
  لبنان فً 6166\6 \66
                          

 استدراج عروض
 لفرز ومعالجة النفاٌات المتراكمة

 فً بٌروت وجبل لبنان )ما عدا قضاء جبٌل(
                

 المواصفات الفنٌة 

 
ترغب اللجنة المكلفة من قبل ............. ,ممثلة ب........................... ,جمع ونقل 

تراكمت منذ اكثر من سبعة اشهر فً بٌروت  التً نفاٌاتالوفرز ومعالجة وتصنٌع 
. على الشركات اللبنانٌة المؤهلة والتً وضواحٌها وجبل لبنان )ما عدا قضاء جبٌل( 

 نفٌذ هذا المشروع, األطالع على المواصفات المذكورة ادناه : ترغب فً تقدٌم عرض لت
 

ما  هً فً مدة التتجاوز خمسة اشهركمٌة النفاٌات المقدر جمعها وفرزها ومعالجتها 
 طن. 611.111الى  651.111حوالً  بٌن

  
على الشركات الراغبة فً تقدٌم عروض األطالع على خرٌطة اماكن تواجد النفاٌات، 

 :، كماإضافة كل ما تراه مناسبا  التأكٌد علٌها وتعدٌل و لشركاتومطلوب من ا
                  

المواقع التً تتراكم فٌها النفاٌات الموضبة فً باالت والمخزنة فً عدة  ان تزور – 6

مواقع والنفاٌات المنتشرة والمجمعة فً عدة مواقع فً بٌروت وجبل لبنان )ما عدا 
 قضاء جبٌل(.

الكمٌات الموضبة والمنتشرة والتعرف على نوعٌتها، نسبة تخمرها تقدٌر مع  -6

 )الغازات والروائح المنتشرة(.
عرض التقنٌة  والمواد البٌولوجٌة الطبٌعٌة التً ستستخدم  لوقف تكوٌن الغازات   و -3

  إلبعادها عنها...والروائح داخل الباالت والنفاٌات المنتشرة على الطرقات ومكافحة الحشرات 
ٌّة و/اتقنٌة معالجة المواد العضوٌة وتحدٌد  -4 وانتاج اسمدة من تحوٌلها الى تربة زراع

ة العوادم دة استخدامها. معالجة وسباخ( واعاا) ٌّ  عن طرٌق الفرم او التفتٌتغٌر العضو
 ...او كبودرة طمر فً األرصفة عن طرٌق خلطها فً جباالت الباطونواعادة استخدامها 

تحدٌد الموقع والمساحة التً سٌتم فٌها جمع وفلش النفاٌات قبل فرزها وفرمها و -5

ٌّة، الكورال او سواها(      وتوضٌبها )الكرنتٌنا، العمروس
تحدٌد الموقع والمساحة الالزمة لمعالجة النفاٌات العضوٌة واستخدام المواد البٌولوجٌة و -6

ٌّة، الكورال او سواها(    )ألزالة الروائح والحشرات والجراثٌم المعدٌة  الكرنتٌنا، العمروس  
المعالجة البٌولوجٌة جراء المواصفات الفنٌة للناتج من تبٌان  ،سمدةإنتاج األ فً حالو -7

 )للعلم فقط(.  األستخداموطرٌقة  )سباخ (
والمواد المستخدمة ألزالة                 معالجة وتعقٌم العوادم بٌولوجٌا، تحدٌد موقع وطرٌقةمع  -8

 ها )بصالٌم(           األحجام الكبٌرة من التلوث والجراثٌم المعدٌة قبل تصنٌعها واعادة استعمالها او طمر
 تحدٌد المساحة الالزمة لتجمٌع النفاٌات القابلة ألعادة التدوٌر... وطرٌقة التوضٌب...   و -9

                                       



 
 

 

 )التكلفة( راألسعا
       
 الوزن اإلجمالً األساسًٌُطّبق على  سعر وسطً واحد على اساس تحسب التكلفة 

 :ٌنفذها العارض على الشكل التالً وٌشمل جمٌع الخدمات التًالذي ٌتّم جمعه ونقله 
 

)بكترٌات، انزٌمات وكائنات حٌة( غٌر معدلة  المواد الطبٌعٌة البٌولوجٌةاستخدام  – 6

ال سامة لألنسان والحٌوان والنبات،  غٌر ،ال تؤثر سلبا على البٌئةجٌنٌا، غٌر معدٌة، 
 (  611 \ 31تلوث التربة الزراعٌة وال المٌاه السطحٌة والجوفٌة... عدد النقاط )

               
6 – طرٌقة جمع ونقل النفاٌات المنتشرة والمتراكمة فً بٌروت وقسم من جبل لبنان، 
فتح الباالت المخزنة ونقلها الى مركز الفرز دون نشر الروائح والضرر...عدد النقاط 

(61\611)  

   
للحصول على اعلى نسبة من النفاٌات غٌر العضوٌة واعلى  الثانوي عملٌة الفرز – 3

نسبة من المواد العضوٌة وفرمها ونقلها للمعالجة  ألنتاج األسمدة )والسباخ( صالحة 
 (611 \ 61) لألستخدام الزراعً،و/او لتأهٌل واستصالح األراضً وتربتها... عدد النقاط

 
وإعادة اإلستعمال وإعادة التصنٌع تدوٌر الإعادة  بغٌة فرز المواد غٌر العضوٌة – -4

ذات األحجام الكبٌرة العوادم وترحٌل الخطر والخاص منها للمؤسسات المختّصة مع طمر 
ة بعد أزالة التلوث والجراثٌم والعوادم بصالٌم( ... فً ) ٌّ ٌمكن ان  منها... المعدٌةالمتبق

عادة تصنٌعها ال لخلطها فً جباالت الباطون او تفتٌتهاٌتّم ُمعالجتها عن طرٌق فرمها 
 ، كل ذلكوما شابهألرصفة طمر فً االبودرة مع او خارجً ال فً التبلٌط استخدامها و

  (        611 \ 61عدد النقاط ) ...دون ان تؤثر سلبا على البٌئة

     
ٌّة – 5 نتاج اسمدة صلبة او سائلة والتقنٌة المستخدمة إن أل معالجة المواد العضو

 ( تتطابق مع مواصفات وزارة البٌئة درجة اولى او ثانٌة ...باخسُ منها )كمبوست، 
 (        611 \ 61) عدد النقاط ..."البور" أراضًاّما لتأهٌل واستصالح 

 


