
  

 

 

 

 

 

 

استغالل 

 الموقع

ونقل وتحميل كميات السماد العضوي المعبئة باألكياس او السماد السائب الناتج  وإزالة بيع 

ورسان  من معالجة الحمأة الناتجة من تدوير مياه الصرف الصحي في محطة جبل علي و  

الحد 

األدنى 

 للمزايدة

كغم  25درهم للكيس وزن  12درهم للطن  و 200  

محطة جبل علي ومحطة ورسان  – الصرف الصحيإدارة شبكة ومحطات معالجة مياه  الموقع  

سنوات  3 مدة العقد  

الفترة 

التحضي

 رية

يوما  03  

اشتراطا

 ت عامة

 سنوات ويتم تجديد سنويا بناء على نتائج التقييم  3مدة العقد  – 1

 يوم من تاريخ توقيع العقد  30 التحضيرية: الفترة-2

والسماد السائب في محطة الصرف الصحي في ورسان  تواجد السماد المعبئة باالكياس موقع-3

 وجيل علي

وللسماد  Aمواصفات الفنية للسماد العضوي المنتج بالتجفيف الحراري مصنف كدرجة  -4

المعتمدة من قبل إدارة شبكة ومحطات   Bالمنتج من خالل التجفيف الشمسي مصنف كدرجة  

 معالجة مياه الصرف الصحي 

 طن  15,000انتاج السماد السائب سنويا المتوقعة من  الكمية-4

 كيس. 250,000سنويا  كغم 25باالكياس وزن  ةالمعبئالمتوقعة من انتاج السماد  الكمية-5

 قابلة للزيادة 

للشركة التي تتقدم للمناقصة بتصدير السماد العضوي خارج دولة االمارات العربية  السماح-6

 ها لدى الجهات المحلية والخارجية المتحدة وفق القوانين واألنظمة المعمول ب

الشركة ببيع السماد العضوي لإلفراد وللمزارع المحلية بأسعار تقل عن األسعار السائدة  التزام-7

 في السوق 

التزام الجهة التي يتم ترسية المزايدة عليها على ابرام عقد شراء كافة الكميات من السماد التي -8

 جبل علي او محطة ورسان يتم انتاجها سنويا سواء في محطة 

 63299   –شركة المزايدات بالشروط الخاصة للمزايدة رقم الموضوع: تكليف



  

 

التزام الشركة التي يتم ترسية المناقصة بتوفير خدمة االزالة وتحميل وبيع السماد المعبئ -9

والسائب بشكل يومي وعدم تخزين أي من الكميات ضمن موقع محطات الصرف الصحي في 

 ورسان وجبل علي 

التزام الشركة التي تتقدم للمناقصة بتقدير سعر الشراء للكميات المتوفرة من السماد السائب -10

 كغم  25على اساس سعر الطن الواحد. والمعبئة باألكياس بسعر الكيس الواحد وزن 

 درهم للكيس الواحد  12كغم ب  25المزايدة على بداية سعر شراء كيس السماد وزن -11

ياه إدارة شبكة ومحطات معالجة ممع لتي يتم ترسية المزايدة عليها بالتنسيق الشركة ا التزام-12

 كغم في السوق المحلي  25بخصوص سعر  ببع كيس السماد وزن   الصرف الصحي 

  درهم 200المزايدة على بداية سعر شراء الطن الواحد من السماد السائب ب -13

التزام الشركة المتعاقدة معها بتنظيف موقع توافر السماد المخصص في المحطات اثناء ازالة -14

 ونقل السماد من قبل محطات الصرف الصحي في ورسان وجبل علي 

التزام الشركة المتعاقدة معها بتوفير وسائل النقل المخصصة لنقل كميات السماد حسب -15

 معايير هيئة الطرق والمواصالت.

 حميلالخاصة بإزاله وتالتزام الشركة المتعاقد معها بتوفر الية بديلة والمعدات الخاصة وغيرها - 16

رة الدائونقل السماد وكل ما هو ضروري ألداء اإلعمال المطلوبة بالعقد في حال عدم توفر معدة من 

ي ألداء والمعدات الخاصة وغيرها الخاصة بازالة وتحميل ونقل السماد وكل ما هو ضرور وآليات

 اإلعمال المطلوبة بالعقد 

التزام الشركة المتعاقد معها بتوفير فريق مؤهل على ان يكونوا من ذوي األخالق الحميدة -16

والمظهر الحسن واللياقة وحسن التعامل مع اآلخرين ودرجة عالية من الكفاءة واللياقة المهنية 

ة ئة وأن يتم تدريبهم على اإلسعافات األوليوالسلوكية وحسن تدبير األمور في مواجهة الحاالت الطار 

وتشغيل معدات األمن والسالمة وارتداء الزي الموحد مع وضع بطاقات تعريفية على الصدر ويمنع 

 وضع أي عالمات تجارية على الزي عدا شعار واسم البلدية والشركة فقط 

حالة عدم رضا ادارة  أسبوعين( فيالتزام الشركة المتعاقدة بتغيير أي موظف خالل مدة )- 18

محطات معالجة مياة الصرف الصحي عن حسن أعمال وخدمات موظفي الشركة ويحق لها طلب 

 تغييرهم خالل المدة التي تراها مناسبة بدون تأخير

تلتزم الشركة المتعاقد معها بتقديم خدمة إزالة وتحميل السماد من محطات الصرف الصحي - 19

وعناية وجودة مع التزام بمعايير تقديم الخدمة المتميزة واإلجراءات في ورسان وجبل علي بكل مهارة 

 المحددة من قبل بلدية دبي 

التزام الشركة المتعاقدة معها باجراء تأمين المسؤولية المدنية والتامين على العاملين - 20

 والسيارات والمعدات التي يتم استخدامها وذلك طبقا لشروط بلدية دبي

ة المتعاقدة معها بكافة معايير السالمة العامة واألمن المطبقة لدى بلدية دبي التزام الشرك- 21

والمحافظة على سالمة اصول وممتلكات محطات الصرف الصحي وعدم تعرضها للتلف أو السرقة 

 إثناء نقلها من قبل الشركة المتعاقدة معها من قبل البلدية



  

 

أفراد طاقم العمل المكلفين من قبلها لتأدية  التزام الشركة المتعاقدة معها بمسئولية جميع- 22

زالة وتحميل ونقل السماد وتعيينهم للخدمة بالمواقع وفقا للقوانين المعمول بها في دولة اأعمال 

 االمارات العربية المتحدة.

التزام الشركة المتعاقد معها بعدم التنازل عن العقد للغير أو استخدام أي من األفراد او -23

 قديم الخدمات الموكلة اليها بموجب هذا العقد بالباطن كليا أو جزئياالشركات لت

الشخص 

 المعني

 مدير قسم الدعم الفني –السيد / عبد السالم المهيري 

رقم 

 Ext:256 3333821 مكتب: – 0503221555هاتف المتحرك:  التواصل 

البريد 

 االلكتروني 

ABDULSALAMKM@dm.gov.ae 

 

 
 
 



  

 

 


