتعارض الشركات التابعة أوشركة فرعية ، والتي تمارس أي ممارسات تنتهك حماية األمنظمة اكتد ال تتعامل مع شركات أو أي من 

(المصالح ومكافحة الغش وسياسة مكافحة اإلرهاب ، وسياسات حماية البيانات )متوفرة عند الطلب  

   :التاريخ   :االسم

   :المكان   العنوان/الموقف

عنوان البريد 
اإللكتروني 
)لإلتصال به 
 :ألغراض التحقق(

   :التوقيع  

رقم الهاتف 
)لإلتصال به 
 :ألغراض التحقق(

   :ختم الشركة  

  

 الستخدام منظمة اكتد فقط قائمة التحقق من الوثائق الداعمة

 رخصة تجارية (1

 

  

    

براءة ذمة ضريبيةتسجيل ضريبة القيمة المضافة / شهادة  (2  

 

  

    

 ملف الشركة (3

 

  

    

 إثبات التداول / الوكالء / الوكيل (4

 

  

    

 دليل على عقود مماثلة (5

 

  

    

 المراجع (6

 

  

    

 تفاصيل الرئيس التنفيذي والموظفين الرئيسيين (7

 

  

    

 عقد التأسيس وشهادة التأسيس (8

 

  

    

 البيانات المالية )األحدث( (9

 

  

    

 أخرى )حدد(:   (10

 

 

 

  

 

 
 ________________________ :اسم الممثل المفوض للمناقصة

 

 ________________________ :توقيع وختم معتمد
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راقالعمنظمة أكتد  –اعالن العطاء االخالقي   
 )ليتم تضمينها في مغلف العرض الفني( 

 
 

 :تاريخ
 

  2019/0017041ERB//LWR/D13/JYT/10Dرقم: مناقصة
 

 ________________________________ :العطاء مقدم اسم
 

 ________________________________ :العطاء مقدم عنوان
 

 :السلوكية القواعد
 

 معايير العمل -1
 

 .(ILO) يير العمل في هذا القانون إلى اتفاقيات منظمة العمل الدوليةتستند معا  
 

 يتم اختيار العمالة بحرية •
 

أوراق هويتهم لدى صاحب العمل ولهم الحرية في مغادرة صاحب ال يوجد عمل بالسجن القسري أو غير الطوعي. ال يتعين على العمال تقديم "ودائع" أو 
 .العمل بعد إشعار معقول

 
 
 

    م حرية تكوين الجمعيات والحق في المفاوضة الجماعيةاحترا •
 

تمد موقفا مفتوحا تجاه للعمال ، دون تمييز ، الحق في االنضمام إلى النقابات أو تشكيل النقابات التي يختارونها والمساومة الجماعية. صاحب العمل يع
م الوصول إلى أداء مهامهم التمثيلية في مكان العمل. عندما يكون الحق في حرية األنشطة المشروعة للنقابات. ال يتم التمييز ضد ممثلي العمال ويمكنه

ل موازية لحرية تكوين الجمعيات والمساومة تكوين الجمعيات والمفاوضة الجماعية مقيًدا بموجب القانون ، يسهل صاحب العمل ، وال يعيق ، تطوير وسائ
 .المستقلة والحرة

 
 ظروف العمل آمنة وصحية •

 
مع األخذ في االعتبار المعرفة السائدة للصناعة وأي مخاطر محددة. يجب اتخاذ خطوات كافية لمنع وقوع الحوادث  وفير بيئة عمل آمنة وصحية ،يجب ت

ان عملياً ، من مكواإلصابات في الصحة الناشئة عن العمل أو المرتبطة به أو التي تحدث أثناء العمل ، وذلك عن طريق التقليل إلى الحد األدنى ، بقدر اإل
د أو ار الكامنة في بيئة العمل. يجب أن يتلقى العمال تدريبًا منتظًما ومسجالً في مجال الصحة والسالمة ، ويتكرر هذا التدريب للعمال الجدأسباب األخط

يجب أن يكون  ية لتخزين المواد الغذائية.المعاد تعيينهم. يجب توفير مرافق المرحاض النظيف ومياه الشرب ، وإذا لزم األمر ، يتم توفير المرافق الصح
لسالمة لممثل اإلدارة السكن ، حيثما تم توفيره ، نظيفًا وآمنًا ويلبي االحتياجات األساسية للعمال. تلتزم الشركة التي تلتزم بالمعايير بمسؤولية الصحة وا

 .العليا
 
 

 األطفالتشغيل ال يجوز استخدام  •
 

تطوير أو المشاركة في السياسات والبرامج ، والتي تنص على انتقال أي طفل يثبت أنه األطفال. يجب على الشركات  لن يكون هناك تجنيد جديد لتشغيل
عاًما  18رهم عن يؤدي عمالة أطفال لتمكين ه/ها من الحضور والبقاء في التعليم الجيد حتى لم يعد طفال. ال يجوز تشغيل األطفال والشباب الذين تقل أعما

 .فق هذه السياسات واإلجراءات مع أحكام معايير منظمة العمل الدولية ذات الصلةفي ظروف خطرة. يجب أن تتوا في الليل أو
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 يتم دفع األجور الحية •
 

ن األجور ن تكواألجور والمزايا المدفوعة عن أسبوع العمل القياسي تلبي على األقل المعايير القانونية الوطنية أو معايير الصناعة. في أي حال  يجب أ
ظروف عملهم فيما  عالية بما يكفي لتلبية االحتياجات األساسية وتوفير بعض الدخل التقديري. يجب تزويد جميع العمال بمعلومات مكتوبة ومفهومة عن

طاع الخصومات من األجور يتعلق باألجور قبل دخولهم العمل ، وبشأن تفاصيل أجورهم عن فترة األجر المعنية في كل مرة يتم فيها الدفع. ال يجوز استق
تنير من العامل المعني. يجب كتدبير تأديبي وال يجوز السماح بأي خصومات من األجور غير المنصوص عليها في القانون الوطني دون إذن صريح ومس

 .تسجيل جميع اإلجراءات التأديبية
 

 ساعات العمل ليست مفرطة •
 

الصناعة القياسية ، أيهما يوفر حماية أكبر. في أي حال ، ال يتعين على العمال على أساس منتظم العمل  تتوافق ساعات العمل مع القوانين الوطنية ومعايير
المحلية. يجب أن يكون العمل اإلضافي طوعيًا ، ويجب أال يتجاوز الحدود القانونية المحلية ، وال يُطلب منه على أساس أكثر من ساعات العمل القانونية 

 .دائًما بسعر إضافيمنتظم ، ويجب تعويضه 
 

 
 ال يمارس التمييز •

 
اعد على أساس العرق أو الطبقة أو األصل القومي أو الدين ال يوجد تمييز في التوظيف أو التعويض أو الوصول إلى التدريب أو الترقية أو اإلنهاء أو التق

 .لنقابية أو االنتماء السياسيأو العمر أو اإلعاقة أو الجنس أو الحالة الزواجية أو الميل الجنسي أو العضوية ا
 

 
 يتم توفير العمالة العادية •

 
بها يتم تأسيسها من خالل القوانين والممارسات الوطنية. ال يجوز  يجب أن يكون العمل المنجز إلى أقصى حد ممكن على أساس عالقة توظيف معترف

لضمان االجتماعي الناشئة عن عالقة العمل العادية من خالل استخدام ترتيبات تجنب االلتزامات المفروضة على الموظفين بموجب قوانين ولوائح العمل أو ا
فقط ، أو من خالل خطط التلمذة الصناعية التي ال توجد فيها نية حقيقية لنقل المهارات أو توفير  التعاقد من الباطن أو العمل من الباطن أو العمل في المنزل

 .هذا القبيل من خالل االستخدام المفرط لعقود العمل المحددة المدة عمل منتظم ، وال يجب تجنب أي التزامات من
 

 ال يُسمح بالمعاملة القاسية أو الالإنسانية •
  

 .سدي أو االنضباط والتهديد باإليذاء البدني  أو التحرش الجنسي أو غيره من أشكال االعتداء واللفظ أو غيره من أشكال التخويفيحظر االعتداء الج
 

 بيئيةالمعايير ال -2
 

كحد أدنى ، بجميع المتطلبات القانونية وغيرها من المتطلبات القانونية المتعلقة باآلثار البيئية ألعمالهم. تعد معايير األداء  يجب على المجهزين االلتزام ،
 :التفصيلية مسألة للجهزينن ، ولكن يجب أن تتناول ما يلي على األقل

 
 إدارة المخلفات •

 
كنًا. اعتماد ضوابط فعالة للنفايات فيما يتعلق بتلوث األرض والهواء والمياه. في حالة المواد الخطرة إعادة تدوير المواد كلما كان ذلك مميتم تقليل النفايات و

 .توجد خطط االستجابة للطوارئ
 

 التعبئة والتغليف والورق •
 

 .دويرها كلما كان ذلك مناسبًايتم تجنب االستخدام المفرط وغير الضروري للمواد ، واستخدام المواد المعاد ت
 

 ظالحف •
 

األراضي المنتجة تتم مراقبة العمليات واألنشطة وتعديلها حسب الضرورة لضمان الحفاظ على الموارد النادرة ، بما في ذلك المياه والنباتات والحيوانات و
 .في بعض الحاالت
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 استخدام الطاقة •
 

اءة وأنظمة تكنولوجيا المعلومات والنقل ، إلى الحاجة إلى زيادة كفاءة ذلك استخدام التدفئة والتهوية واإلضتستند جميع عمليات اإلنتاج والتسليم ، بما في 
 .استخدام الطاقة وتقليل االنبعاثات الضارة

 
 احتياطات السالمة للنقل ومناولة البضائع •

 
اإلصابات المحتملة إلى المستفيدين والموظفين المة إلى الحد األقصى وتقليل تستند جميع عمليات النقل ومناولة البضائع إلى الحاجة إلى زيادة احتياطات الس

 .وكذلك موظفي المجهزين أو موظفي المقاولين من الباطن منظمة اكتد العاملين في
 

 سلوك العمل -3

 .منظمة اكتد يجب أال ينتهك سلوك المجهزين الحقوق األساسية للمستفيدين من
 

 المورد ال ينبغي أن يشارك
 في صناعة األسلحة. 1
؛ أو حيث قد . في بيع األسلحة إلى الحكومات التي تنتهك بانتظام حقوق اإلنسان لمواطنيها ؛ أو عندما يكون هناك نزاع مسلح داخلي أو توترات كبيرة 2

 .يعرض بيع األسلحة السالم واألمن اإلقليميين للخطر
 

 قواعد ولوائح الشراء لمنظمة اكتد   -4
 

أو أعلى .على وجه الخصوص ، سياسة  1.2اإلصدار لوجستك منظمة اكتد  مة المشتريات المعمول بها في دليلجهزين بقواعد وأنظيجب أن يلتزم الم
يقر الموردون أنهم ال يجدون أنفسهم في أي من حاالت  . )منح العقد(. من خالل القيام بذلك ،2.4و  2.1المنصوص عليها في القسم  مشتريات لمنظمة اكتد

 .2.4.2عاد على النحو المشار إليه في القسم االستب
 
 

 مبادئ التشغيل
 

 .ومجهزيها ، على أساس عدد من مبادئ التشغيل ، والتي سيتم مراجعتها من وقت آلخر منظمة اكتد سيكون تنفيذ قواعد السلوك مسؤولية مشتركة بين
 

 منظمة اكتد سوف تقوم ب:
 قواعد السلوك إلى مدير كبير . إسناد المسؤولية عن ضمان االمتثال لمدونة1
 .. إبالغ التزامها بمدونة السلوك للموظفين والداعمين والمانحين ، وكذلك لجميع مجهزي السلع والخدمات2
 .المعلنة ، بما في ذلك التدريب والمبادئ التوجيهية للموظفين المعنيين. إتاحة الموارد البشرية والمالية المناسبة للوفاء بالتزاماتها 3
ز ذات الصلة توفير التوجيه والدعم غير المالي المعقول للمجهزين الذين يسعون بصدق إلى تعزيز وتنفيذ معايير المدونة في أعمالهم وفي سالسل التجهي .4

 .، في حدود الموارد المتاحة
 .نظمة المناسبة لرصد والتحقق من تحقيق المعايير. اعتماد األساليب واأل5

ير المفيد للموارد المتاحة ، على سبيل المثال من خالل التعاون مع المنظمات غير الحكومية األخرى ، وإعطاء األولوية للمواقع السعي لتعظيم التأث  .6
 .األكثر احتمااًل لعدم االمتثال

 
 منظمة اكتد تتوقع من المجهزين:

ات المقدمة. ويشمل ذلك جميع األعمال المتعاقد عليها أو التي تم المسؤولية عن ظروف العمل والبيئة التي يتم بموجبها صنع المنتجات والخدم . قبول1
 .التعاقد عليها من الباطن والتي يتم إجراؤها بواسطة المنزل أو غيره من العمال الخارجيين

 .إلى مدير كبير. إسناد المسؤولية عن تنفيذ قواعد السلوك 2
منظمة   بمدونة قواعد السلوك وكيفية تنفيذها ، وتوصيل هذا إلى الموظفين والمجهزين وكذلك تقديم بيان نوايا مكتوب بشأن سياسة الشركة فيما يتعلق .3

 اكتد
 
 كال الطرفين سوف  
 .نهاء العالقة التجارية. اطلب الوقف الفوري لالنتهاكات الجسيمة للقانون ، وفي حالة استمرار ذلك ، قم بإ1
 .بحقوقهم والمشاركة في القرارات التي تؤثر عليهم. السعي للتأكد من أن جميع الموظفين على دراية 2
 .. تجنب التمييز ضد الشركات في البلدان النامية3
 .المنظمات التمثيلية. التعرف على التنظيم والتفتيش الرسمي لمعايير مكان العمل ، ومصالح النقابات المهنية وغيرها من 4
 .التحكيم في حالة المنازعات التي لم تحل. طلب 5
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 ؤهالت بيان السياسةم
 

السلع والخدمات الضرورية من أكثر  الضرورة اإلنسانية أمر بالغ األهمية. عندما تكون سرعة النشر ضرورية إلنقاذ األرواح ، ستشتري منظمة اكتد
 .المصادر المتاحة مالئمة

 
تكاليف الداخلية المناسبة ولكنها ستعمل مع المجهزين لتحقيق المعايير قبول زيادات التكلفة غير المنضبطة وال انخفاض الجودة. تقبل ال يمكن لمنظمة اكتدال 

 .األخالقية المطلوبة قدر اإلمكان دون زيادة في التكلفة أو نقص في الجودة
 

 
 المتحاربةالعالقة باإلرهاب والقوات 

 
ي فرد أو جمعية أو مؤسسة تعرفها أو لديها سبب في معرفتها ، يشهد العطاء أنه لم يقدم ولن يقدم أي موارد دعم مادية أو معلومات أو أي وسيلة أخرى أل

لتزم المزايدون أيًضا هي فرد أو منظمة تدافع عن الخطط أو الجهات الراعية أو تشارك فيها  ، أو شاركوا في عمل إرهابي داخل العراق أو في الخارج. ي
 .مع المبادئ اإلنسانية للنزاهة والحياد مة اكتدمنظ بعدم دعم أو دعوة أو مساعدة أي طرف محارب قد يؤثر على توافق

 
 
 
 

والبيئة  انا الموقع ادناه _________________________ ، وأوافق على اعتماد قواعد السلوك المذكورة أعاله وااللتزام باالمتثال لمعايير العمل
 .المحددة ، سواء في شركتي الخاصة أو مع مجهزي

 
 
 

 ________________________ العطاء المفوضاسم والموقع الوظيفي لممثل 
 
 

 ________________________     توقيع معتمد
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العراقمنظمة أكتد  –قائمة تدقيق العطاء   
 )ليتم تضمينها في مغلف العرض الفني( 

 

 :تاريخ

 

 T/10DJY/D13/LWR/ERB/17042019/001 مناقصة رقم

 

 :مستندات المناقصة الخاصة بك ، يرجى التحقق من أن كل بند من البنود التالية قد انتهى ، ويترتب على المعايير التاليةقبل إرسال 

 
 
 

 الوصف

ليتم ملئها بواسطة 

 مقدم العطاء
فقط )يتم   منظمة اكتد الستخدام       

 ملئه بواسطة لجنة الشراء(

  موجود تم تضمينه
 تعليقات

 ال نعم ال نعم

      تقدم المغلفات الفنية والتجارية )إلزامي( .1

تعليمات لمقدمي ( PRO-05الجزء االول )نموذج  .2

 العروض

، مملوء وموقع ومختوم من قبل مرفق بالعرض الفني 

 المورد.

     

العرض يتم نموذج  (PRO-06الجزء الثاني )نموذج  .3

المملوء ، توقيع وختم من قبل مع العرض الفني ، ادراجه 

 . جهزالم

     

األسعار في نموذج العرض بالدوالر األمريكي أو  .4

 بالعملة المحلية )إلزامي(

     

يتم إرفاق   (PRO-06-01الجزء الثاني )نموذج  .5
المملوء مع العرض الفني ، نموذج استبيان العطاء 

 والموقع والمختوم من قبل المورد. )إلزامي(

     

مع العرض الفني ، يتم إرفاق اإلعالن األخالقي للعطاء  .6
 المملوء والموقع والمختوم من قبل المورد.

     

      .يتم ملء وثائق المناقصة باللغة اإلنجليزية .7

يتم توفير الوثائق المحددة في التعليمات لجزء  -المرفقات  .8
 العطاء

     

يتم تضمين نسخة من وثائق تسجيل  -المرفقات  .9
 الشركة ومعرف المالك )إلزامي(

     

 

    اسم والموقع الوظيفي لممثل العطاء المفوض 

 

 

 

  معتمد توقيع

        

 

 

 


