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شركة مياه األردن – مياهنـا ذ.م.م.
JORDAN WATER COMPANY – MIYAHUNA LLC

C-P-20-006-Z
توريد وتمديد مواسير صرف صحي لخدمة عقار في منطقة مرحب طريق بيرين

وثائق اإلستدراج
2020

 آخر موعد لبيع وثيقة العطاء هو الساعة  3:00من مساء يوم الخميس الموافق 2020/09/17 -يبدأ موعد تسليم العروض على العنوان المذكور أدناه من الساعة  08:30صباحاً لغاية الـ 11:30

ظه ارً من يوم الثالثاء الموافق 2020/09/22

 -سيتم فتح العروض في تمام الساعة الثانية عشرة من يوم الثالثاء الموافق 2020/09/22
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الجزء األول
دعوة العطاء
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توريد وتمديد مواسير صرف صحي لخدمة عقار في منطقة مرحب طريق بيرين
 (1تدعو شركة مياه االردن – مياهنا المناقصين المتخصصين والمؤهلين ،لتقديم عروضهم وعلى النماذج المرفقة في
جداول المواصفات وفقاً للمواصفات والشروط العامة والخاصة والنماذج وتعليمات الدخول في العطاء المرفقة في
مظاريف مغلقة للعطاء المذكور اعاله.

 )2يمكن للشركات المناقصة تقديم العروض لمادة واحدة أو أكثر وسيتم تقييم العروض واالحالة حسب المادة إال إذا ذكر
خالف ذلك في المواصفات .

 ) 3على المناقصين الراغبين بمعلومات إضافية االطالع على وثيقة العطاء على الموقع االلكتروني الرسمي لشركة
مياهنا  www.miyahuna.com.joاو مراجعة شركة مياه االردن – مياهنا – مديرية العطاءات والمشتريات على
العنوان المذكور أدناه علماً بأن اخر موعد لبيع وثيقة العطاء هو الساعة  3:00من مساء يوم الخميس الموافق

2020/09/17

 )4على المناقصين الراغبين بشراء نسخة كاملة من وثائق العطاء (وأي نسخ إضافية منها) دفع مبلغ ( )25خمسة
وعشرون ديناراً غير مستردة قبل اخر موعد لبيع وثيقة العطاء .

 )5يرفق مع كل عرض شيك مصدق بنسبة ( )3%ككفالة دخول العطاء صادرة عن احـد البنوك العاملة في المملكة االردنية
الهاشمية( ,وفي حال تعذر ذلك تقبل كفالة بنكية غير مشروطة) وصالحة لمدة ) (120يوم من تاريخ إيداع العروض

لذلك العطاء ألمر شركة مياه األردن وحسب الشروط العامة والنموذج وبخالف ذلك ال يقبل العرض.

 ) 6تعتبر هذه الدعوة والتعليمات مكملة للشروط العامة والخاصة للتعاقد وتكون لها قوة العقد لشراء المواد او االشغال
والخدمات وملزمة للمناقصين  ،وللجنة الشراء المختصة حق إستبعاد أي عرض غير ملتزم بكل أو بعض أو أحد

بنود التعليمات .

 )7مدة سريان العرض ( )90تسعون يوما من التاريخ المحدد كآخر موعد اليداع العروض.

 )8سيتم فتح العروض في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الثالثاء الموافق  2020/09/22وعلى المناقصين أو
مندوبيهم الراغبين بحضور جلسة فتح العروض الحضور الى موقع الشركة على العنوان المذكور أدناه او حضور

الجلسة اونالين على الموقع االلكتروني الرسمي لشركة مياهنا .www.miyahuna.com.jo

 (9معايير التأهيل تكون طبقا للتالي  :المقاول يجب ان يكون مسجال" لدى وزاره االشغال العامه و االسكان و حاصل
على تصنيف درجة خامسة مياه وصرف صحي فما فوق و مسجال لدى نقابه المقاولين .

 )10يجب وضع كفالة الدخول في مغلف منفصل عن العرض الفني والمالي.

 ) 11يحق للجنة الشراء المختصة الغاء العطاء دون ابداء االسباب وبدون ان يترتب على هذا االلغاء اي مطالبة مالية
او قانونية.

 )12االلتزام بنظام المشتريات الحكومية رقم ( )28لسنة  2019والتعليمات الصادرة بموجبه وشروط دعوات العطاءات
العامة والخاصة
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المشروع  :توريد وتمديد خطوط صرف صحي لخدمة عقار السيد طه مبارك الزواهره .

مقدمة:
تعتمد المواصفات الفنية العامة لتنفيذ المباني الصادرة عن وزارة األشغال العامة ,وعقد المقاولة
الموحد (فيدك  ,)2010أو ما يستجد عليها كمواصفات عامة لهذا العقد و تعتبر احد وثائق
العطاء .

وصف العمل:
إن إعمال المقاول تتضمن ما يلي على سبيل المثال وليس حصرا:
على المقاول توريد كافة المواد واأليدي العاملة والعدد الالزمة وكل ما يلزم وذلك للقيام باعمال توريد
وتركيب وفحص وتشغيل خطوط صرف صحي قطر  200ملم و 150ملم انشاء مناهل والعمل يشمل
حفرو طمم الخنادق بمواد تامين و مواد بيس كورس (  )B.Cاو حصمه بتدرج حجمي موحد و اعادة
االوضاع في االماكن التي تم حفرها الى ما كانت عليه بموجب المواصفات و تعليمات المهندس بما في
ذلك نقل الفائض خارج الموقع.
وذلك حسب المواصفات الفنية والمخططات المرفقة وعلى أكمل وجه ويكون المقاول مسوؤل عن تخزين
المواد ونقلها وحمايتها.

إعداد وتقديم العروض:
طريقة تقديم العروض:
 .1ينبغي على من يرغب في االشتراك بهذه المناقصة أن يقوم بزيارة موقع العمل ،وأن يتعرف عليه،
وأن يحصل بنفسه ،وعلى مسؤوليته ونفقته الخاصة ،على جميع المعلومات الالزمة والقياسات الالزمة له
لتقديم العرض ،وكل األمور األخرى التي لها عالقة بالمناقصة ،أو تلك التي تؤثر على وضع أسعاره.
 .2يتم تقديم العروض:
 الظرف و مكتوب عليه (العرض المالي) :على المقاول تقديم السعر الذي يشمل جميع األعمال. .3يتم تسليم العروض بتاريخ  2020/ /لقسم المشتريات
شركة مياه االردن  /مياهنا
جبل الحسين  ,شارع الجليل,
عمان –األردن,
تلفون 962 6 5666-111 :
فاكس962 6 5680-854 :
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المدة المحددة إلنهاء األشغال 30:يوما تقويميا.
مدة إصالح العيوب (الصيانة) 730 :يوما" من تاريخ التسلم األولي لألشغال وبقيمة %5
من قيمة العقد .
التعويض اإلتفاقي عن التأخير (غرامة التأخير) )50( :دينار عن كل يوم تأخير بسقف
 %10من قيمة العقد.
يلتزم المقاول بالعمل خارج أوقات الدوام الرسمي للشركة وأيام العطل وذلك دون أي عالوة
على األسعار
الحد االدنى لقيمة التامين ضد الطرف الثالث  3000دينار.

يتم االلتزام بالتعليمات الخاصة بكفالة حسن التنفيذ وبوالص التامين و كفالة الصيانة حسب تعليمات
شركة مياهنا .
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المشروع  : :توريد وتمديد خطوط صرف صحي لخدمة عقار السيد طه مبارك الزواهره

الجزء الثالث
المواصفات الخاصة
وجدول الكميات

شركه مياه االردن  /مياهنا
ص  .ب ()940095
11194عمان  -األردن

2020
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المشروع  :توريد وتمديد خطوط صرف صحي لخدمة عقار السيد طه مبارك الزواهره.

 -1عــــــام
------------

المواصفات الخاصة

 1 -1إن األعمال المطلوبة ضمن وثائق هذا العطاء هي تقديم جميع المواد والمياه والعدد واآلليات واأليدي العاملة وجميع ما
يلزم للقيام بأعمال عطاء تمديد و تشغيل خطوط الصرف الصحي من قطر  200ملم و 150ملم .
 2-1إن أي إختالف أو تناقض بين المواصفات الخاصة وبين المواصفات العامة تكون المواصفات الخاصة هي الحاكمة وتطبق
ويعمل بها.
 3-1مخططات العقد هي الم خططات المرفقة بهذا العقد وأية مخططات معدلة أو إضافية أو تفصيلية أو ملحقة يصدرها المهندس
أو يوافق عليها خطيا" من وقت ألخر.
تعتبر وثائق العطاء مكملة لبعضها البعض وتقرأ وتفسر على هذا االعتبار.
 -4-1جميع المواد المستعملة يجب أن تكون من أجود األصناف كما وأن المصنعية يجب أن تكون بموجب المواصفات
وبمستوى جيد يوافق عليه المهندس.
 -5-1على المناقصين المشتركين في مناقصة هذا العطاء أن يتصلوا بمديريه الخدمات الفنيه شركه مياهنا للحصول
على أية معلومات بخصوص العطاء.
 -2متطلبات العمل-:
أن األعمال المشمولة ضمن هذا العطاء هي القيام بتوريد و تمديد خطوط صرف صحي قطر  200ملم و 150ملم في منطقة
(مرحب طريق بيرين) و العمل يشمل إنشاء مناهل مختلف األقطار ومناهل الوادي وكذلك القيام بأعمال تغليف الخطوط حسب
مواصفات سلطه المياه و الشروط الخاصة وذلك بموجب الشروط العامه والخاصه ( دفتر عقد المقاوله ) والمواصفات العامه
الصادره عن سلطة المياه وهذه المواصفات والشروط الخاصه والمخططات وجداول االسعار وتعليمات المهندس واية مالحق على
وثائق العطاء
 -3موقع العمل-:
لغاية اعمال هذا العطاء يكون موقع العمل في منطقة (مرحب طريق بيرين) و حسب متطلبات العمل و تعليمات المهندس.
 -4التنسيق- :
على المقاول مسؤولية التنسيق المسبق مع امانة عمان الكبرى و وزارة االشغال العامه  /البلديه المعنيه وادارة المرور
ومؤسسة المواصالت ،شركة الكهرباء ,وزارة المياه و الري  PMUوايه جهه رسميه اخرى وتقديم جميع متطلبات الجهات
المعنيه للحصول على موافقاتها للعمل في اوتحت اوقرب الطرق العامه واالرصفه و االوديه وعلى المقاول ان يتقيد بتعليمات
ومتطلبات هذه الجهات بما فيها اشارات المرور واالشارات التحذيريه اوالتحويالت والحواجز وحماية المشاه واالمالك
الخاصه ومتطلبات السالمه وجميع المتطلبات العامة..كما على المقاول التنسيق مع دائرة االراضى و المساحة ومع البلدية
المعنية و ا الشغال العامة لتحديد قطع االراضي و مسارات خطوط المياه و ضمان تنفيذها ضمن الطرق الرسمية التى سيتم
تسليمها اليه من قبل شركة مياهنا .وال يدفع للمقاول لقاء هذه األعمال أية عالوات إذ تعتبر مشمولة ضمن االسعار الفردية
لألعمال المطلوبة.
 -2من مسؤولية الفريق الثاني الحصول على تصاريح الحفر و موافقات الجهات الرسمية المعنية التمام العمل و فــي حــال
تم رفض طلبه بمنحه تصريح من اية جهة  ,االمر الذي يؤدي الى ايقاف التنفيذ و عليــه يجــوز للفريــق االول ايقــاف اعمــال
العطاء و محاسبة المقاول على االعمال المنجزة  ,اما بالنسبة للخطوط التي بوشر العمل بها فيتم اكمالها من قبل مقاول اخر
يعينه المقاول الرئيسي بعد موافقة شركة مياهنا خالل مدة اسبوعين من تاريخ االيقاف و يتم تعيين و محاسبة هــذا المقــاول
من قبل الفريق الثاني وذلك بعد موافقة الفريق االول و فــي حــال لــم يحرــر الفريــق الثــاني مقــاوال الكمــال االعمــال فيحــق
للفريق االول اكمال العمل على نفقة الفريق الثاني و بالطريقة التي يراها مناسبة.

االجراءات الواجب اتباعها لتمديد خدمات البنى التحتية ضمن حرم الطرق التابعة لوزارة االشغال العامة واالسكان- :

___________________________________________________________________________________________________
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 -1تقديم كتاب رسمي من صاحب الخدمة يبين االعمال المطلوب منح التصريح لها واسم المقاول المنفذ.
 -2تقديم مخططات تفصيلية – موقعة و مختومة من قبل صاحب الخدمة – تبين حدود حرم الطريق المطلوب تنفيذ االعمال
ضمن حرمه ؛ وكذلك تبين مسار الخدمة المطلوبة بالنسبة لحرم هذا الطريق بحيث يكون هذا المسار ضمن اخر ( )2متر من
حرم الطريق  :و تبين هذه المخططات ايضا العوائق و الخدمات االخرى الموجودة اصال على طول المسار المنوي تنفيذه مع
بيان كافة التفاصيل و االبعاد على هذه المخططات.
 -3التزام المقاولين المعنيين باحكام مواد قانون الطرق رقم ( (24لعام  1986و تعديالته و بنود تصريح الخدمات الموحد و
تعديالته و شروط ومتطلبات ومواصفات هذه الو ازرة حسب التعاميم و الكتب الصادرة عنها بذلك الخصوص.
[

 -4التزام المقاولين المعنيين باستعمال تكنولوجيا تمديد الخدمات بدون الحفر (  ) trenchlessواستخدام مادة الخرسانة السائبة
( )Flowable Concreteلالعمال المطلوب تنفيذها ضمن جسم الطرق الرئيسية و الثانوية.

 -5يتم الكشف الحسي على الموقع من قبل مهندسي مديرية تنسيق خدمات البنى التحتية بحضور مندوب مديرية االشغال
المعني و مندوب صاحاب الخدمة و مندوب المقاول لالعمال المطلوب تنفيذها ضمن حرم الطرق الرئيسية و الثانوية.
 -6تقديم كفالة مالية ضمانا العادة االوضاع باسم معالي وزير االشغال العامة و االسكان باالضافة لوظيفته و تكون هذه
الكفالة مطابقة للنموذج المعتمد لدى هذه الو ازرة  ،او يتم تقديم شيك مصدق يعادل ( % )150من كلفة اعادة االوضاع الى ما
كانت عليه سابقا و ذلك لالعمال المطلوب تنفيذها ضمن حرم الطرق الرئيسية و الثانوية.
 -7يقوم مدير االشغال المعني باصدار تصريح العمل المطلوب بناء على موافقة خطية مسبقة من قبل عطولة امين عام و ازرة
االشغال العامة واالسكان و ذلك لالعمال المطلوب تنفيذها ضمن حرم الطرق الرئيسية و الثانوية.
 -8بالنسبة لالعمال المطلوب تنفيذها ضمن حرم الطرق القروية و الزراعية تتم االجراءات السابقة من قبل مدير االشغال المعني
مع مراعاة ان تكون كفاالت اعادة االوضاع مطابقة للنموذج المعتمد لدى هذه الو ازرة باستثناء ان تكون كفاالت هذه الطرق
موجهة لمدير االشغال المعني باالضافة لوظيفته و يتم تزويد مركز هذه الو ازرة بصورة عنها  ،او يتم تقديم شيك مصدق يعادل
( % )150من كلفة اعادة االوضاع الى ما كانت عليه.
 -9يقوم مدراء االشغال بالتنسيق مع ادارة المختبرات و ضبط الجودة الجراء فحوصات ضبط جودة دورية العمال مشاريع تمديد
خدمات البنى التحتية المنفذة ضمن حرم الطرق التابعة لهذه الو ازرة  ،و يتم تزويد مركز هذه الو ازرة بنتائج هذه الفحوصات

اصوليا.

 -10يلتزم المقاولون المعنيون بتقديم مخططات المسارات المنفذة حسب الواقع (Hard and Soft Copy of As-Built Drawings
) مرفقة مع طلب موافقة هذه الو ازرة على االستالم االبتدائي العمال المشاريع المنفذة من قبلهم لمديريات االشغال المعنية و
نسخة عن هذا الطلب ومرفقاته لمركز هذه الو ازرة.

 -11يتم اشراك مندوب من مديرية تنسيق خدمات البنى التحتية في لجان االستالم االبتدائي والنهائي لالعمال المنفذة ضمن حرم
الطرق الرئيسية و الثانوية  ،و في حال مطابقة االعمال المعنية لمواصفات و شروط و متطلبات هذه الو ازرة يتم التنسيب باالفراج
عن كفالة اعادة االوضاع من قبل مدير االشغال المعني بناء على موافقة لجنة االستالم النهائي لالعمال المعنية.

___________________________________________________________________________________________________
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البنك -------------------- :
التاريخ ------------------ :
معالي وزير االشغال العامة و االسكان باالضافة لوظيفته المحترم
عمان االردن
كفالة رقم ------------------ :
استحقاق ( لمدة سنة واحدة)
مبلغ --------/دينار اردني
يسرنا اعالمكم بان مصرفنا البنك -------------------------- :
يكفل السادة شركه ---------------------------------------- :
المبلغ ( باالرقام )  ----------------دينار اردني
المبلغ ( كلمات ) -----------------دينار اردني
وذلك تامينا اللتزام المقاول بمواصفات و ازرة االشغال العامة و االسكان و اعادة وضع الطريق كما كان عليه سابقا مع االلتزام بشروط
السالمة العامة اثناء تنفيذ حفريات خطوط  ----------------------بمشروع ---------------------------
.----واننا نتعهد بان ندفع لكم – بمجرد ورود اول طلب خطي منكم المبلغ المذكور او اي جزء تطلوبنه منه بدون اي تحفظ او شرط – مع
ذكر االسباب الداعية لهذا الطلب بان المقاول قد رفض او اخفق في تنفيذ االلتزامات فيما يخص وضع الطريق كما كان عليه بصرف
النظر عن اي اعتراض او مقاضاة من جانب المقاول على اجراء الدفع  .و يتم تمديد هذه الكفالة تلقائيا وال يتم الغائها اال بناء على
طلبكم.
وتفضلوا بقبول فائق االحترام
عن البنك
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 -5العمل في الليل- :
يحق لصاحب العمل أو المهندس أو ممثل المهندس او اية سلطه أخرى بموافقة المهندس اصدار التعليمات للمقاول لتنفيذ أي
جزء من االعمال في ساعات الليل وذلك في الحاالت التي تتطلب ذلك وعلى المقاول االلتزام بهذه التعليمات وتنفيذ االعمال
وبدون اية عالوات اضافيه لقاء ذلك.
 -6جهاز المقاول المنفذ- :
على المقاول ان يحتفظ بتجهيزات انشائية مناسبة و اليات و عدد  ............الخ بالعدد الكافى و جهاز منفذ يتكون من مدير
مشروع و مهندسى موقع و مساحين ومراقبين و عمال مهرة و عمال عاديين مما يمكنه من العمل فى مواقع متعددة فى ان
واحد بغض النظر عن حجم العمل و مواقعه و حسب البرنامج الموافق عليه و ان يتم تسليم االعمال المحالة اليه طبقا
للمواصفات و موافقة المهندس ضمن الوقت المتفق عليه.
الرقم

الوظيفة

1
2
3

وكيل مفوض
مدير مشروع
مهندس موقع

5
6
7

مراقب
مساح
قياس

المؤهل
هندسة
هندسة

عدد سنوات
الخبرة
-

-

5
5

1
1

كلية جامعية متوسطة

العدد المطلوب

مبلغ الحسم عن كل يوم/لكل
شخص غياب/دينار
-

15
15

 -8وصف األعمال- :
أوال :إن أعمال المقاول ترمن ما يلي على سبيل المثال وليس حصرا-:
 .1إعادة طمم الخنادق بمواد تامين و مواد بيس كورس (  ) B.Cاو حصمه بتدرج حجمي موحد و إعادة األوضاع في
األماكن التي تم حفرها الى ما كانت عليه بموجب المواصفات و تعليمات المهندس بما في ذلك نقل الفائض خارج الموقع
.
 .2ي تم قص اإلسفلت بالمنشار اآللي وكذلك يجب قص الخرسانة والبالط بشكل منتظم ومستقيم بغض النظر عن طريقة
القص وذلك كي تكون حواف الخنادق مستقيمه ومنتظمه وبزيادة 15سم من كل جهه من حواف الحفره اوالخندق.
 .3تقديم وصب ايه أعمال خرسانية.
 -9المواد التي يقدمها المقاول:
يكون المقاول مسؤوال عن تزويده للمشروع بجميع ما يلزم التمام العمل على اكمل وجه

أوال - :أعمال تمديد خطوط الصرف الصحى و توابعها -:
=====================
 - 1الحفريات و الطمم -:
===============
أ  -تحضير الخندق :
من الضروري ان يتوفر للتربه حيثما يلزم دعما ثابتا و دائما الجل الحصول على تمديد سليم للمواسير .
 تحفرالخنادق على عمق ال يقل عن (  ) 150مم تحت اسفل المواسير و يمالء بمواد ردم ناعمه ( التأمين ) و عندما تكون التربهمبتله او اذا كان االساس طريا او حيثما يكون اسفل الخندق غير منتظم فقد يكون من الضروري زيادة هذه السماكه وعلى المقاول القيام
بهذه االعمال على حسابه .
 يجب عدم حفر الخندق لمسافة كبيره قبل تمديد المواسير كما يجب الردم فوق المواسير بالسرعه الممكنه بعد فحص الخط واستالمه ،و يكون عرض الخندق في اعلى الماسوره اليقل عما هو مبين في المخططات و يجب عدم و ضع الطوب و االجسام الصلبه تحت
الماسوره للدعم المؤقت او الدائم .
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 يتم قص ( طبقة السطح ) االسفلت بالمنشار االلي و كذلك يجب قص الخرسانه و البالط بشكل منتظم و مستقيم بغض النظر عنطريقة الحفر و كذلك كي تكون حواف الخنادق منتظمه و مستقيمه و بزيادة  15سم من كل جهه من حواف الخندق .
 على المقاول نقل نا تج الحفريات الفائض الى االماكن التي تحددها الجهات المختصه و على نفقته الخاصه و تعتبر تكاليفها مشمولهضمن اسعار العطاء .
ب  -الطمم حول االنبوب BEDING AND SIDE BEDING :
=================================
 تردم جميع الخنادق بعمق (  ) 150ملم تحت اسفل الماسوره و حتى منسوب (  ) 300ملم فوق ظهر الماسوره كما هو مبين فيالمخططات وتدك يدويا وبانتظام على طبقات ال تزيد عن (  )100ملم .
 مواد الطمم الناعمة ( التامين ) السفليه و الجانبيه وحول الماسوره ولغاية  300مم فوق ظهر الماسوره يجب ان تكون من احدىالمواد التاليه وكما هو موضح في جدول الكميات :
 - 1رمل القويسمة الخالي من الشوائب و حسب التدرج و المواصفات التالية :

 -الكتله الطينيه التزيد عن %1من الوزن

حجم المنخل
5ر9ملم (")3/8

نسبة المار %
100

 CL -التزيد عن 1ر %0من الوزن

75ر 4ملم (رقم )4

100-95

 So3 -التزيد عن 4ر%0من الوزن

18ر1ملم (رقم )16

80-45

 Coal and Lignite -اليزيد عن  %1من الوزن0

30ر0ملم (رقم )50

30-10

15ر0ملم (رقم )100

10-2

3-0
075ر0ملم (رقم )200
 - 2مواد ناعمه مختاره (  ) Selected Fine Materialsمن مواد مكسره ( موافق عليها ) من الحجر او حصمة سيل حسب التدرج
التالي:
نسبة المار ( ) %
حجم المنخل ( مم )
100
()"3/4
19
100 - 90
) " 1 / 2 ( 12.70
70 - 40
()"3/8
9.5
صفر 15 -
 ( 4.75نمره ) 4
صفر 5 -
 ( 2.36نمره ) 8
و تعتبر حصمة السيل و كسر الحجاره من االحجام التي تتراوح من (  ) 10 - 5ملم االكثر مالئمه و يجب ان ال تكون المواد المختاره
الناعمه كثيرة النعومه و ذلك ل منع االنجراف و هبوط الماسوره و تعتبر المواد الطباشيريه التي تتكسر عند ترطيبها او المواد الطينيه
غير مناسبه للتسويه تحت المواسير و في جوانبها  ،اما درجة الدك فتكون حسبما هي مبينه في المخططات .
و على أي حال يجب أخذ موافقة المهندس المشرف الستعمال أي من المواد السابقه أعاله و حسب طبيعة الموقع .
جـ – الطمم الى السطح العلوي :
==================
ج –  : 1الخنادق في االرض الطبيعية ( ذات السطح الترابي ) :
-إعادة طمم الخنادق من منسوب ما بعد التامين إلى منسوب سطح األرض يكون من مواد ذات تدرج واحد  single sizeاو موادمختارة ناجحة مخبريا على ان يتم عمل بيس كورس اخر  30سم على ان يتم الدك على طبقات كل  15سم او باطون للمقاطع
العررية مع إعادة األوراع إلى ما كانت علية بموجب المواصفات و المخططات النموذجية وتعليمات المهندس بما فى ذلك نقل
الفائض إلى األماكن المحددة م ن قبل الجهات المختصة و الدك باألجهزة الميكانيكية مع الرش بالماء و الدحل على طبقات ودرجة الدك
بما ال يقل عن  % 95من الكثافة الجافة.
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ثانيا  :الخنادق في السطوح المعبدة ( الشوارع  ,الساحات  ,االرصفه ) :

-----------------------------------------------------------------أن إعادة وضع الشوارع و الساحات واالرصفه واالطاريف إلى ما كانت عليه سابقا" يجب أن يتم بموجب المواصفات
وحسب التفاصيل المبينة على المخططات وبموافقة المهندس .
إعادة طمم الخنادق في السطوح المعبده من منسوب ما بعد التامين إلى منسوب سطططح األرض يكططون مــن مــواد ذات تــدرج واحــد اوبــيس كــورس يــتم الــدك علــى طبقــات كــل  15ســم او بــاطون للمقــاطع العررــية مططع إعططادة األوضططاع إلططى مططا كانططت عليططة بموجططب
المواصفات و المخططات النموذجية وتعليمات المهندس بما فى ذلك نقل الفائض إلى األماكن المحددة من قبل الجهات المختصة و الططدك
باألجهزة الميكانيكية مع الرش بالماء و الدحل على طبقات ودرجة الدك بما ال يقل عن  % 95من الكثافة الجافة.
تكون المواد المستعملة وكافة األعمال المتعلقة بها مطابقة لما ورد في المواصفات الفنية العامة العمال الطرق والجسور
الصادرة عن وزارة األشغال العامة واإلسكان لسنة  1991وما طرأ عليها من تعديالت .
الشوارع والساحات المعبدة (المسفلتة) -:
أ:
=======================
تعاد أوضاع السطوح المعبدة كايلي -:
بعد االنتهاء من أعمال الطمم والدك والوصول إلى المنسوب الالزم والحصول على موافقة المهندس كايلي -:
توريد وتوزيع وخلط وفرش ورش بالماء والدحل لدرجة  %95حسب تجربة بروكترالمعدل وبسماكة 15سم بعد الدحل وذلك
أ-
لطقبة األساس األولى (.) Sub-Base Course
توريد وتوزيع وخلط وفرش ورش بالماء والدحل لدرجة  %100حسب تجربة بروكتر المعدل وبسماكة 15سم بعد الدحل
ب-
وذلك لطبقة األساس الثانية (. ) Base Course
تكون مواد الطبقتين األولى والثانية متدرجة حسب المواصفات العامة العمال الطرق والجسور (فصل  1-3جدول  2-3صنف
ج-
ب ).
توريد ورش الوجه التأسيسي ( ) Prime Coatمن إسفلت ( ) MC-70بمعدل 5ر1كغم/م 2ويتم

د-

الرش ميكانيكا"

توريد وفرش ودحل الخلطة االسفلتيه الساخنة ( )) Hot Bituminous Concreteوبسماكة حسب سماكة الطبقة القائمة
هط-
على الواقع وبحيث ال تقل عن 8سم بعد الدحل  .في جميع االحوال وفي حال وجود طبقتين او اكثر يتم اعادة االوراع على اكثر من
طبقة وبسماكة التقل عن  5سم لكل طبقة وترش طبقة الصقة بين الطبقات  RC 250وبمعدل  .5كغم /م2
عند قطع الشوارع الرئيسية حسب تصنيف امانه عمان الكبرى أو وزارة األشغال العامة او البلدية المعنية (عرضيا" أو بشكل
و-
مائل ) فان مواد الطمم قبل طبقة السطح المعبدة يجب أن تكون كايلي -:
من الخرسانة العادية سماكة ( )30سم وبقوة كسر مكعبي صغري التقل عن (200كغم/سم 2بعد  28يوما") كما هو مبين
-1
في المخططات ويجب إعادة السطوح كما كانت عليه سابقا" .
-2

من اسفل طبقة الخرسانة العادية المشار إليها في البند ( )1أعاله ولغاية طبقة التأمين يجب أن تكون مواد الطمم من مواد (B.C.
) حسب المواصفات أدناه وتردم وتدك كما ورد سابقا" وكما هو مبين في المخططات او بحصمه ذات تدرج واحد .

ى -في حاالت المقاطع العرضية عندما تكون الطبقة االخيره من الخرسانة فانه يتم رشها باإلسفلت الالصق ) )RC250بمعدل 0.5
كغم /م. 2
أن متطلبات تدرج مادة الفرشيات الحصوية ( ) B.C.عند فحصها حسب المواصفات االردنيه القياسية إلنشاءات الطرق
والجسور الصادرة عن وزارة األشغال العامة واإلسكان لسنة  1991الفصل  1-3جدول  2-3صنف (ب) تكون كالتالي -:

___________________________________________________________________________________________________

14
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0ر 50ملم ()"2
5ر 37ملم (2/1و)"1
0ر 25ملم ()"1
0ر 19ملم ()"4/3
5ر 12ملم ()"2/1
5ر 9ملم ()" 8/3
75ر 4ملم (لرقم )4
00ر 2ملم (رقم )10
425ر0ملم (رقم )40
075ملم (رقم )200

Part III Section I: Special Specification

المار حسب الوزن %
منخل مربع الفتحات
100
100-70
85-55
80-50
----70-40
60-30
50-20
30-10
15-5

وبحيث التزيد نسبة المار من المنخل رقم  200عن 2/3المار من منخل . 40
االرصفه

ب:

======
بعد االنتهاء من أعمال الطمم والدك والوصول إلى المنسوب الالزم والحصول على موافقة المهندس تعاد وضع االرصفه إلى
ما كانت عليه سابقا" حسب المواصفات و المخططات و بموجب تعليمات المهندس .

ج :

االطاريف
======
تكون االطاريف إما حجريه أومن الخرسانة جاهزة الصنع وحسب ما تكون عليه الحالة .

تركب االطاريف حسب وضعها األصلي باستعمال مونه اإلسمنت والرمل بنسبة  3-1والعمل يشمل القاعدة الخرسانية والتصفيح خلف
الحجر من الخرسانة العادية (200كغم/سم 2بعد 28يوما") مع جميع األعمال وبموافقة المهندس المشرف .
ثانيا  :على المقاول مراعاة مايلي -:
====================
 .1على المقاول كشف وتدقيق الدراسه و مراجعه و تدقيق اي تعليمات اخرى تصدر له قبل البدء في العمل لكل مهمة حيث
المواصفات وتعتبر تكاليف
يشمل العمل الحفريات في أي نوع من التربة واعادة الطمم واعادة وضع السطوح بموجب
هذة األعمال مشمولة ضمن أسعار العطاء.
 .2على المقاول في حال تركيب رداد على المقاول تدريب المواطن على كيفية فكه وصيانته وتنظيفه واعادة تركيبه
 .3أن موافقة المهندس على أي عمل أو مواد مقدمه من المقاول  ،ال تعفي المقاول من مسئولياته ألمناطة به حسب شروط هذا
العطاء .
 .4ان اعمال دعم الحفريات من ضمن المتطلبات االساسيه العمال لحفريات الخنادق و هي من مسؤولية المقاول .
على المقاول اخذ االحتياطات الالزمة لعدم األضرار بأي من خطوط المياه أو خطوط الصرف الصحي او الكوابل
.5
وكافة المرافق القائمة والمدفونة تحت األرض  ،وأية أضرار يسببها المقاول نتيجة قيامه بأعمال العقد  ،عليه أن يقوم
بإصالحها واستبدالها كما كانت عليه قبل بدء العمل وتعتبر التكاليف مشمولة ضمن أسعار العطاء وال يعطي المقاول أي
عالوات لقاء ذلك .
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توريد جميع المواد الالزمة وعمل تغليف للمواسير وذلك من الخرسانة المسلحة حيثما تتقاطع مع خطوط الصرف
.6
الصحي وحيثما يلزم وحسب مواصفات السلطة والمخططات النموذجية وتعليمات المهندس  ،والسعر يشمل أيضا" اية
حفريات الزمه والخرسانه العادية للنظافة وحديد التسليح والطوبار وجميع األعمال الالزمة حسب مواصفات السلطة وتعليمات
المهندس المشرف .
على المقاول التنسيق مع دائرة األراضي والمساحة ومع البلديات واألشغال العامة لتحديد مسارات الشوارع
.7
ولضمان تنفيذ الخطوط ضمن الطرق الرسمية ويجب أن يشمل سعر المقاول هذه األعمال و تثبيت حدود القطع والشوارع
ليضمن تنفيذها بالشوارع الرسمية .
عند قطع الشوارع الرئيسية حسب تصنيف وزارة األشغال العامة او البلدية المعنية (عرضيا" أو بشكل مائل ) من
.8
األنواع المذكورة في الفقرة ( )2-1أعاله فان مواد الطمم قبل طبقة السطح المعبدة يجب أن تكون على طبقات كايلي -:
من الخرسانة العادية سماكة ( )30سم وبقوة كسر مكعبي صغري التقل عن (200كغم/سم بعد  28يوما") كما هو مبين في
أ-
المخططات ويجب إعادة السطوح كما كانت عليه سابقا" .
تكون مواد الطمم من مواد
من اسفل طبقة الخرسانة العادية المشار إليها في البند (أ) أعاله ولغاية طبقة التأمين يجب أن
ب-
( ) B.C.او مواد ذات تدرج واحد حسب المواصفات أدناه وتردم وتدك كما ورد سابقا" وكما هو مبين في المخططات .
أ -حفر الخنادق في جميع انواع التربه و الصخور و الخرسانه و البالط و االدراج و االسفلت و عمل طمم للمواسير
فوق و تحت و على الجانبين كما تبين المخططات النموذجيه و يشمل كذلك الطمم بمادة  B.Cبدل المواد التي حفرت
و /او حصمه بتدرج حجمي موحد و اعادة اوضاع السطوح كما كانت عليه سابقا .
ب -توريد جميع المواد الالزمة وعمل تغليف للمواسير من الخرسانة المسلحة حينما تتقاطع مع خطوط الصرف الصحى او
مرورها فى االودية و حيثما يلزم و حسب المخططات و تعليمات و موافقة المهندس و كذلك الدعامات الخرسانية
المسلحة و يشمل ايضا الحفريات االضافية الالزمة و الخرسانة العادية للنظافة وحديد التسليح والطوبار وجميع
االعمال الالزمة بموجب المخططات و المواصفات و حسب تعليمات المهندس.
ربط الخطوط الجديدة مع الخطوط القائمة شامال تركيب كافة ما يلزم من اكواع و نقاصات و سدادات ..........وجميع ما يلزم للتركيب
وكذلك توريد وتركيب مواد عزل و تغليف الوصالت واجراء فحص وصالت اللحام بواسطة ()x-rayو كذلك فحص التغليف و اصالح
التغليف اذا لزم و ذلك حسب المواصفات الفنية العمال خطوط المياة (سلطة المياه /شركة مياهنا ).
ل-10

المرافق المدفونه تحت االرض -:
يجب على المقاول ان يراعي البنود في المواصفات العامه والتي تتعلق بمسؤولية المقاول لتحديد األماكن والمحافظة
على المرافق المدفونه تحت االرض والمنشئات ويطلب من المقاول الحصول على المعلومات التامه عن مواقع هذه
المرافق من الجهات المختصة ،ويقوم المقاول بتحديد اماكنها مسبقا" عن طريق عمل حفر تفتيشيه وعلى نفقته الخاصه
واية أضرار تتسبب لهذه المرافق والمنشئات ،على المقاول القيام باصالحها على نفقته الخاصه طبقا" للبنود ذات العالقة
في العقد وحسب تعليمات المهندس .

-11

المياه لألعمال -:
يكون المقاول مسؤوال" عن تأمين جميع احتياجاته من المياه في موقع العمل الستعمال عماله ومستخدميه ومستخدمي
صاحب العمل والمهندس ولتنفيذ األعمال المشموله بهذا العقد وتخزينها في اوعيه نظيفه (يوافق عليها المهندس) بالكميات
الكافيه لتضمن سير العمل وعلى نفقته الخاصه .

-12

مختبر فحص المواد-:
على المقاول تسمية مختبر لفحص المواد مؤهل ومعتمد لدى الجهات المختصة وحاصل على شهادة االيزو ISO-
PROCEDURE CERTICATEوموافق عليه من قبل سلطة المياه وذلك إلجراء وعمل الفحوصات المطلوبه بانواعها
المختلفه حسب ومواصفات العطاء وكذلك الفحوصات التي يطلبها المهندس .
على المقاول إرسال وإحضار العينات إلى ومن المختبر (أو إحضار جهاز المختبر إلى موقع العمل وذلك حسب طبيعة
ونوع الفحص )  ،وإحضار التقارير (بواقع  3نسخ من كل تقرير )وجميع مايلزم لتنفيذ هذه األعمال .
تعتبر تكاليف إجراء الفحوصات اواعادة إجراؤها وتكاليف أعمال المختبر وتحضير التقارير مشموله ضمن أسعار
العطاء .
على المقاول تزويد المهندس بجدول مواعيد الفحوصات مسبقا.

-
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-13

مخططات العقد -:
مخططات العقد هى المخططات التى تم تحضيرها لهذا العقد و المرفقة مع وثائق العطاء  ,واية مخططات معدله او تفصيلية
او ملحقة يمكن ان يصدرها المهندس اثناء سير العمل فى اعمال العطاء وكذلك المخططات التفصيلية المقدمة من المقاول و
الموافق عليها خطيا من قبل المهندس.

-14

مخططات التنفيذ -:
على المقاول ان يقدم للمهندس الخذ موافقته مخططات تنفيذية لالعمال المنفذة و مخططات تفصيلية بعد التنسيق مع الجهات
ذات العالقة مبينا فيها كافة اللوازم والقطع واالقيسة و مواصفات المواد و االعمال وحسب طلب المهندس المشرف و ذلك
بعد الكشف على الخطوط القديمه .
وال يجوز المباشرة بتنفيذ او تصنيع او توريد اية مواد ما لم يقدم المقاول المخططات التنفيذية لها و الحصول على موافقة
المهندس مسبقا .
يقدم المقاول الى المهندس ثالثة نسخ باالضافة للنسخة االصلية موقعة من المقاول بموجب كتاب خطى بذلك و تسلم للمهندس
فى موقع العمل او حسب طلب المهندس.
على المقاول ان يقوم بتصحيح و تعديل هذة المخططات و حسب طلب المهندس.
وان موافقة المهندس على هذة المخططات او المواد او االجهزة و المواصفات ال تعفى المقاول من مسؤولية التوريد و
التصنيع بالمقاسات الصحيحة و حسب مواصفات و متطلبات العقد و تعتبر تكاليف اعداد و تجهيز المخططات التنفيذية
مشمولة ضمن اسعار العطاء.

-15

المخططات المرجعية( AS-Built )-:
عند انتهاء اعمال تمديد خطوط ال الصرف الصحي يقوم المقاول بعمل المساحة الالزمة لعمل المخططات المرجعية
لالعمال كما نفذت شامال المسقط االفقى و البروفايل (  ) 1:100و تبين هذة المخططات و بشكل واضح االسم الرسمى لكل
شارع و كذلك اشارات لمواقع اى مرافق مدفونة ظهرت اثناء تنفيذ اعمال العطاء.

 -16المواصفات الخاصة بالمخططات الجغرافية (:)GIS
عند تقديم المخططات المرجعية باستخدام برنامج  ArcGISعلى المقاولين مراعاة الشروط التالية:
 .1أن تكون جميع البيانات الجغرافية المسلمة مرفوعة مساحيا ً بنسبة خطأ ال تزيد عن  30سم.
 .2أن يكون نظام اإلسقاط المستخدم  Cassini_Palestine_Gridو المعتمد لدى شركة مياهنا.
 .3أن تكون البيانات المسلمة من قبل المقاول موجودة في طبقات خاصة منفصلة عن البيانات التي يتم تسليمها للمقاول من قبل
مديرية نظم المعلومات الجغرافية.
 .4أن يتم إضافة الخطوط الرئيسية و خطوط الوصالت المنزلية و قطع المياه و مناهل الصرف الصحي الجديدة في طبقات
منفصلة.
 .5أن يتم إضافة الخطوط التي تم إلغاؤها و استبدالها في طبقة خاصة.
 .6أن تكون هناك طبقة منفصلة تظهر نقاط ربط الخطوط الجديدة على الخطوط القائمة موضح فيها قطر و نوع الخط الذي تم
الربط عليه.
 .7أن تكون أسماء الطبقات ذات معنى و تشير إلى البيانات داخل الطبقة.
 .8أن تكون أسماء الحقول الخاصة بالطبقات و أنواعها ( )Database Schemaمطابقة لتلك المستخدمة في قاعدة بيانات مديرية
نظم المعلومات الجغرافية.
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 .9أن تكون الحقول معبأة بشكل صحيح باالعتماد على . GIS Database Structure
 .1.1المواصفات الفنية للمخططات الورقية المرافقة للنسخ الرقمية :
على المقاولين مراعاة الشروط التالية عند عمل المخططات الورقية طبق األصل المرافقة للنسخ الرقمية:
 .1أن تظهر البيانات الجديدة على المخططات الورقية بشكل واضح من خالل تمييزها بلون و رمز مختلف عن بقية البيانات
الموجودة و أن تظهر نقاط الربط و الفصل في المخططات.
 .2أن تظهر الخطوط التي تم إلغاؤها أو استبدالها على المخططات الورقية بشكل واضح من خالل تمييزها بلون و رمز مختلف
عن بقية البيانات الموجودة و أن تظهر نقاط الفصل في المخططات.
 .3أن تظهر معلومات الهامش ( )Legendعلى المخططات.
 .4أن يكون قطر و نوع الخط موضحاً على جميع الخطوط الجديدة و القائمة.
 .5أن تكون أرقام القطع و أسماء الشوارع ظاهرة على المخططات.
.6
.7
.8
.9
.10

أن يتم ارفاق مخطط بروفايل لخطوط الصرف الصحي الجديدة مع مخطط الموقع مع مراعاة التطابق بينهما.
أن يتم ارفاق مخطط  Profileلخطوط المياه التي تزيد اقطارها عن  250ملم موضح فيها االعماق الفعلية للخط المنفذ و
العوائق و االحداثيات و القطع بمخطط تفصيلي.
أن يتم ارفاق مخطط تفصيلي لغرف المحابس والعدادات ( )Chambersوملحقاتها من القطع وغيرها وبكافة أنواعها.
أن يلتزم المقاول بنموذج الطباعة المعتمد لدى مديرية نظم المعلومات الجغرافية و أن يتم تعبئة الحقول في المخططات بشكل
صحيح.
أن يكون اسم الشارع الذي تم تمديد أو فصل خطوط فيه موضحا على المخطط (إن وجد).

 .11أن تكون المخططات مدققة حسب األصول و تحمل اسم وتوقيع جهة اإلشراف.
 .2المواصفات الفنية للمخططات المرجعية على برنامج :AutoCAD

عند تقديم المخططات المرجعية باستخدام برنامج  AutoCADعلى المقاولين مراعاة الشروط التالية:
 .1أن تكون جميع البيانات الجغرافية المسلمة مرفوعة مساحيا ً بنسبة خطأ ال تزيد عن  30سم.
 .2أن يكون نظام اإلسقاط المستخدم  Cassini_Palestine_Gridو المعتمد لدى شركة مياهنا.
 .3أن يتم إضافة الخطوط الرئيسية الجديدة و القائمة و خطوط الوصالت المنزلية الجديدة في طبقات منفصلة تكون من نوع
.Polyline
 .4أن يتم إضافة الخطوط التي تم إلغاؤها و استبدالها في طبقة خاصة.
 .5أن يتم عمل طبقة خاصة من نوع  Pointلمناهل الصرف الصحي و لقطع المياه.
 .6أن يتم عمل طبقة  Textتظهر أقطار و أنواع الخطوط.
 .7أن يتم إعطاء كل خط مياه أو صرف صحي جديد و كل منهل صرف صحي جديد اسم خاص به على أن يتم إضافة أسماء
الخطوط و المناهل في طبقات  Textمنفصلة.
 .8أن تكون أسماء الطبقات ذات معنى و تشير إلى البيانات داخل الطبقة.
 .9أن يتم تعبئة المعلومات الخاصة بجدول البيانات الذي يتم تسليمه للمقاول من قبل مديرية نظم المعلومات الجغرافية بشكل
صحيح باالعتماد على .GIS Database Structure
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 .2.1المواصفات الفنية للمخططات الورقية المرافقة للنسخ الرقمية :
 .1أن تظهر البيانات الجديدة على المخططات الورقية بشكل واضح من خالل تمييزها بلون و رمز مختلف عن بقية البيانات
الموجودة و أن تظهر نقاط الربط و الفصل في المخططات.
 .2أن تظهر الخطوط التي تم إلغاؤها أو استبدالها على المخططات الورقية بشكل واضح من خالل تمييزها بلون و رمز مختلف
عن بقية البيانات الموجودة و أن تظهر نقاط الفصل في المخططات.
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10

أن يكون قطر و نوع الخط موضحا ً على جميع الخطوط الجديدة و القائمة.
أن تكون أرقام القطع و أسماء الشوارع ظاهرة على المخططات.
أن يتم ارفاق مخطط بروفايل لخطوط الصرف الصحي الجديدة مع مخطط الموقع مع مراعاة التطابق بينهما.
أن يتم ارفاق مخطط  Profileلخطوط المياه التي تزيد اقطارها عن  250ملم موضح فيها االعماق الفعلية للخط المنفذ و
العوائق و االحداثيات و القطع بمخطط تفصيلي.
أن يتم ارفاق مخطط تفصيلي لغرف المحابس والعدادات ( )Chambersوملحقاتها من القطع وغيرها وبكافة أنواعها.
أن يكون اسم الشارع الذي تم تمديد أو فصل خطوط فيه موضحا على المخطط (إن وجد).
أن تظهر معلومات الهامش ( )Legendعلى المخططات.
أن تكون المخططات مدققة حسب األصول و تحمل اسم وتوقيع جهة اإلشراف.

 .3المواصفات الفنية للمخططات المرجعية المرسومة يدوياً:
 .11أن يتم الرسم على المخططات المعتمدة التي يتم تسليمها للمقاول من قبل مديرية نظم المعلومات الجغرافية فقط و ليس على أي
مخطط اخر و أن يتم تعبئة الحقول في المخططات بشكل صحيح.
 .12أن تظهر البيانات الجديدة على المخططات الورقية بشكل واضح من خالل تمييزها بلون و رمز مختلف عن بقية البيانات
الموجودة و أن تظهر نقاط الربط و الفصل في المخططات.
 .13أن تظهر الخطوط التي تم إلغاؤها أو استبدالها على المخططات الورقية بشكل واضح من خالل تمييزها بلون و رمز مختلف
عن بقية البيانات الموجودة و أن تظهر نقاط الفصل في المخططات.
 .14أن يكون رسم الخط في الجهة الصحيحة من الشارع وأن يتم تحديد بعد الخط عن أي معلم (سور المنزل ,حجر الرصيف,
عمود الكهرباء غير ذلك).
 .15أن يتم توضيح قطر ونوع الخط الجديد و قطع المواسير كالهوايات و المحابس و غيرها على المخطط.
 .16أن يكون اسم الشارع (إن وجد) الذي تم تمديد أو فصل الخطوط فيه موضحاً على المخطط.
 .17أن يتم توضيح قطر الخط الذي تم الشبك عليه و ذلك بكتابته في الموقع المخصص لذلك.
 .18أن تكون المخططات مدققة حسب األصول و تحمل اسم وتوقيع جهة اإلشراف.
 .4شروط وأحكام عامة
 .1يلتزم المقاولون بتقديم المخططات المرجعية على شكل نسخ رقمية  GISباالضافة الى النسخ الورقية وذلك حسب المواصفات
المذكورة سابقا.
 .2يسمح للمقاولين مهما كانت درجة تصنيفهم بتقديم المخططات المرجعية على شكل نسخ رقمية  AutoCADبدالً من GIS
باالضافة الى النسخ الورقية وذلك حسب المواصفات المذكورة سابقا لكن يتم حسم ماقيمته  %1من قيمة العطاء الفعلية.
 .3في حالة الوصالت المنزلية فقط يسمح للمقاولين من الدرجة الرابعة و الخامسة و السادسة فقط تقديم مخططات ورقية مرسومة
يدويا ً لمخططات الوصلة وذلك حسب المواصفات المذكورة سابقا لكن يتم حسم ما قيمته  %2من قيمة العطاء الفعلية.
 .4يتم رفض استالم المخططات المرجعية إذا كانت مقدمة على شكل مخططات ورقية مرسومة يدويا من قبل المقاولين من الدرجة
األولى و الثانية و الثالثة أو اذا كنت مقدمة لغير الوصالت المنزلية بغض النظر عن درجة تصنيف المقاول.
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 .5يلتزم المقاولون بتقديم كتاب تعهد لدقة المخططات المقدمة على شكل نسخ رقمية  GISأو  AutoCADو سيتم أخذ عينات
عشوائية لقياس مدى دقة الرفع المساحي للبيانات المقدمة من قبل المقاول وإذا تبين أن نسبة الخطأ تزيد عن  30سم ل  %50أو
أكثر من العينات المختارة خالل فترة الصيانة يتم توجيه انذار للشركة واضافة  25نقطة على القائمة السوداء.
 .6المهله المعطاة للمقاولين لتقديم المخططات المرجعية  As-Builtللخطوط و الشبكات المنجزة هي شهر من تاريخ تقديم
الفاتورة  ،وال يتم صرف أي فاتورة الحقة قبل تقديم المخططات المرجعية ( )As-Builtللمطالبة السابقة.
 .7يلتزم المقاول بالمحافظة على االسرار التجارية والمعلومات والوثائق التي يحصل عليها او تصل إلى علمه من خالل تعامله مع
الشركة وفي هذا السياق يلتزم المقاول بعدم استعمال االسرار التجارية والمعلومات والوثائق التي يحصل عليها كما ويلتزم بعدم
االفصاح عنها واالتجار بها بمقابل او بدون مقابل او التبرع بها او االفصاح عنها او بثها عن طريق الوسائل االلكترونية او
العادية الى اي طرف ثالث سوا ًء كان على عالقة بأعمال العطاء او لم يكن دون موافقة شركة مياه االردن ـ مياهنا الخطية تحت
طائلة المسؤولية والمسائلة القانونية.
 .8يتم تسليم مخططات  Asbuiltاوال باول ومع كل مطالبة مرحلية يتم تسليم مخططات للجزء المنفذ وحتى تاريخ المطالبة
المرحلية.

يحق لشركة مياهنا تعديل المواصفات الفنية للمخططات المرجعية بما يخدم مصلحة العمل و إعالم المقاول بذلك.

 17-شروط السالمة العامة

الملحق ( أ ) يبين شروط السالمة العامة والمستلزمات والمعدات الالزم توفيرها والتقيد بها من قبل المتعهدين والمقاولين

شروط السالمة والصحة المهنية للمتعهدين والمقاولين
 .1على المقاولين والمتعهدين إتخاذ وتطبيق اإلجراءات الالزمه لسالمة جميع العاملين وعامة الناس في مواقع العمل
وتزويد كافة العاملين لديهم بجميع األجهزة ومالبس الوقاية الشخصية ومعدات السالمة الالزمة والضرورية وحسب
البنود الواردة أدناه وبالتنسيق مع مهندس اإلشراف في اإلدارة المعنية المسؤولة عن ذلك وبدون أيه زياده على

األسعار المتفق عليها.

 .2علىىى المقىىاول /المتعهىىد وضىىع اإلشىىارات التحذيريىىة واإلرشىىادية واتبىىاع متطلبىىات السىىالمة العامىىة قبىىل بىىدء العمىىل وتقىىديم
خطة للسالمة العامة لإلدارة المعنية المسؤولة عن اإلشراف تشمل على سبيل المثال ال الحصر مايلي :
• أسماء األشخاص المسؤولين عن السالمة العامة في المواقع (إسم مشرف السالمة العامة) .
• تعليمات المقاول /المتعهد للعاملين الخاصة بالسالمة العامة والواجب إتباعها.
• خطة إدارة المرور والتى تشمل (اإلشارات التحذيرية واإلرشادية  ,العاكسات ............... ,الخ)
• تقديم نسخة عن التصاريح الالزمة للمعامالت قبل البدء بالعمل.
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• عل ى ى ىىى المق ى ى ىىاول تحدي ى ى ىىد وتعل ى ى ىىيم مص ى ى ىىادراألخطار مث ى ى ىىل خط ى ى ىىوط (الكهرب ى ى ىىاء  ,التلفونى ى ى ى ات  ،خط ى ى ىىوط
الغاز .............الخ).
 .3عل ىىى المق ىىاول /المتعه ىىد إتخ ىىاذ اإلجى ىراءات الالزم ىىة لض ىىمان الس ىىالمة العام ىىة عل ىىى الط ىىرق وارف ىىاق المخطط ىىات
اإلرشادية للسالمة العامة على الطرق من أجل تطبيقها على المواقع وبالتنسيق مع أجهزة أمانة عمىىان الكبىىرى
وادارة السير ومهندس اإلشراف في اإلدارة المعنية بدون أية زياده على األسعار.
 .4ستقوم شركة مياهنا ممثلة باإلدارة المعنية المسؤولة عىىن اإلشىراف علىىى المشىىاريع وحسىىب اإلختصىىاص فىىي كىىل
مى ىىن إدارة الخى ىىدمات الفنيى ىىة – مديريى ىىة اإلش ى ىراف ،إدارة خى ىىدمات الزبى ىىائن -قسى ىىمي توصى ىىيالت الميى ىىاه والصى ىىرف

الصحي وادرة العلميات -مديرية صيانة شىىبكات الميىىاه باإلشىراف ومتابعىىة التنفيىىذ واجىراء التفتىىيا الىىدوري علىىى
متطلبات السالمة العامة في مواقع العمل ،وفى حال عدم اإللتزام بمتطلبات السىىالمة سىىيتم المطالبىىة بىىالتعويض

اإل تفىىاقي م ىىن مس ىىتحقات المق ىىاول ع ىىن ك ىىل مخالف ىىة مىىن المخالف ىىات ال ىواردة ف ىىي نم ىىوذج التفت ىىيا بقيم ىىة (– 100
 )300دينار وحسب رأي المهندس المشرف.
.5

في حال مخالفة المتعهد  /المقاول لمتطلبات السالمه العامه فانه يوقف عن العمل وال يتم إستالم أى جزء من

المشروع منه ويترتب عليه غرامة ماليه تحدد حسب ما تراه اإلدارة المعنية المسؤولة عن اإلشراف على ذلك
مناسباً.

 .6علىىى المقىىاول /المتعهىىد إتخىىاذ إج ىراءات السىىالمه العامىىه الالزمىىة الخاصىىة بالحفريىىات فىىي حالىىة العمىىل بهىىا وتىىدعيم
جدران الحفرية بشكل آمن وسليم للمحافظة على سالمة العاملين بها وحماية المواطنيين ومركباتهم .
 .7في حال تكرار المخالفة يتم رفع قيمة الغرامة من قبل اإلدارة المعنية المسؤولة عن اإلشراف بزيىىادة ماليىىة مقىىدارها (
 )100مائة دينار دون سابق إنذار.

 .8يتم توقيع المتعهد  /المقىىاول مىىن قبىىل اإلدارة المعنيىىة المسىىؤولة عىىن اإلشىراف علىىى تعهىىد لإللتىزام بىىذلك قبىىل مباشىرة
العمل وتدرج ضمن اإلتفاقية وشروط العطاء مع بيان أي شروط توضيحية أخرى تكون مناسبة .
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المستلزمات والمعدات المطلوب توفيرها من قبل المتعهد /المقاول
 .1توفير مستلزمات السالمة التالية لكل أليه
• صندوق إسعاف.
• طفاية حريق.
• فلشر ( لواح).

• عاكسه على شكل مثلث.
• كشاف واناره مناسبه.
 -2توفير معدات السالمة ومالبس الوقايه الشخصية التاليه لكل عامل-:
• حذاء سالمة.

الرس.
• خوذه لحماية أ
• كفوف عمل.

• واقيات سمع في حالة العمل على كمبريسات.
• ستره عاكسه .

• عدد كافي من األقماع البالستيكية.
• إشارات إرشاديه وتحذيرية.
• شريط عاكس.

• حواجز حماية.
• عدم ترك مكان العمل بشكل غير آمن.
• عدم إستخدام معدات تسبب إعاقة حركة السيارات وايذاء اآلخرين ومركباتهم وذلك مثل (البراميل أو الحجارة).

• يك ىىون المتعه ىىد /المق ىىاول هوالمس ىىوؤل ع ىىن تقي ىىد العم ىىال بقواع ىىد الس ىىالمة العامى ى ة وع ىىن أي مخ ىىاطر أوأضى ىرار ق ىىد تلح ىىق
بالمواطنيين وممتلكاتهم أوالعاملين لديهم.
توفيرو تدريب شخص مدرب ومؤهل للقيام بواجبات السالمة والصحة المهنية من قبل المتعهد  /المقاول.
أ
•

• يتحمل المتعهىىد /المقىىاول أي خسىىارة أو ضىىرر مىىادي أو معنىىوي يلحىىق بىىالمواد أواألرواح للعىىاملين لىىديهم أو لعامىىة النىىاس
أو ممتلكاتهم ناتج عن عدم تطبيقه شروط السالمة العامة وشركة مياهنا غير مسؤولة أمام القضاء عن ذلك .
• تكون مسؤولية متابعة وتنفيذ النقاط أعاله مع المتعهد  /المقاول المنفذ للعمل من قبىىل اإلدارات المعنيـة المسـؤولة عـن
اإلشراف على المشروع أو موقع العمل.
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نموذج التفتيش على السالمة
اسم العطاء:
المراقب:
مندوب المقاول:
الرقم

رقم العطاء:
التاريخ:
البنـ ــد

االلتزام

التصحيح المطلوب

1

مخططات ووثائق العطاء متوفرة في الموقع.

نعم /ال /ال ينطبق

نعم  /ال

2

صندوق اإلسعافات األولية متوفر ومجهز.

نعم /ال /ال ينطبق

نعم  /ال

3

منطقة العمل منظمة وخالية من العوائق.

نعم /ال /ال ينطبق

نعم  /ال

4

المستودع نظيف ومنظم.

نعم /ال /ال ينطبق

نعم  /ال

5

المواد القابلة لالشتعال في أوعية مخصصة وإشارة التحذير متوفرة.

نعم /ال /ال ينطبق

نعم  /ال

6

األدوات والمالبس الوقائية متوفرة ومستعملة.

نعم /ال /ال ينطبق

نعم  /ال

7

السترة العاكسة متوفرة ومستعملة.

نعم /ال /ال ينطبق

نعم  /ال

8

جميع العوائق واألخطار متوفرة وموضحة ومعزولة.

نعم /ال /ال ينطبق

نعم  /ال

9

اإلشارات التحذيرية واإلرشادية متوفرة ومستعملة.

نعم /ال /ال ينطبق

نعم  /ال

10

الممرات مفتوحة وسليمة.

نعم /ال /ال ينطبق

نعم  /ال

11

حماية الحفر مستعملة حيث يلزم.

نعم /ال /ال ينطبق

نعم  /ال

12

جنب الحفر خالي من العوائق والردم.

نعم /ال /ال ينطبق

نعم  /ال

13

وسائل السيطرة على الغبار مستعملة.

نعم /ال /ال ينطبق

نعم  /ال

14

الخدمات األخرى كالكهرباء والهواتف محددة المسار.

نعم /ال /ال ينطبق

نعم  /ال

15

خطة تنظيم السير متوفرة وموافق عليها.

نعم /ال /ال ينطبق

نعم  /ال

16

خطة سالمة للمواقع الحساسة متوفرة (داخل الخزانات  ،مجرى السيول  ... ،الخ).

نعم /ال /ال ينطبق

نعم  /ال

17

العمال خارج نطاق تحرك اآلليات الثقيلة.

نعم /ال /ال ينطبق

نعم  /ال

18

التصرف باألنقاض حسب األصول.

نعم /ال /ال ينطبق

نعم  /ال

19

إدارة المواد الحساسة حسب األصول (مثل الكيماويات).

نعم /ال /ال ينطبق

نعم  /ال

20

الدخول إلى األماكن المحصورة حسب األصول.

نعم /ال /ال ينطبق

نعم  /ال
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تاريخ اإلنهاء

اإلجراء المطلوب

التوقيع

رقم البند

التاريخ

مندوب المقاول

مالحظات (إذا لزم)

التفتيش

االسم:

التوقيع

التاريخ

المراجعة

االسم:

التوقيع

التاريخ

مخالفات رئيسية

البند رقم20 ، 19 ، 16 ، 14 ، 11 ، 8 ، 5 :

الغرامة 200.00 :ديناراً ً

مخالفات ثانوية:

البند رقم18 ، 17 ، 15 ، 13 ،12 ،10 ، 9 ، 7 ، 6 ، 4 ، 3 ، 2 ، 1 :

الغرامة 50.00 :ديناراً
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نموذج تعهد المقاولين /المتعهدين لتطبيق شروط السالمه والصحة المهنية
السيد المتعهد /المقاول ............................................................ ........................................-:
بما أنه تم احالة العطاء رقم (

) على شركتكم  ،عليكم التقيد التام بمتطلبات السالمه والصحة المهنية قبل وخالل وبعد
العمل لمنع وقوع الحوادث واصابات العمل.

لذا يتوجب عليكم في حالة الحفر في الشوارع وضع جميع معدات السالمه العامه الضروريه على الطرق والمنصوص عليها في قانون
إدرة السير وذلك لمنع وقوع حوادث سواء كانت هذه الحوادث بالنسبه للعاملين في المشروع أوالمشرفين أولسائقي السيارات أوالمشاة
أوغيرهم وذلك مثل مايلي-:
• أقماع مطاطية بأعداد كافيه وبأحجام مختلفه وحسب الحاجه.

• وضع أضوية تحذيريه حول منطقة الحفريه خصوصاً إذا كان العمل في الليل.

• وضع شريط تحذيري حول مكان العمل مع األخذ بعين اإلعتبار بأن حركة جميع العاملين يجب أن تكون داخل هذا الشريط .
• وضع حواجز إغالق حول الحفرية ومن جميع اإلتجاهات لمنع سقوط أى شخص في الحفرية.
• وضع اشارات مرور تحذيريه وارشاديه قبل موقع الحفريه وبعدها وبالمسافه الكافية.
• إستخدام اللواح الموجود على ظهرالسياره فىىي حىىاالت العمىىل الليلىىي قبىىل موقىىع الحفريى ة وبعىىدها لتىىوفير الحمايى ة الالزمىىه للعىىاملين فىىي
الموقع أو أي وسيلة إنارة تحذيرية أخرى تكون مناسبة .

• إستخدام اثنين من العاملين قبل موقع الحفرية وبعد موقع الحفرية من أجل تنظيم عملية السير خصوصىاً إذا كىىان العمىىل فىىي شىىارع
يكون السير فيه باتجاهين وغير مفصول بجزيره وسطيه.

• عدم وضع أية مواد أخرى أو وجود أية أشخاص خارج نطاق الشريط التحذيري المحيط بمنطقة العمل وتوفير ممرات آمنة.
• عدم إستخدام أية مواد أخرى لتحل محل أدوات السالمة العامة المذكوره أعاله مثل (البراميل والحجاره).
• على جميع العاملين في الموقع إرتداء مالبس مرئية بشكل واضح ليالً حتى يمكن للسائقين من رويتهم بسهولة.
•

على جميع العاملين في الموقع إرتداء واستخدام جميع أدوات ومالبس السالمه العامه الالزمة في ذلك الموقع.

• في حالة قيام المشرف بإستالم العمل فيجب عليه تدقيق إستخدام ادوات السالمه العامه في الموقع قبل االستالم.

• في حال مخالفة المتعهد ألمور السالمه العامه فانه يوقف عن العمل وال يتم إستالم أى جزء من المشروع منىىه وتوقىىع عليىىه عقوبىىه
ماليه تحدد حسب ما تراه اإلدارة المعنية المسؤولة عن اإلشراف مناسباً لذلك.

• تقىىع علىىى عىىاتق المتعهىىد /المقىىاول مسىىؤولية أي إصىىابة عمىىل تقىىع ألي شىىخص سىىواء كىىان موظفىاً لىىديهم أم مىىن عامىىة النىىاس أو أي
حىىادث يلحىىق الضىىرر فىىي ممتلكىىات اآلخ ىرين نىىاتج عىىن عىىدم إتخىىاذ تىىدابير السىىالمة العامىىة الالزمىىة والضىىرورية وال عالقىىة لشىىركة

مياهنا أمام القضاء بذلك.

االسم ................:

التوقيع ......................:

التاريخ ...........................:
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نظام تصاريح العمل
أهداف تطبيق النظام
 .1إنجاز العمل بطريقة آمنة ومنظمة.
 .2إعالم المدراء المعنين عن األعمال المخطط لها والتي قد تؤثر على مستوى الخدمة التي تقدمها الشركة.
أنواع تصاريح العمل
 .1التصريح الممتد ( طويل األمد ) :ويغطي األعمال الروتينية – فترة التصريح (  6أشهر ).
 .2التصريح الخاص  -المحدد ( قصير األمد ) :ويغطي أعمال محددة ومخطط لها – ويعطى تصريح لكل مهمة أو عمل.
األعمال التي يطبق عليها نظام تصاريح العمل
 .1التصاريح الممتدة – تطبق على
• مكاتب صيانة شبكات المياه – ويغطي كل أعمال الصيانة الرويتنية اليومية ،بينما تنجز المهمات اليومية بنا ًء على أمر
عمل صادرمن مدير مديرية صيانة شبكات المياه .وعلى روساء اقسام الصيانه طلب إصدار التصريح وتجديده قبيل
إنتهاء صالحية التصريح ( فترة التصريح –  6أشهر ).
• شعبة التمديدات الرئيسية– ويغطي التصريح األعمال الروتينية اليومية ،بينما تنجز المهمات اليومية بنا ًء على أمر عمل
صادرمن مدير مديرية صيانة شبكات المياه  .وعلى رئيس شعبه التمديدات طلب إصدار التصريح وتجديده قبيل إنتهاء
صالحية التصريح ( فترة التصريح –  6أشهر ).
• عقود إعادة األوضاع وعقود كشف المياه الفاقده – ويغطي التصريح كافة األعمال في العقد ،بينما تنجز المهمات اليومية
بنا ًء على أمرعمل صادرمن مدير مديرية صيانة شبكات المياه .على المقاول طلب إصدار التصريح قبل البدء بأي عمل
ضمن العقد ( التصريح يغطي الفترة التي يسري فيها العقد ) ويجدد كل  6شهور.
• عقود إستبدال المواسير المجلفنة  -ويغطي التصريح كافة األعمال المطلوب إنجازها ،بينما تنجز المهمات اليومية بنا ًء
على أمر عمل صادرمن مدير مديرية صيانة شبكات المياه .على رئيس قسم االشراف طلب اصدار التصريح من مدير
مديرية صيانة شبكات المياه قبل البدء بأي عمل ضمن العقد ( التصريح يغطي الفترة التي يسري فيها العقد ).
• عقود التوصيالت الجديدة في ادارة خدمات الزبائن – ويغطي التصريح عقود ادارة توصيالت المياه الجديده وتوصيالت
الصرف الصحي  ،على ممثل ادارة خدمات الزبائن طلب إصدار التصريح وتجديده قبيل انتهاء صالحية التصريح (
فترة التصريح  6أشهر ).
• مديرية الصيانة – ويغطي التصريح كافة أعمال الصيانة الوقائية ،بينما تنجز المهمات اليومية بنا ًء على أمر العمل.
المشرف الكهربائي أو المشرف الميكانيكي يطلب إصدار التصريح ويطلب تجديده قبيل انتهاء صالحية التصريح (فترة
التصريح –  6أشهر) .ويجب مالحظة أن أعمال الصيانة التالية تتطلب تصريح محدد:
✓ أعمال صيانة معدات الكلور.
✓ أعمال الصيانة المتعلقة بلوحات التحكم الكهربائيه.
✓ أعمال صيانة المضخات.
• اعمال صيانة الصرف الصحي – ويغطي التصريح كافة أعمال الصيانة الروتينية الوقائية والتصحيحية والتي تنجز
بجهد موظفي مياهنا  .مدير محطات التنقية ومدير صيانة شبكات الصرف الصحي يطلبا إصدار وتجديد تصاريح العمل
– كل في مجال عمله ( فترة التصريح –  6أشهر ) مع مالحظة أن الدخول إلى األماكن المحصورة يتطلب تصريح
عمل خاص لكل دخول.
 .2التصاريح الخاصة (المحددة ) – وتطبق على األعمال التالية:
عقود مشاريع اإلستثمار الرئيسي:
األعمال التي تتم على الشبكات
التوصيالت
العزل وفحوصات سريان المياه (منتصف الليل)
بداية تشغيل الشبكة
إلغاء الشبكة (توقيفها )

األعمال التي تتم على المرافق
الغسيل والتعقيم
بداية تشغيل المرافق
إلغاء المرافق (توقيفها)
إزالة المرافق

مالحظة  :عندما يتطلب العمل توقيف محطة ضخ ،على مدير تشغيل االبار والمحطات تطبيق أنظمة العزل واإلقفال ومدير تشغيل
شبكات المياه تعويض النقص في ضخ المياه نتيجة التوقيف.
• أعمال اخرى لمتعهدي مياهنا
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ويغطي التصريح األعمال التي تتم على الشبكات أو المرافق ،ويستمر التصريح حتى إنتهاء فترة العقد.
وتطلب إحدى الجهات التالية إصدار وتجديد التصريح حسب العمل المطلوب:
أعمال المتعهدين أو المقاولين على المرافق
أعمال المتعهدين أو المقاولين على الشبكات
أعمال الهندسة المدنية – دائرة الخدمات الفنية
أعمال التحويالت – دائرة الخدمات الفنية
أعمال الهندسة الميكانيكية والكهربائية – ادارة الصيانة
• أعمال مديرية الصيانة على :
 .1معدات الكلور.
 .2األعمال المتعلقة بالعمل على اللوحات الكهربائيه .
 .3األعمال التي تتم على المضخات .
يطلب إصدار التصريح المشرف الكهربائي أو المشرف الميكانيكي.
• تنظيف الخزانات – يطلب مدير ادارة االنتاج والنوعيه ومدير ادارة العمليات إصدار التصريح وتكون مسئولية إصدار
التصريح مشتركة بين ادارة االنتاج والنوعيه و ادارة العمليات.
• أعمال صيانة شبكات الصرف الصحي التي يقوم بها متعهدين – يطلب مدير صيانة شبكات الصرف الصحي إصدار
التصريح
االعمال المتعلقة باآلالت في محطات التنقية – يطلب إصدار التصريح مدير محطات التنقية.
• األعمال التي يقوم بها المتعهدين عن طريق سلطة المياه األردنية – ويطلب من المتعهد تصريح العمل في كلتا الحالتين
التاليتين:
 .1إذا كانت األعمال تتم على المرافق أو األراضي تحت إدارة مياهنا.
 .2وإذا كانت األعمال تتم خارج المرافق او األراضي تحت إدارة مياهنا ولكنها تؤثر على مستوى الخدمات التي
تقدمها الشركة.
كيفية تطبيق نظام تصريح العمل
يتم تطبيق النظام بإستخدام:
 .1نموذجي تصريح العمل ( الممتد أو المحدد ) ويصدر على  4نسخ :
• األولى ( األصلية ) – يحتفظ بها طالب التصريح .
• الثانية – يحتفظ بها في المكتب الصادر عنه التصريح .
• الثالثة – ويحتفظ بها في موقع العمل .
• الرابعه – ويحتفظ بها في قسم السالمه والصحه المهنيه .
 .2تفاصيل نظام العزل واإلقفال – وترفق هذه الورقة مع تصريح العمل إذا كانت األعمال المطلوبة تتطلب تطبيق هذا النظام.
عملية الحصول على الموافقة
وهي مسئولية مدير ادارة الدائره المعنيه باصدار تصريح العمل ،ويعتبر الطلب للحصول على تصريح عمل موافق عليه ( إذا تم توقيعه
من قبل مدير االداره المعنيه ) تصريح عمل ساري المفعول.
من يوقع تصاريح العمل
ادارة العمليات
المياه
مدير تشغيل شبكات المياه

الصرف الصحي

مدير المياه الفاقده
مدير صيانة شبكات المياه

مدير الصرف الصحي

ادارة االنتاج والنوعيه

ادارة الخدمات الفنيه

مدير الصيانة
رئيس قسم صيانة محطات
معالجة المياه

مدير االشراف
مدير االستثمار

مدير تشغيل المحطات واآلبار
مالحظة :إذ ا كان الشخص طالب التصريح مخول بالتوقيع على التصريح فعليه تقديم الطلب وأخذ الموافقة عليه من شخص آخر مخول
بالتوقيع وال يجوز أن يكون طالب التصريح والموقع عليه نفس الشخص ويتم اعتماد توقيع مدير ادارة الدائره المعنيه .
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إدارة نظام تصريح العمل
المدراء التالية أسمائهم مسؤلين عن اصدار تصاريح العمل كل في مجال عمله:
ادارة العمليات
م .طعمه طاشمان – أعمال الصرف
الصحي.
م.زيد الخرابشة -اعمال المحطات
واآلبار.
م.طعمة طاشمان -صيانة شبكات
المياه
م.طعمة طاشمان -تشغيل شبكات
المياه

ادارة االنتاج والنوعيه

ادارة الخدمات الفنيه

م .هيثم الكيالني– اعمال ادارة االنتاج
م.علي القرعان– أعمال محطات معالجة
المياه .

م.صالح المومني -اعمال االشراف

 – 33أوامر العمل -:
سوف يتم تسليم المقاول كل موقع بأمر عمل منفصل يتم فيه تحديد مدة العمل باالتفاق بين المهنططدس و المقططاول علططى أن يقططوم
المقاول بتجهيز التنسيقات الضرورية مع المؤسسات المعنية ومن ضمنها أمانة عمان الكبرى  ،وسيتم خصم مبلططغ محططدد حسططب مططا هططو
مبين أدناه عن كل يوم تأخير عن المدة المعتمدة في أمر العمل  ,و يتم احتساب مدة أمر العمل بصورة تتناسب مع قيمته قياسا علططى كططل
من قيمة و مدة المشروع التعاقديتين  ،وذلك حسب المعادلة التالية :
مدة امر العمل = قيمة أمر العمل مرروبا بمدة المشروع التعاقدية و مقسوما على قيمة المشروع الكلية التعاقدية .
أما قيمة الخصم على كل أمر عمل متأخر فتحسب كما يلي :
قيمة الخصم عن كل يوم تأخير في إنجاز أمر العمل = قيمة أمر العمل مقسوما على قيمة المشروع التعاقدية مضروبا في قيمة
تعويضات التأخير المشار إليها في جدول ملحق عرض المناقصة .

34العمالة الوافدة:على الشركات المنفذة لمشاريع المياه والري عدم استخدام أي عامل وافد اال بعد حصوله على تصريح عمل ووضع
الشروط الكفيلة بتسييل كفالة أي صاحب عمل يقوم بتشغيل عماله وافده دون حصولهم على تصريح عمل سارية
المفعول ,وذلك بهدف تنظيم سوق العمل وضرورة حصول العمال الوافدين على تصاريح عمل قانونية
 -35جهاز المقاول المنفذ:
يتعين على المقاول االلتزام بتعيين الكادر المطلوب وحسب ما هو مبين في الجدول أدناه وهذا يعتبر الحد االدنى ويجب زياده عدد
المراقبيين عند زياده عدد الفرق العامله  ،وفي حالة عدم التزام المقاول بتعيين الكادر المطلوب  ،سيتم حسم المبالغ الشهرية المحددة
في الجدول أدناه من استحقاقات المقاول وال يحق للمقاول االعتراض على ذلك ،مع العلم أن على المقاول زيادة عدد الفرق العاملة
حسب حجم العمل و حسب طلب المهندس.
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المؤهل

الوظيفة

1
2

وكيل مفوض
مهندس موقع

هندسة
هندسة مدنية

3
4
5

مهندس موقع
مهندس موقع
مراقب

هندسة
هندسة
كلية جامعية متوسطة( دبلوم
هندسة مدنية او مساحة )

مساح

6

7

كلية جامعية متوسطة

عدد سنوات الخبرة
 5سنوات ( في االشراف
على مشاريع المياه
والصرف الصحي )

 5سنوات ( في االشراف
على مشاريع المياه
والصرف الصحي )
5سنوات ( في االشراف
على مشاريع المياه
والصرف الصحي )

العدد المطلوب
1

مبلغ الحسم عن كل
يوم/لكل شخص
غياب/دينار
35

1

25

1

25

قياس

 3/1القائمة السوداء الخاصة بعطاءات األشغال:

المادة ( )13القائمة السوداء

 13.1يتم ادراج الشركات  /المتعهدين /المناقصين على عطاءات اللوازم والخدمات واالشغال على القائمة السوداء
(الجدول أدناه يوضح المادة ( – 13القائمة السوداء) الموجودة بالعقد وأنواع المخالفات ووزن كل منها ,بحيث
تكون المخالفة تجميعية .كما وتجدر االشارة بأنه لدى ورود مخالفة غير منصوص عليها هنا يكون االجراء حسب
الحالة المشابهة أو حسب تنسيب المهندس المعني).
• التنبيه ()15%

• االنذار ()25%

• يتم منح المقاول تنبيه في حال تكراره الي مخالفة لمرة ثانية ،بغض النظر عن نوع المخالفة ،وفي حال
تكرارها لمرة ثالثة يتم منحه انذار.

• لدى حصول المقاول على تنبيهين حسب القائمة السوداء تكون المخالفة التالية انذار مهما كان نوعها.
• تكون مدة المخالفة سنة واحدة من تاريخها
وحسب نظام النقاط التالي:
المخالفات

النسبة

 .1كل مخالفة موقع موجهة من قبل الجهاز المشرف الى المقاول.

%5

 .2التدخين داخل مكاتب شركة مياهنا.

%5

 .3االطالع على محتوى ملفات العطاء أو المراسالت أو أي وثيقة دون موافقة المعنيين.

%5
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 .4عدم انتظام قص األسفلت على جوانب الحفرية.

%5

 .5عدم االلتزام بالعمق المناسب للحفرية.

%5

 .6عدم االلتزام بالعرض المناسب للحفرية.

%5

 .7عدم االلتزام بسماكات أو نوع الطبقات.

%5

 .8عدم االلتزام بصب الباطون على مقاطع الشوارع.

%5

 .9عدم تواجد أي من جهاز المقاول المطلوب حسب العقد عند التنفيذ – مع تطبيق
الغرامة المالية حسب العقد.

%5

 .10عدم الحفر على نقطة الربط قبل التنفيذ.

%5

 .11التشويش واثارة الفوضى داخل مكاتب مياهنا.

%10

 .12االساءة ألي من كادر شركة مياهنا.

%10

 .13رفض استالم المعامالت  /أوامر العمل.

%10

 .14توجيه مخالفة السالمة العامة من جهاز االشراف الى المقاول – باالضافة الى
تطبيق الغرامة المالية حسب العقد.

 .15التنفيذ دون اشراف.

%10
%10

 .16استعمال مواد طمم مخالفة للمواصفات الفنية.

%10

 .17عدم تغليف المواسير في الحاالت الني تتطلب ذلك.

%10

 .18عدم االلتزام بتعليمات جهاز االشراف عند أخذ عينات المختبر.

%10

 .19عدم التزام المقاول بالتعبيد خالل المدة الزمنية المحددة بالعقد

%10

 .20التأخير والمماطلة في تنفيذ المعامالت دون اسباب مبررة.

%10

 .21الشبك على خط مخالف للدراسة الفنية دون أخذ الموافقة.

%15

 .22التأخر في انجاز المعامالت أو التنفيذ أقل من الحد المطلوب شهرياً حسب العقد
أو برنامج العمل المتفق عليه.

 .23عدم توريد مواد او تنفيذ اشغال او تقديم خدمات السباب غير مبررة.

%15
%20

 .24توريد مواد او تنفيذ اشغال او تقديم خدمات مخالفة للمواصفات الفنية.
 .25تسييل كفالة (أو جزء منها).
 .26تأخير في استكمال الوثائق (اعتماد الكادر أو اعتماد المختبر بعد مدة تزيد عن
اسبوع من أمر المباشرة ،عدم تقديم مخططات  As-Builtبعد اسبوعين من

%25
%25
%10
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االنتهاء من المشروع أو حسب الشروط الواردة في العقد)
13.2
 13.2يتم تطبيق النظام وفقا لما يلي:
 .1يتم وضع الشركة على القائمة السوداء لمدة محددة (يتم تحديدها من قبل لجنة تتالف من مدير العطاءات و
المشتريات والمدير المالي وأحد مدراء االدارات الفنية) ،وعلى أن ال تقل عن مدة سنة.
 .2يتم وضع الشركة على القائمة السوداء بشكل دائم في حالة وضعها على القائمة السوداء مرتين .
 .3يتم الغاء جميع المخالفات بعد انتهاء الفترة التي يتم وضع الشركة فيها على القائمة السوداء .
 .4اي احتيال او تحايل او غبن او ادعاء خسائر او ضرر غير حقيقي تحت اي ظرف أو لدى قيام شركة مياهنا
باغالق المشروع من طرف واحد نظ اًر لعدم تقدم المقاول بمطالبته النهائية مع كافة المعززات والوثائق الالزمة
حسب االصول ،يتم وضع الشركة على القائمة السوداء مباشرة.
 .5عند وصول نقاط المخالفات للمناقص/المتعهد الى  50نقطة يقوم مدير دائرة التزويد والمشتريات بعرض
الموضوع على لجنة القائمة السوداء وحسب االجراءات المتبعة .التخاذ القرار المتعلق بوضع المتعهد على القائمة

السوداء وحسب االصول.
 .6يتم اعالم الشركة بكتاب خطي بوضعها على القائمة السوداء مع بيان المخالفات وتواريخها وارقام
العطاءات/اوامر الشراء التي حصلت عليها المخالفة مع بيان الفترة المحددة التي ستوقف الشركة تعاملها خاللها.
 (14الوثائق الواجب ارفاقها في المطالبة المالية ليتم صرفها حسب األصول:
أ .مطالبة الدفعة المقدمة على المناقصه:
 .1كفالة بنكية للدفعة المقدمة ).(Advance Payment
 .2قرار احالة.
ب .المطالبة االولى للمشاريع قيد التنفيذ:
 .1أصل المطالبة موقعة من قبل المقاول  +كتاب تغطية للفاتورة صادر من قبل المقاول (الشركة المنفذة)
 .2شهادة دفع موقعة من قبل المهندس المشرف ومدير الدائرة.
 .3نماذج الكيل وجداول كميات العمل الفعلي موقعة حسب األصول.
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 .4قرار االحالة.
 .5وصل قبض رسوم قرار االحالة.
 .6االتفاقية الموقعة مع المقاول.
 .7كفالة حسن التنفيذ سارية المفعول لحين انتهاء أعمال العطاء موافق عليها من قبل المهندس المشرف.
 .8بوليصة التأمين سارية المفعول موافق عليها من قبل المهندس المشرف.
 .9أمر مباشرة العمل.
 .10األوامر التغييرية ان وجدت.
 .11جداول الكميات واألسعار (موقع من قبل لجنة العطاءات).
 .12تعزيز المحتجزات والغرامات ان وجدت في شهادة الدفع.
 .13موافقة شركة مياهنا على كادر العمل.
 .14الفحوصات المخبرية حسب شروط العقد.
ج .الوثائق الواجب ارفاقها من المطالبة الثانية حتى النهائية:
 .1أصل المطالبة موقعة من قبل المقاول مع كتاب تغطية للفاتورة صادر من قبل المقاول (الشركة المنفذة).
 .2شهادة دفع موقعة من قبل المهندس المشرف ومدير الدائرة.
 .3جداول كميات العمل الفعلي ونماذج الكيل موقعة حسب األصول.
 .4األوامر التغييرية ان وجدت.
 .5جداول الكميات واألسعار (موقع من قبل لجنة العطاءات).
 .6تعزيز المحتجزات والغرامات ان وجدت في شهادة الدفع.
 .7نموذج المخالصة عن دفعة األنجاز.
 .8الفحوصات المخبرية حسب شروط العقد.
د .الوثائق الواجب ارفاقها في المطالبة النهائية (استرداد المحتجزات):
 .1تقديم كتاب حسم حسب النسب الواردة في الشروط الخاصة بتقديم المخططات المرجعية ) (As Builtالبند رقم
( )4شروط واحكام عامة.
 .2براءة ذمة من ضريبة الدخل ملصق عليها طوابع بقيمة  200فلس.
 .3نموذج (د )10-مخالصة عن دفعة االنجاز عند االستالم األولي.
 .4كفالة صيانة موافق عليها من قبل المهندس المشرف .خصم .%5
 .5تقرير لجنة االستالم األولي.
 .6براءة ذمة من أمانة عمان.
 .7شهادة مطابقة الفحوصات المخبرية موقعة من قبل المهندس المشرف.
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 .8نموذج غرامة التأخير.
 .9براءة ذمة من مستودعات مياهنا.
 .10براءة ذمة من شركة االتصاالت االردنية
 .11براءة ذمة من شركة الكهرباء االردنية
)13مطالبات بدل االضرار واصالح الخطوط.

اوالً :احتساب اثمان المياه المهدورة للخط تالمتضرر بواقع ( )1.78دينار /م 3وحسب قرار مجلس ادارة سلطة المياه رقم ( )281الخاص
بأسس يقدير كميات المياه المستغلة بطريقة غير مشروعة فتكون تكلفة المياه المهدورة كما هو موضح في العامود الثالث من الجدول
ادناه بحيث تم احتساب القيمة كحاصل ضرب كمية التدفق الموضح في العامود الثاني (م/3ساعة) للخط المتضرر مضروبة ب 1.78
دينار /م.3
ثانياً :احتساب تكلفة بدل التعطل (تكلفة توقف الضخ) حسب كميات التدفق القطار مختلفة كما هو موضح في العامود الرابع من
الجدول ادناه بحيث تم احتساب القيمة كحاصل ضرب كمية التدفق الموضح في العامود الثاني (م/3ساعة) للخط المتضرر مضروبة ب
 85قرا /م 3وهو متوسط سعر بيع المتر المكعب من المياه للمشتركين شامل اجور االنتفاع بالصرف الصحي في محافظة العاصمة
للعام .2014

القطر(ملم)

كمية

25
32
63
100
150
200
250
300
400
500
600
700
800
900
1000
1200
1400

(م/)3س
2.8
5
18
48
100
180
280
380
680
1200
1500
2100
2800
3500
4200
6200
8400

التدفق تكلفة المياه المهدوره د/س
4.984
8.9
32.04
85.44
178
320.4
498.4
676.4
1210.4
2136
2670
3738
4984
6230
7476
11036
14952

تكلفة توقف الضخ دينار /س
2.38
4.25
15.3
40.8
85
153
238
323
578
1020
1275
1785
2380
2975
3570
5270
7140

ثالثا  :يكون اجرة االيدي العاملة كما يلي :
•

مواسرجي  3.25 :دينار /ساعة

•

مواسرجي عام  4.60دينار /ساعة
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•

فني لحام  4.70دينار /ساعة

•

مراقب صيانة  5.7دينار /ساعة

•

مراقب توزيع  5.5دينار /ساعة

•

Part III Section I: Special Specification

مهندس  16.4دينار/ساعة

رابعاً  :يكون تكلفة االليات المستخدمة :
•

باكهو  9.6دينار/ساعة

•

كومبريسر  9.6دينار /ساعة

•

ماكينة لحام كهرباء 20.00دينار/ساعة

•

بكبات شاصي طويل

•

6.00دينار /ساعة

•

سيارة مراقب توزيع  5.00دينار /ساعة

•

مايكنة لحام بولي ايثيلين  10.00دينار لكل نقطة لحام

•

ترك لودر  20.00دينار للساعة

خامساً  :تقدر اثمان القطع المستخدمة باالصالح من خالل مديرية المستودعات حسب اخر سعر شراء مضافاً اليه نسبة  % 20رسوم
ادارية ورسوم تخزين .

سادساً  :يتم اعتماد االسعار المطبقة حالياً فيما يخص تكلفة اعادة االوضاع ( موضحة في نموذج المطالبة المرفق )

سابعاً :التقل قيمة اي مطالبة عن مبلغ  250دينار

ثامناً  :اعتماد النموذج المرفق العداد المطالبات المالية

تاسعاً  :اعالم المقاولين بخصوص المطالبات المالية حسب االصول
عاش اًر  :اعادة النظر باالسعار .

.14ال تقبل العروض غير الموقعة وغـيرالمختومة بحسب األصول و بحسب ما ورد بنص المادة رقم ()18

من الشروط العامة .
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جدول الكميات
 -1مقدمة:
 1-1تعتبر هذه المقدمة جزء ال يتجزأ من جدول الكميات وتقرأ وتفسر على هذا االعتبار.
 -2-1تعتبر جداول الكميات مع المقدمة جزء ال يتجزأ من وثائق العطاء وتقرأ وتفسر على هذا االعتبار
 -3-1على المناقص وضع أسعارهم بالدينار األردني.
 -4-1إن مواصفات ووصف األعمال للبنود المبينة في جداول الكميات غير مفصلة في الجداول وعلى المناقص مقدم العطاء الرجوع
إلى المواصفات والمخططات والشروط للتأكد منها قبل وضع أسعاره.
 -5-1على المناقصين وضع اسعارهم الفردية للبنود على أساس السعر لكل وحدة كيل لجميع األعمال المبينة في جداول الكميات وتعتبر
هذه األسعار ملزمة للمقاول وص الحة لجميع األعمال المطلوب تنفيذها في أي موقع ضمن مناطق العطاء وتكون هذه األسعار شاملة
لجميع التكاليف من أيدي عاملة وأجور وآليات واألرباح وأي مصاريف أخرى تترتب على المقاول بموجب شروط العقد إن كان
منصوصا" عليها صراحة أو ضمنا"  ،وال يحق للمقاول المطالبة بأي زيادة في األسعار ألي سبب كان إال في الحاالت التي تجيزها
شروط العقد.
 -6-1تنفيذ جميع األعمال بموجب جداول الكميات والمواصفات والمخططات وتعليمات المهندس سواء ذكر ذلك أو لم يذكر ضمن
البنود في هذه الجداول وتعتبر كلها متممه لبعضها البعض.
 -7-1على المقاول أن يضمن أسعاره لتكلفة جميع األعمال الالزمة للتحكم بالمياه حينما تكون الحفريات في أرض مغمورة بالمياه
وحيثما يحدث تقاطع بين خطوط الصرف الصحي مع خطوط المياه إن حدث ذلك ومع العبارات ومع المصارف السطحية أو خطوط
مياه أخرى بما في ذلك االحتياطات الضرورية لتوفير المياه لمنطقة العمل.
 -8-1تشمل األسعار اإلفرادية أيضا" على سبيل التوضيح وليس الحصر األعمال المؤقتة والمعدات االنشائية والحراسة واإلنارة وتوفير
الممرات اآلمنة للمواطنين والسالمه العامه في الموقع و للعمال و كذلك األرباح وأية نفقات أخرى شامال" جميع األخطار وااللتزامات
الواردة أو التي ينص عليها العقد.
إضافة إلى ذلك فإن األسعار اإلفرادية واألجور تعتبر شاملة" لحماية وتثبيت جميع أعمال المواسير والعبارات والكوابل وجميع
الخدمات والمرافق المبينة وغير المبينة على المخططات التي يمكن أن تتعرض للخطر أثناء تنفيذ عمليات المقاول وتشمل األسعار
كذلك تكاليف الفحوص التي يطلبها المهندس وكذلك تشمل عمل وتحضير وتقديم المخططات التنفيذية وكذلك المخططات المرجعية.
 -10-1تكون األسعار التي يضعها المقاول شاملة" حماية اإلنشاءات القائمة والخدمات وإزالة واعادة تركيب األطاريف وإعادة وضع
السطوح كما كانت عليه واألدراج وحديد الحماية على جوانب الطرق والجسور وإشارات المرور واألسيجة وكل الخدمات والمنشآت
التي قد تتأثر بشكل مباشر وغير مباشر وكذلك إزاحة أو تغيير خطوط المواسير القائمة تحت األرض وأية خدمات أخرى وكذلك إعادة
زراعة الشجيرات والتربة الزراعية وكل ما يلزم وحسب تعليمات وموافقة المهندس.
 -2على المناقصين وضع أسعارهم االفرادية لوحدة الكيل بالرقم والكتابة.
 -3أي عمل يقوم به المقاول ويكون غير مطلوب في العقد وليس بأمر خطي من المهندس لن يكون مشموال" في عملية الكيل.
 -4يكون الكيل والدفع كما هو موضحا" في جدول الكميات لكل بند على حده ويكون السعر شامال" جميع متطلبات العقد بموجب
المواصفات و تعليمات المهندس.
 -5على المقاول استعمال االسمنت المقاوم لالمالح في جميع أنوع الخرسانه والمونة وبدون أي عالوات أو فروقات في
األسعار.
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 -6صاحب العمل غير ملزم باحاله العطاء على اقل األسعار بدون بيان االسباب.
 -7الكيل والدفع:
 .1إن أي عمل يقوم به المقاول و يكون غير مطلوب في العقد و ليس بأمر خطي من المهندس لن يكون مشموال في عملية
الكيل.
 .2تكال أعمال خطوط الصرف الصحي المختلفة بالمتر الطولي الفعلي الذي ينفذه المقاول حسب نوع وقطر المواسير
وحسب طبيعة مواد السطوح المختلفة.
 .3إضافة لما ذكر في مقدمة جدول الكميات في المواصفات العامة للصرف الصحي.
 .4ان االسعار بالمتر الطولى تشمل المناهل وال يحق للمقاول المطالبة يتعديل السعر فى حالة زيادة االعماق السباب فنية او
تغيير مسار الخط في الموقع.
 -2ان اي عينة مخالفه من حيث مواصفات اعادة االوضاع او التعبيد او التأمين او عرض الحفر وقص

االسفلت تستوجب ان يقوم المقاول وعلى حسابه الخاص باعادة حفر المخالفه لهذا الجزء من العطاء اوامر

الشراء (الخط كامل) واعادته حسب المواصفه ومرهون بنجاح العينات.

 - 3اضافة على المادة ( )5/14التجهيزات اآللية و المواد المقصود استعمالها في االشغال (التحضيرات )
يتم الغاء ما ورد في المادة اعاله من الشروط العامة و يضاف ( يكون المبلغ االضافي الذي يتم تصديقه معادال (  ) %50بدال
من (  ) ) %80من كلفة المواسير فقط دون القطع و المواد االخرى
.5
.6
.7
.8

ان االسعار بالمتر الطولى تشمل المناهل مهما كان قطرها وال يحق للمقاول المطالبة بتعديل السعر فى حالة زيادة
االعماق السباب فنية او ارافة مناهل مهما كان قطرها او تغيير مسار الخط في الموقع باالرافة الى شبك كافة
الوصالت الظاهرة وغير الظاهرة على المخططات محمال على سعر المتر الطولي .
أن االسعار بالمتر الطولي تشمل تطبيق المواصفات الفنية الالزمة (بما في ذلك من تغليف الخط بالخرسانة المسلحة)
في حال استلزم االمر من تقاطع أو توازي خطوط الصرف الصحي مع خطوط المياه( يكون محمل على االسعار).
أن االسعار بالمتر الطولي تشمل تغليف الخطوط بالخرسانة المسلحة اذا كان الطمم فوق ظهر الخط أقل من  1متر.
توريد و تركيب مواسير دكتايل حيث يلزم حسب المواصفة  EN598-1995و خطوط صرف صحي من مواسير
بالستيكية رغط عالي طبقا للمواصفة العالميه  , ISO 161 ,وااللمانية  DIN 19532 , DIN 19534sوذلك للقطع
والوصالت.

 .9يلغى نص المادتين ( )7/ 13و ) )8/13من الشروط العامـة وجميـع البنـود المتفرعـة منهـا وتعـديالتها ويسـتعاض عنهـا
بالنص التالي :

(( ال يستحق المقاول اي تعويض عـن اي تغيـر فـي التكـاليف سـواء الناجمـة عـن التغييـر فـي التشـريعات و القـوانين بمـا فيهـا

التعليمات الحكومية و /او تلك الناجمة عـن اي تعـديل لالسـعار ( ارتفاعـا /انخفاضـا ) علـى اجـور االيـدي العاملـة و/او اسـعار

اللوازم و/او المواد وغيرها من مدخالت االشغال والتي تشمل التغيير فـي اسـعار المحروقـات و/او المـواد الرئيسـية المدرجـة فـي

جدول الكميات  ,ويكون السعر المقدم من المقاول في جدول الكميات شامال جميع التكاليف ))

 .10على المقـاول االلتـزام بمواصـفات وزارة االشـغال للمقـاطع الطوليـة و العرضـية فـي الطـرق التابعـة لـوزارة االشـغال وامانـة
عمان الكبرى او البلدية المعنية و حسب المخططات النموذجية المرفقة في العطاء وايضا المواسير البالستيكية للمقاطع
العرضية للخدمات المستقبلية ويعتبر محمال على االسعار المقدمة واليحق للمقاول المطالبة بفروقات االسعار.

 .11المادة ( - )3/12تقدير القيمة:
االسعار ثابتة طوال مدة العقد حتى لو زادت او نقصت كميات البنود
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بيان العمل

وحدة الكيل

الكمية

سعر الوحدة (رقما
وكتابة

فلس

دينار

المبلغ
فلس

دينار

اعمال تمديد خطوط الصرف الصحي
1.0

توريد وتركيب وتجربة و فحص وتشغيل خطوط صرف صحي من
كافة االقطار :قطر  200ملم و 150ملم من مواسير إسمنتية و السعر
يشمل المناهل من جميع االقطار ومناهل الوادي و يشمل السعر المقدم
تطبيق المواصفات الفنية الالزمة(بما في ذلك من تغليف الخط
بالخرسانة المسلحة) في حال استلزم االمر من تقاطع أو توازي خطوط
الصرف الصحي مع خطوط المياه وذلك تغليف الخطوط بالخرسانة
المسلحة اذا كان الطمم فوق ظهر الخط أقل من  1متر ( يكون محمل
على سعر المتر الطولي) و كذلك تقديم وصب خرسانة مسلحة (بقوة
كسر صغرى ال تقل عن()250كغم /سم2بعد  28يوما ) لعمل تغليف
للمواسير (  ) RCEحسب المخططات وحسب تعليمات المهندس و
السعر يشمل ايضا خرسانة النظافة والطوبار وحديد التسليح بقوة شد
 2800كغم/سم 2واالسمنت المقاوم لالمالح لجميع المناهل والخطوط ,.
كما يشمل السعر الحفر والتسوية والتامين و حسب المواصفات ويشمل
ايضا مناهل الوديان و توريد و تركيب مناهل قطر 1000ملم 900ملم و
600ملم القاعدة مصبوبه بالموقع و توريد و تركيب أجزاء المنهل
واالدراج و االغطية  MD, HDويشمل السعر شبك كافة الوصالت
الرئيسية والفرعيه وما يتطلب ذلك من مناهل او واي معكوس سواء
كانت ظاهرة على المخططات او غير ظاهرة وكافة مايلزم النجاز العمل
حسب المواصفات كما يشمل السعر الطمم إلى السطح العلوي من بيس
كورس او  single sizeوبيس كورس اخر  30سم و الدك على
طبقات 15سم لجميع مواد الطمم مع إعادة األوراع كما كانت علية و
يشمل شبك الخطوط وكما يشمل السعر نقل االنقاض الى األماكن التي
تحددها الجهات المختصة وجميع الفحوصات الالزمة بما فيها
 Compaction testوكل ما يلزم من مواد وعدد النهاء االعمال حيثما
يلزم وذلك حسب المواصفات و حسب تعليمات المهندس المشرف
والمخططات .

1.1

توريد و تمديد خطوط صرف صحي قطر200
ملم من مواسير اسمنتيه فى االسفلت اوالترابي اوالبالط اوالباطون.

م.ط

168

1.2

توريد و تمديد خطوط صرف صحي قطر150ملم مواسير اسمنتية فى
االسفلت او الترابي اوالبالط او الباطون .

م.ط

6

المجموع الكلي
•

على المقاول االنتباه للفحوصات المطلوبة داخل العطاء .
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ان االطوال الموجودة في بنود جدول الكميات قابلة للزيادة او النقصان وحسب ظروف الموقع و طبيعة توفر تصاريح

الحفر و سعات الشوارع و ال يحق للمقاول المطالبة بفرق اسعار او اي عطل او ضرر او اي تعويضات اخرى مهما كان نوعها
نتيجة الزيادة او النقصان من قيمة اي بند عن الـ  %20من نفس البند او بتاثير ذلك على  %1من القيمة الكلية للعطاء.
•

يكون المقاول مسؤوال" عن اية اضرار تحصل للخدمات الخاصة بالطرف االول او اي طرف اخر.

•

الكميات الموجودة بجدول الكميات فيما يخص االسفلت و التراب تقريبية حسب الواقع و مسؤولية المقاول تحديد حدود

الشوارع التنظيمية و التنفيذ ويعود لجهاز االشراف اتخاذ القرار للتنفيذ باالسفلت و اليجوز للمقاول المطالبه بفروقات االسعار
سواء كانت الزيادات باالسفلت او التراب .

المجموع الكلي فقط ………………………………………… .........................دينار
اسم المتعهد ..............................................................................
توقيع المتعهد ..........................................................................-:
عنوان المتعهد .........................................................................-:

التاريخ....................................................................................-:

الخاتم
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)1( المخططات عدد
+
مخططات نموذجيه
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ملحق ( ب ) يبين نموذج تعهد المقاولين /المتعهدين
نموذج تعهد المقاولين /المتعهدين لتطبيق شروط السالمه والصحة المهنية
السيد المتعهد /المقاول .................................................................................................... -:
) على شركتكم  ،عليكم التقيد التام بمتطلبات السالمه والصحة المهنية قبل وخالل وبعد العمل لمنع
بما أنه تم احالة العطاء رقم (
وقوع الحوادث وإصابات العمل.
لذا يتوجب عليكم في حالة الحفر في الشوارع وضع جميع معدات السالمه العامه الضروريه على الطرق والمنصوص عليها في قانون إدرة السير
وذلك لمنع وقوع حوادث سواء كانت هذه الحوادث بالنسبه للعاملين في المشروع أوالمشرفين أولسائقي السيارات أوالمشاة أوغيرهم وذلك مثل
مايلي-:
• أقماع مطاطية بأعداد كافيه وبأحجام مختلفه وحسب الحاجه.
• وضع أضوية تحذيريه حول منطقة الحفريه خصوصا ً إذا كان العمل في الليل.
• وضع شريط تحذيري حول مكان العمل مع األخذ بعين اإلعتبار بأن حركة جميع العاملين يجب أن تكون داخل هذا الشريط .
• وضع حواجز إغالق حول الحفرية ومن جميع اإلتجاهات لمنع سقوط أى شخص في الحفرية.
• وضع اشارات مرور تحذيريه وإرشاديه قبل موقع الحفريه وبعدها وبالمسافه الكافية.
• إستخدام اللواح الموجود على ظهرالسياره في حاالت العمل الليلي قبل موقع الحفرية وبعدها لتوفير الحماية الالزمه للعاملين في الموقع أو
أي وسيلة إنارة تحذيرية أخرى تكون مناسبة .
• إستخدام اثنين من العاملين قبل موقع الحفرية وبعد موقع الحفرية من أجل تنظيم عملية السير خصوصطا ً إذا كططان العمططل فططي شططارع يكططون
السير فيه باتجاهين وغير مفصول بجزيره وسطيه.
• عدم وضع أية مواد أخرى أو وجود أية أشخاص خارج نطاق الشريط التحذيري المحيط بمنطقة العمل وتوفير ممرات آمنة.
• عدم إستخدام أية مواد أخرى لتحل محل أدوات السالمة العامة المذكوره أعاله مثل (البراميل والحجاره).
• على جميع العاملين في الموقع إرتداء مالبس مرئية بشكل واضح ليالً حتى يمكن للسائقين من رويتهم بسهولة.
• على جميع العاملين في الموقع إرتداء وإستخدام جميع أدوات ومالبس السالمه العامه الالزمة في ذلك الموقع.
• في حالة قيام المشرف بإستالم العمل فيجب عليه تدقيق إستخدام ادوات السالمه العامه في الموقع قبل االستالم.
• في حال مخالفة المتعهد ألمور السالمه العامه فانه يوقف عن العمل وال يتم إستالم أى جزء من المشططروع منططه وتوقططع عليططه عقوبططه ماليططه
تحدد حسب ما تراه اإلدارة المعنية المسؤولة عن اإلشراف مناسبا ً لذلك.
• تقع على عاتق المتعهد /المقاول مسؤولية أي إصابة عمل تقع ألي شخص سواء كان موظفا ً لديهم أم من عامة النططاس أو أي حططادث يلحططق
الضرر في ممتلكات اآلخرين ناتج عن عدم إتخاذ تدابير السالمة العامة الالزمة والضرورية وال عالقة لشركة مياهنا أمام القضاء بذلك.
االسم ................:

التوقيع ......................:
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