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اعادة أوضاع جنوب عمان
 )1تدعو شركة مياه االردن – مياهنا المناقصين المتخصصين لتقديم عروضهم وعلى النماذج
المرفقة لشراء المواد الواردة في جداول المواصفات وفقا ً للمواصفات والشروط العامة والخاصة
والنماذج وتعليمات الدخول في العطاء المرفقة .
 )2يمكن للشركات المناقصة تقديم العروض لمادة واحدة او أكثر وسيتم تقييم العروض واالحالة
حسب المادة إال إذا ذكر خالف ذلك في المواصفات .
 )3على المناقصين الراغبين بمعلومات إضافية االطالع على وثيقة العطاء مراجعة شركة مياه
االردن – مياهنا – مديرية العطاءات على العنوان المذكور أدناه علما ً بأن اخر موعد لبيع وثيقة
العطاء هو الساعة من مساء يوم الخميس الموافق 2020/09/24
 ) 4على المناقصين الراغبين بشراء نسخة كاملة من وثائق العطاء دفع مبلغ (  )200دينار  /مئتي
دينار اردني غير مستردة قبل اخر موعد لبيع وثيقة العطاء .
 )5يرفق مع كل عرض شيك مصدق بقيمة (  9000.00دينار) تسعة اآلف دينار" أردنيا" ككفالة
دخول العطاء صادرة عن احـد البنوك العاملة في المملكة االردنية الهاشمية  (,و في حال تعذر ذلك
تقبل كفالة بنكية غير مشروطة) وصالحة لمدة ) ( 120يوم من تاريخ االغالق لذلك العطاء المر

شركة مياه االردن وحسب الشروط العامة والنموذج وبخالف ذلك ال يقبل العرض.
 ) 6تعتبر هذه الدعوة والتعليمات مكملة للشروط العامة والخاصة للتعاقد وتكون لها قوة العقد لشراء
المواد وملزمة للمناقصين  ،وللجنة العطاءات حق إستبعاد أي عرض غير ملتزم بكل أو بعض أو
أحد بنود التعليمات .
 )7يبدأ موعد تسليم العروض على العنوان المذكور أدناه من الساعة  08:30صباحا ً لغاية الـى
 11:30صباحا ً من يوم الثالثاء الموافق 2020/09/29
 )8معايير التأهيل تكون طبقا للتالي :المقاول يجب أن يكون مسجال لدى وزارة األشغال العامة و
اإلسكان و حاصال على تصنيف درجة خامسة مياه و صرف صحي فما فوق وطرق و مسجال
لدى نقابه المقاولين.

 )9يجب على جميع الموردين ختم جميع وثائق العطاء وتعبئة نموذج عرض المناقصة (حسب المادة رقم ()12
من الشروط العامه للعطاء)

 )10يجب وضع كفالة الدخول في مغلف منفصل عن العرض الفني عن المالي.
 )11للجنة 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.

 )13سيتم فتح العروض في تمام الساعه ( 12:00ظهراً) من يوم الثالثاء الموافق 2020/09/29
وعلى المتناقصين أو مندوبيهم الراغبين بحضور جلسة فتح العروض الحضور الى موقع الشركة
على العنوان المذكور أدناه:
شركة مياه االردن – مياهنا
مديرية العطاءات والمشتربات
جبل الحسين – شارع المجدل
عمارة رقم( ) 6
لالستفسار يرجى االتصال على هاتف  5666111فرعي1603/1624
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دعوة لتقديم عطاءات )IFB( Invitation For Bids

المشــرو …إعــاده اوضــاع الحفريــات فــي مختلــف منــاطق اداره شــركه مياهنــا /جنــوب
عمان

العطاء رقمO-T-20-0048-A :

دفتر عقد المقاولة
للمشاريع اإلنشائية
(الجزء الثاني)
يعتبر هذا الجزء متمما" للجزء األول  -الشروط العامة
من دفتر عقد المقاولة للمشاريع اإلنشائية

أ .التعليمات للمشتركين بالمناقصة
ب .نماذج المناقصة والكفاالت واالتفاقية
ج .الشروط الخاصة و جدول الكميات
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الدائرة:

شركة مياه األردن  -مياهنا
دفتر عقد المقاولة
للمشاريع اإلنشائية
(الجزء الثاني – الشروط الخاصة)

المشروع:

اعادة أوضاع الحفريات في مختلف مناطق ادارة شركة مياهنا /جنوب عمان

العطاء رقمO-T-20-0048-A:
أ – التعليمات للمناقصين
ب – الشروط الخاصة
ج – الشروط الخاصة االضافية
د -نماذج العرض والضمانات واالتفاقيات والبيانات
يعتبر هذا الجزء من دفتر عقد المقاولة الموحد متمما ً لجزء الشروط العامة (و تعديالته) ،وتعتمد
الشروط التالية كشروط خاصة للعقد.
إن ما يرد في هذه الشروط من إضافة أو إلغاء أو تعديل على مواد الشروط العامة يعتبر سائداً
ويؤخذ به بالقدر الذي يفسر أو يضيف أو يلغي أو يعدل على تلك المواد.
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أ – التعليمات للمناقصين

 -وثائق العطاء

 إعداد وتقديم عروض المناقصات تقييم العروض واحالة العطاء -الضمانات والكفاالت
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أ – التعليمات للمناقصين
Instructions to Tenderers
العطاء رقم ((O-T-20-0048-A

الخاص بمشروع :اعادة أوضاع الحفريات في مختلف مناطق ادارة شركة مياهنا /جنوب عمان

()1

يمكن للمقاولين الذين يحق لهم شراء نسـ المناقصـة بموجـب اإلعـالن عـن طـرح هـذا العطـاءب والـراغبين
باالشتراك في المناقصة أن يتقدموا للحصول على نسخة من وثائق العطاء الموزعة مع الدعوة مقابل دفع

()2

ثمن النسخة المقرر.

تشمل وثائق العطاء لهذا المشروع ما يلي:
-

دعوة العطاء بما فيها اإلعالن
الشروط العامة للعقد و تعديالته (غير مرفق)
الجزء األول:
الجزء الثاني:
أ-

ج-

الشروط الخاصة االضافية

د-

نماذج العرض والضمانات واالتفاقيات والبيانات

-

المواصفات الخاصة

-

-
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ب-

الشروط الخاصة

الجزء الثالث:

-

)

التعليمات للمناقصين

جداول الكميات واألسعار
الجزء الرابع:

المخططات

الجزء الخامس :المواصفات الفنية العامة ( لتنفيذ خطوط الميـاه الصـادرة عـن وزارة الميـاه والـري

طريقة تقديم العروض:

()3

إعداد وتقديم عروض المناقصات

ينبغي على من يرغـب باالشـتراك فـي هـذه المناقصـة أن يقـوم بزيـارة موقـع العمـلب وأن يتعـرف عليـهب وأن
يحصل بنفسه وعلـى مسـؤوليته ونفقتـه الخاصـةب علـى جميـع المعلومـات الالزمـة لـه لتقـديم العـرضب وأن

يتفهم ماهيتها والظروف المحيطة بالمشروع وسائر العادات المحليةب وظروف العملب وكـل األمـور األخـر

التي لها عالقة بالمناقصةب أو تلك التي تؤثر على وضع أسعار عرضه.

أ-

ب-
ج-

يقــدم عــرض المناقصــة علــى نمــوذج عــرض المناقصــة المــدرج فــي هــذا الــدفترب ويقــوم المنــاقص
بتعبئة النموذج وجدول الكميات واالسـعار وأي جـداول أو مالحـق أخـر ويوقـع وثـائق المناقصـة

في األماكن المحددة لذلك.

يشترط أن يكون تعبئة خانة أسعار الوحدة في جداول الكميات باألرقام والكلمات بخط واضح.

ال يجوز إدخال أي تعديل على وثائق العطاء من قبل المناقصب واذا أجر المنـاقص أي تعـديلب
أو إذا أخل بأي من هذه التعليماتب فإن ذلك يؤدي الى رفض عرضه.

أما إذا أراد المناقص تقديم عرض بديلب فإن باستطاعته أن يقدم ذلك في مذكرة خاصـة منفصـلة
ترفـــق بـــالعرضب شـــريطة أن يتقـــدم بـــالعرض األصـــيل كمـــا هـــو مطلـــوب فـــي الشـــروطب وللجنـــة

العطاءات المختصة أن تنظر في عرضه البديل أو ترفضه.
()4

يجب على المناقص أن يقدم عرضه على النسق المطلـوب فـي هـذه التعليمـات ودعـوة العطـاء وأن يشـتمل

العرض على البيانات والمعلومات التالية:
أ-

وضع منشأة المناقص فردا كان أو شركةب وكتـاب التفـويض للمسـؤول المفـوض بـالتوقيع عنهـا.

واذا كانت هناك مشاركة بشكل ائتالف فإنه يجب على الشركات المتآلفـة تقـديم اتفاقيـة االئـتالف

بينها بحيث يكون التآلف بالتكافـل والتضـامن (مجتمعـين ومنفـردين)ب وأن يوقـع أطـراف االئـتالف
على العرضب وأن يقدموا الكفاالت والضمانات بأسمائهم مجتمعين.

ب-

خبرة المناقص ومؤهالتهب مع بيان وصـف المشـاريع التـي سـبق وأن أنجزهـاب والمشـاريع الملتـزم

ج-

ذكر أسماء المقاولين الفرعيين الذين ينوي استخدامهم في التنفيـذب علـى أن يكـون هـذا المقـاول

د-

بها حالياب وبيان نسب إنجازها بأرقام واقعية.

الفرعي مصنفا ضمن نفس الفئة التي ينتمي إليها المقاول الرئيسي في تصنيفهب أو بالفئة التـي

تليها مباشرة بالتسلسل التنازلي.

يرفــق مــع العــرض المقــدم كفالــة ماليــة أو شــيك مصــدق لصــالح صــاحب العمــل وألمــرهب بــالمبل

جديـة التـزام المنـاقص للـدخول فـي المناقصـةب
المحدد في (ملحق عرض المناقصة)ب كدليل على ّ
وعلــى أن تكــون تلــك الكفالــة صــادرة عــن بنــك أو مؤسســة ماليــة كــل منهمــا مــرخص للعمــل فــي
األردن.
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تعاد هذه الكفاالت للمناقصين الذين لم يحل عليهم العطاءب حسبما تقرره اللجنة المختصـة خـالل

( )7أيام من تاري إحالة العطاء أو انتهاء صالحية كفالة المناقصة أيهما أسبق .أمـا المنـاقص
الذي يحال عليه العطاء فتعاد إليه هذه الكفالة بعد أن يقدم ضمان األداء ويوقع العقد.

أمــا إذا كــان المنــاقص منتميــا إلــى بلــد تســتعمل فيــه ضــمانات تــأمين ) (Bondsفعنــدها يتوجــب

علــى المنــاقص أن يتقــدم بطلـب مســبق إلــى صــاحب العمــل لمعرفــة فيمــا إذا كــان يقبــل مثــل هــذا
الضمانب وفي كل األحوال يجب أن تكون تلك الضمانات مصدقة من بنوك محلية عند تقديمها.

هـ -

عنوان المناقص الرسمي الكامل .أما إذا كان مركز المناقص الرئيسي خارج األردن فإن عليه أن

يحدد عنوانا له في األردن ليعتبر عنوانه الرسـمي الـذي توجـه إليـه كافـة المراسـالت واإلشـعارات.
وكل إشعار أو رسالة تبعث مسجلة على هذا العنوان تعتبر وكأنها قد سلمت

()5

إليه.

و-

أن يقــدم تحلــيال ألســعار البنــود الرئيســية المحــددة فــي العطــاءب مبينــا تكــاليف المـواد والتجهيـزات

ز-

أي معلومات أو بيانات أخر يطلب إلى المنـاقص تقـديمها أو إرفاقهـا بعرضـه إذا كانـت مطلوبـة

اآللية والمصنعيات والمصاريف اإلدارية واألرباح إلنجاز بنود األشغال كاملة.

بموجب الشروط الخاصة االضافية أو المواصفات الخاصة أو هذه التعليمات.

تعتبر األسعار التي يدونها المناقص أمـام البنـود فـي جـدول الكميـات علـى أنهـا القيمـة الكليـة ألشـغال كـل

مـــن تلـــك البنـــود وانجازهـــا واصـــالح أيـــة عيـــوب فيهـــا وفقـــا للعقـــدب وتشـــمل كـــذلك األعمـــال التمهيديـــة

)( (Preliminariesاال اذا ورد لألعمال التمهيدية بنود منفصلة خاصة بها في جدول الكميات).
()6

توضيح االلتباس:

إذا كان هنـاك أي التبـاس أو تنـاقض فـي وثـائق العطـاءب أو كانـت هنـاك حاجـة لتوضـيح أي غمـوض فـي
وثــائق العطــاءب فعلــى المنــاقص أن يتقــدم بطلــب خطــي إلــى رئــيس لجنــة العطــاءات المختصــة مــن أجــل

التوضـيح وازالـة االلتبــاس فـي موعــد يسـبق التــاري المحـدد لفــتح العطـاء بمــا ال يقـل عــن ( )7أيـامب ويــتم

توزيع اإلجابة خطيا على االستفسارات على جميع المناقصين المتقدمين للعطـاءب وال يجـوز أن يتخـذ مثـل
هذا التوضيح مبر ار لطلب تمديد الموعد المحدد لتقديم العرض.

()7

إيداع العروض:

أ -يقدم العرض متكامال وفـي ظـرف مختـوم مكتـوب عليـه مـن الخـارج عطـاء رقـم(O-T-20-0048-

)Aالخاص بمشروع :اعادة أوضاع الحفريات في مختلف مناطق ادارة شركة مياهنا /جنوب عمان

واسم المقاول ويودع في صندوق العطاءات الذي تحـدده لجنـة العطـاءات المختصـة فـي إعالنهـا عـن العطـاء وذلـك

في أو قبل الموعد والتاري المحددين لإليداع.
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ب-

إن أي عرض يقدم بعد موعد اإليداع يرفض ويعاد إلى صاحبة مقفال.

ج-

تفتح العروض عادة في جلسة علنية بحضور من يرغب من المناقصـينب إال إذا نـص فـي دعـوة

العطاء على اتباع أسلوب آخر.

()8

إلزامية العروض:

يعتبــر العــرض المقــدم ملزمــا للمنــاقص وال يجــوز ســحب هــذا العــرض بعــد تقديمــه ويظــل العــرض ملزمــا

للمناقص الذي تقدم بـه لفتـرة ( )90يومـا ابتـداء مـن تـاري إيـداع العـروض إال إذا حـدد فـي دعـوة العطـاء
مدة التزام أطول من هذه المدة.

()9

عمالت الدفع وسعر المناقصة:

على المناقص تقديم أسعاره بالدينار األردني إال إذا نص على غير ذلك في شروط دعوة العطاء.

واذا كانت هنالك عمالت أخر للدفع منصوص عليها في نموذج عرض المناقصـةب فإنـه يجـب تحديـد تلـك
العمالت وأسعار تحويلها في موعد "التاري األساسي".

( )10تقييم العروض:

تقييم العروض واحالة العطاء

يــتم دراســة عــروض المناقصــات وتقييمهــا بموجــب تعليمــات العطــاءات الحكوميــة الصــادرة بموجــب نظــام

األشغال الحكوميةب ويفترض في المناقص أن يكون على اطالع ودراية بهذه التعليمات.

( )11أسلوب تدقيق العروض:
أ-

إذا وجد في العرض خطأ أو تناقض بـين حسـاب جملـة أي مبلـ ومـا يجـب أن تكـون عليـه هـذه

الجملة بتطبيق سعر الوحدةب فللجنة المختصة الحق بتعديل جملة المبل بما يتفق وتطبيق سـعر الوحـدةب

وبالتالي يتم تعديل مجموع األسعار أو المبل اإلجمالي للعطاء وفقا لذلك.
ب-

إذا اختلــف العــدد المــذكور باألرقــام عــن المــذكور كتابــة بالكلمــاتب فتعتبــر كتابــة الكلمــات هــي

ج-

إذا وجــد خطــأ فــي أي مــن العمليــات الحســابيةب فإنــه يــتم تصــحيح المجمــوع ويكــون المجمــوع

د-

إذا وجــد أن المنــاقص لــم يقــم بتســعير بنــد أو أكثــر مــن البنــودب فإنــه يحــق للجنــة المختصــة إمــا

الملزمة وتصحح القيمة تبعا لذلك.

المصحح ملزما للمناقص.

رفــض العــرضب أو اعتبــار تلــك البنــود غيــر المســعرة وكأنهــا محملــة علــى بنــود العطــاء األخــر ب وعلــى

المناقص تنفيذها (فيما إذا أحيل عليه العطاء) بدون مقابل.

هـ -

إذا قام المناقص بتسعير بند بصورة مغلوطة أو مبال فيهاب فللجنة المختصة الحق بما يلي:

-1

رفض العرضب أو

-2

تعديل األسعار بموافقة المقاول مستأنسة بأسعار السوق الدارجة وأسـعار المناقصـين اآلخـرين (

شــريطة أن تبقــى القيمــة اإلجماليــة للعــرض بعــد التعــديل مســاوية أو أقــل مــن قيمــة العــرض بعــد التــدقيق

الحسابي).
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()12

تحتفظ لجنة العطاءات المختصة بحقها في إهمال أي عرض غير متقيد بما ورد فـي هـذه التعليمـات .كمـا

تمارس صالحياتها بموجب أحكام نظام األشغال الحكومية واحالة العطاء دون التقيد بأقـل العـروض قيمـةب

ويتم كل ذلك دون أن يكون ألي مناقص لم يفز بالعطاء أي حق فـي مطالبـة صـاحب العمـل بـأي تعـويض

إزاء ذلك.

الضمانات (الكفاالت)
( )13ضمان األداء (كفالة حسن التنفيذ):
على المناقص الفائز بالعطاء أن يقوم بتوقيع العقد خالل فترة ( )14يوما مـن تـاري إبالغـه خطيـا بإحالـة
العطاء عليه أو تلزيمه لهب وعلى المناقص أن يقـدم إلـى صـاحب العمـل ضـمان األداء عنـد توقيـع اتفاقيـة
العقــد حســب نمــوذج الضــمان المرفــقب وتكــون قيمــة هــذا الضــمان الصــادر عــن أحــد البنــوك أو احــد

المؤسسات المالية المرخصة للعمل في األردن بالمبل المحدد (في ملحق عـرض المناقصـة) وذلـك ضـمانا

لتنفيذ التزامات العقد تنفيذا تاماب ولدفع ما قد يترتب على المقاول وفاء ألغراض العقد.

إذا رفض المناقص أو تأخر عن توقيع اتفاقية العقدب أو عجز عـن تقـديم ضـمان األداء المطلـوبب فعنـدها

يحـــق لصـــاحب العمـــل مصـــادرة كفالـــة المناقصـــة المرفقـــة بعرضـــه دون الرجـــوع إلـــى القضـــاءب وال يكـــون
للمناقص أي حق في المطالبة بها أو بأي تعويض بشأنها.

( )14ضمان إصالح العيوب ( كفالة اصالح العيوب):

على المقاول أن يقدم لصاحب العمل عند تسلمه شهادة تسلم األشغالب ضمان إصالح العيوب بقيمة %5

مــن قيمــة األعمــال المنجــزةب لضــمان قيامــه باســتكمال االعمــال المتبقيــه و تنفيــذ أعمــال إصــالح العيــوب

المطلوبة للمدة المنصوص عليها في ملحق عرض المناقصةب وبحيث يكون هذا الضمان صـاد ار عـن بنـك
أو مؤسسة مالية كل منهما مرخص للعمل في األردن .وبتسليم هذا الضمان لصاحب العمـل يعـاد للمقـاول

ضمان األداء.
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ب – الشروط الخاصة
 األحكام العامة صاحب العمل المهندس -المقاول

 -المستخدمون والعمال

 التجهيزات اآللية والمواد والمصنعية المباشرة والتأخيرات وتعليق العمل -االختبارات عند االنجاز

 تسلّم األشغال من قبل صاحب العمل كيل األشغال وتقدير القيمة التغييرات والتعديالت -قيمة العقد والدفعات

 تعليق العمل وانهاء العقد من قبل المقاول المخاطر والمسؤولية -التأمين

 -المطالباتب الخالفات والتحكيم
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الفصل األول  -األحكام العامة “"General Provisions

____________ _________________________________________________________

المادة ( - )2/1/1الفرقاء واالشخاص:
يضاف إلى البند ( )2/2/1/1ما يلي:

"ويعتبر صاحب العمل الفريق األول في العقد".

البند (( - )11/2/1/1إضافي):

الموظف:

الموظف الرسمي أو المستخدم لد

صاحب العمل ويشمل ذلك العاملين لد

المؤسسات الحكومية والشركات التي

تساهم بها الحكومة.

المادة ( - )4/1/1المبال والدفعات:
يضاف البندان التاليان إلى نهاية المادة:

البند (( - )13/4/1/1اضافي):
الدفعات األخر :

هي جميع العموالت أو أتعاب االستشارات أو أتعاب الوكالء أو غيرهـا المباشـرة وغيـر المباشـرة وأي شـيء ذو قيمـة

مادية دفعها المقاول أو تم االتفاق على دفعهـا إلـى "اآلخـرين" ويشـمل ذلـك التصـريح علـى سـبيل المثـال ال الحصـر

وصفاً مفصالً لهذه الدفعات األخر وسببها سواء تم دفعها أو كانـت سـتدفع بشـكل مباشـر أو غيـر مباشـر مـن قبـل

المقاول أو نيابة عنهب أو من قبل مقاوليه من الباطن أو نيابة عنهم أو أي من موظفيهم أو وكالئهـم أو ممثلـيهمب

وذلــك فيمــا يتعلــق بالــدعوة إلــى تقــديم العــروض الخاصــة بتنفيــذ هــذا العقــد أو عمليــة المناقصــة  /الم ـزاوده نفســها
واإلحالة على المقاول أو المفاوضات التي تجري إلبرام العقد من أجل تنفيذه فعالً.

البند (( - )14/4/1/1اضافي):
الدفعات الممنوعة:

هي جميع المبال سواء كانت عموالت أو أتعاب استشارات أو أتعـاب وكـالء أو غيرهـا دفعـت بشـكل مباشـر أو غيـر
مباشر أو شيء ذو قيمة مادية أو الوعود أو التعهدات لدفع مثل هذه المبال أو تقـديم هـذه األشـياء سـواء مباشـرة

أو بالواسطة وبغض النظر عما إذا كان ذلك تم من قبـل المقـاول أو نيابـة عنـه أو مـن قبـل مقاوليـه مـن البـاطن أو

نيابة عنهم أو أي من موظفيهم ووكالئهم أو ممثليهم والتي تـدفع إلـى أي "موظـف" وذلـك فيمـا يتعلـق بالـدعوة إلـى
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تقـــديم العـــروض الخاصـــة بتنفيـــذ هـــذا العقـــد أو عمليـــة المناقصـــة  /المـــزاودة نفســـها أو اإلحالـــة علـــى المقـــاول أو

المفاوضات التي تجري إلبرام العقد من اجل تنفيذه فعالً.

المادة ( - )2/1التفسير:
تضاف الفقرة التالية إلى نهاية المادة:

"في كل شـروط العقـد يحـدد مقـدار الربــح فـي عبـارة “أي كلفـة كهـذه مـع هـامح ربـح معقـول" بحيـث يحسـب الـربح
بنسبة) )%15من هذه الكلفة".

المادة ( :)5/1أولوية الوثائق
يلغى نص المادة األصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:

تعتبر مجموع ة الوثائق التي يتكون منه العقد مفسرة لبعضها الـبعضب علـى انـه لغايـات تفسـير العقـد تكـون أولويـة
الترجيح بين الوثائق حسب التسلسل التالي:
 -1اتفاقيـة العقد (إن وجدت) .
 -2كتاب القبـول.

 -3كتاب عرض المناقصة.
 -4الجداولب جدول الكميات
 -5المواصفات الخاصة
 -6الشروط الخاصة.
 -7الشروط العامة.

 -8المخططاتب وأية وثائق أخر تشكل جزءاً من العقد.

المادة ( - )6/1اتفاقية العقد:
تلغى الفقرة األخيرة من النص األساسي ويستعاض عنها بالفقرة التالية:

"كما يتعين على المقاول أن يدفع رسوم الطوابع وغيرها من النفقات المشابهة التي قد تتحقق على إبرام هذه

اال تفاقية بموجب القوانين النافذة".
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الفصل الثاني  -صاحب العمل ""The Employer
_____________________________________________________________________

المادة ( - )3/2أفراد صاحب العمل:
تضاف الفقرة التالية إلى نهاية المادة:

"في حالة وجود مقاولين آخرين يعملون في الموقع لصالح صاحب العملب فإنه يجـب تضمين عقودهم أحكاماً
مماثلة للتعاون واال لتزام بتوفير إجراءات السالمةب كما يتعين على صاحب العمل أن يشعر المقاول بوجود مثل

هؤالء المقاولين اآلخرين".

المادة ( - )4/2الترتيبات المالية لصاحب العمل:
تضاف الفقرة التالية إلى نهاية المادة:

"تكــون الترتيبــات الماليــة التــي يقــوم صــاحب العمــل بإشــعار المقــاول عنهــا متمثلــة فــي كتــاب الت ـزام باإلنفــاق علــى
المشروع خالل مدة اإلنجازب إال إذا تـم االتفـاق بـين الفـريقين علـى ترتيبـات أخـر حسـب ظـروف المشـروع وطريقـة

تمويله وخصوصياته األخر ".
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الفصل الثالث  -المهندس ""The Engineer

__________ ___________________________________________________________

المادة ( - )1/3واجبات وصالحية المهندس:
إيضاحا لما ورد في هذه "المادة"ب يراعى ما يلي:

يمارس المهندس الصالحيات المنوطة به تحديداً في العقدب أو تلك المفهومة من العقد ضمناً بحكم
الضرورة ويتعين عليه الحصول على موافقة صاحب العمل المسبقة في األمور التالية:

-1

إصدار األوامر التغييرية.

-3

الموافقة على تعيين المقاولين الفرعيين.

-2
-4

اقرار تمديد مدة اإلنجاز وتطبيق احكام تعويضات التأخير.
اصدار األمر بتعليق العمل.

المادة ( - )4/3استبدال المهندس:
يلغى النص األصلي ويستعاض عنه بما يلي:
إذا اعتزم صاحب العمل استبدال المهندسب فإنه يتعين عليه قبل مهلة ال تقل عن ( )28يوما من تاري االستبدال

أن يشعر المقاول بذلكب وأن يحدد في إشعاره اسم وعنوان وتفاصيل خبرة المهندس البديل .واذا كان للمقاول
اعتراض معقول عليه فإنه يتعين على المقاول أن يشعر صاحب العمل بذلك خالل ( )14يوما من تاري تسلمه
إشعار صاحب العمل مع بيان التفاصيل المدعمة العتراضه .ولد

تسلم صاحب العمل لمثل هذا اإلشعار

والتفاصيل المذكورةب يقوم صاحب العمل باتخاذ القرار الذي يرتئيه ويكون قراره هذا نهائياً وباتاً.

المادة (( - )6/3إضافية):
االجتماعات اإلدارية:

"للمهندس أو لممثل المقاول أن يدعو كل منهما اآلخر إلى االجتماعات اإلدارية لدراسة أمـور العمـلب ويتعـين علـى
المهنــدس فــي مثــل هــذه الحالــة أن يســجل محضـ ارً لحيثيــات االجتمــاع ويســلم نســخة منــه لكــل مــن الحاضــرين والــى
صاحب العملب مع مراعاة أن تكون المسؤوليات عن أية أفعال مطلوبة من أي منهم متوافقة مع أحكام العقد ".
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الفصل الرابع  -المقاول ""The Contractor

__________ ___________________________________________________________

المادة ( - )2/4ضمان األداء:
يلغى نص الفقرات الثانية والثالثة والرابعة من المادة األصلية ويستعاض عنه بالتالي:
"يتعين على المقاول أن يقدم ضمان األداء إلى صاحب العمل خالل ( )14يوماً من تاري تسلمه "لكتاب القبـول" إال
إذا نص على خالف ذلك ,وأن يرسل نسخه من الضـمان إلـى المهنـدس وبخـالف ذلـك يعتبـر المقـاول مسـتنكفاً عـن

عرض مناقصته ويحق لصاحب العمل أن يصادر كفالة مناقصته التي سبق وأن تقدم بها.

ينبغــي أن يكــون الضــمان صــاد ار مــن دولــة موافــق عليهــا مــن قبــل صــاحب العمــل وأن يــتم إعــداده حســب النمــوذج

المرفــق بهــذه الشــروط الخاصــة .واذا كــان الضــمان بنمــوذج كفالــة بنكيــة فإنــه يجــب إصــداره مــن قبــل بنــك محلــي
مرخصب كما يجب تعزيز أي ضمان صادر عن أي بنك أجنبي من قبل أحد البنوك المحلية المرخصـة .واذا لـم يكـن

الضمان بنموذج كفالة بنكية فإنه يتعين أن يكون صاد ار عن مؤسسة مالية مسجلة ومرخصة للعمل في األردن وأن

يكون مقبوال لد صاحب العمل.

بعد صدور شـهادة تسـلم األشـغال يمكـن أن تخفـض قيمـة ضـمان األداء لتصـبح بنسـبة  %5مـن قيمـة العقـد أو أن

يستبدل بها ضمان إصالح العيوب (كفالة اصالح العيوب) بواقع  %5من قيمة العقد.

كمــا يتعــين علــى المقــاول أن يتأكــد مــن أن يبقــى ضــمان األداء ســاري المفعــول بالقيمــة المحــددة فــي ملحــق عــرض

المناقصة إلى أن ينجز المقاول األشغال واذا احتوت شروط الضمان على تاري النقضـائهب وتبـين بـأن المقـاول لـن
يكون مخوال بتسلم أي من شهادتي اإلنجاز أو األداء بتاري يسبق الموعد النهائي لصالحية أي منهما بمـدة ()28

يوماب فإنه يتعين عليه أن يقوم بتمديد سـريان الضـمان إلـى أن يـتم إنجـاز األشـغال او اصـالح العيـوب حسـب واقـع
الحال.

المادة ( - )4/4المقاولون الفرعيون:
يلغى النص االصلي ويستعاض عنه بما يلي:

ال يجوز تحويل العطاء كلياً او جزئياً الي مقاول فرعي اخر مهما كانت صفته او درجته.

المادة ( - )8/4إجراءات السالمة:
تضاف الفقرتان التاليتان إلى نهاية المادة:
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" إذا كان هنالك عـدة مقـاولين يعملـون فـي الموقـع فـي نفـس الوقـتب تـتم إعـادة النظـر فـي قائمـة إجـراءات السـالمة
المطلوبة من المقاولب وفي هذه الحالة يتم تحديد التزامات صاحب العمل بشأنها.

يتعــين علــى المقــاول وصــاحب العمــل والمهنـدس اال لتـزام بأحكــام كــودات البنــاء الــوطني فيمــا يخــص أمــور الســالمة
العامة واألمور المتعلقة بها".

المادة ( - )9/4توكيد الجودة:
إذا قرر صاحب العمل أن هنالك حاجة إلى وجود نظام لتوكيد الجودة في األشـغال فإنـه يتعـين بيـان ذلـك فـي ملحـق

عرض المناقصة أو في الشروط الخاصة االضافية ,وايراد التفاصيل في وثائق العقد.

المادة ( - )20/4المعدات والمواد التي يقدمها صاحب العمل:
يجب أن يحدد في الشروط الخاصة اإلضافية كل بند من المعدات أو المواد التي سيقوم صاحب العمـل بتشـغيلها أو
بتقــديمها إلــى المقــاول بصــورة مفصــلة .ولــبعض أن ـواع التسهيـــالت يتعــين تحديــد األحكــام األخــر لتوضــيح ن ـواحي

المسؤولية والتأمينات في الشروط الخاصة االضافية.

المادة ( - )22/4األمن في الموقع:
تضاف الفقرة التالية إلى نهاية المادة:

"إذا تواجــد أكثــر مــن مقــاول فــي الموقــعب فإنــه يجــب تحديــد مســؤولية صــاحب العمــل وكــل مــن المقــاولين اآلخــرين
الموجودين في الموقع في الشروط الخاصة االضافية".

المادة (( - )25/4إضافية):
األشغال المؤقتة:

أ-

ب-
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يتعــين إيضــاح متطلبــات األشــغال المؤقتــة المطلــوب مــن المقــاول تنفيــذها أو تقــديمها وادامتهــا وصــيانتها

وتشغيلهاب في جدول الكميات كبنود في قسم األعمال التمهيدية.

كما يتعين بيان أية أشغال مؤقتة سيقوم صاحب العمل بتزويدها.

الفصل السادس  -المستخدمون والعمال ""Staff and Labour
_____________________________________________________________________

المادة ( - )1/6تعيين المستخدمين والعمال:
تضاف الفقرة التالية إلى نهاية المادة:

"يتعين على المقاول مراعاة األنظمة والقوانين المتعلقة باسـتخدام العمـال األجانـب واال لتـزام باتبـاع القـوانين المحليـة
المرعية بخصوص اإلقامة وتصاريح العمل المتعلقة بهم".

المادة ( - )5/6ساعات العمل:
تضاف الفقرة التالية إلى نهاية المادة:
"تكون أيام العمل خالل األسبوع( :السبتب األحدب اال ثنينب الثالثاءب األربعاءب الخمـيس) لمـدة ثمـاني سـاعات يوميـاً
بحيث ال يستثنى يوم السبت من أيام العمل األسبوعية" لجهاز المقـاول حسـب قـانون العمـل والعمـال وحسـب ملحـق

عرض المناقصة.

المادة ( - )8/6مناظرة المقاول:
تضاف الفقرة التالية إلى نهاية المادة:

"للتأكد من حسن استعمال لغة االتصاالتب يمكن تحديد نسبة المستخدمين لـد المقـاول الـذين يجـب أن يسـتخدموا
هذه اللغة بطالقةب أو انه يتعين على المقاول توظيف عدد مناسب من المترجمين".

المادة ( - )9/6مستخدمو المقاول:
لتحديد اعداد ومؤهالت جهاز المقاول المنفذب يتم ادراج مثل هذه المتطلبات في الشروط الخاصة االضافية.

المادة (( - )12/6إضافية):
أ-

مقاومة الحشرات والقوارض
يتعين على المقاول في كل وقت أن يتخذ االحتياطات الالزمة لحماية جميع المستخدمين والعمال العاملين
فـي الموقـع مـن أذ الحشـرات والقـوارضب وأن يقلـل مـن خطرهـا علـى الصـحة .كمـا يتعـين عليـه أن يــوفر
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أدوية الوقاية المناسبة ضدها لمستخدميه وأن يتقيد بأيـة تعليمـات صـادرة عـن أي سـلطة صـحية محليــةب

بما فيها استعمال مبيدات الحشرات.

ب-

حظر تعاطي المخدرات والمشروبات الكحولية
يحظــر علــى المقــاول أن يحضــر إلــى موقــع العمــل أي مشــروبات كحوليــة أو مخــدراتب أو أن يســمح أو
يتغاضى عن قيام عماله ومستخدميه أو عمال ومستخدمي مقاوليه الفرعيين بتعاطيها في

ج-

الموقع.

حظر استعمال األسلحة:
يحظر على المقاول ان يحضر إلى موقع العملب أو أن يستعمل فيه أية أسـلحة أو ذخيـرة أو مـواد متفجـرة

يمنعها القانونب ويجب عليه أن يمنع عماله ومستخدميه وعمال ومستخدمي مقاوليه الفـرعيين مـن حيـازة

مثل هذه األسلحة والذخائر في الموقع.

د-

احترام الشعائر الدينية واال لتزام بالعطل الرسمية:
على المقاول أن يتقيد بأيام األعياد الرسميةب وأن يراعي الشعائر الدينية المتعارف عليها.
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الفصل السابع  -التجهيزات اآللية والمواد والمصنعية
""Plant, Materials and Workmanship
_____________________________________________________________________

المادة ( - )1/7طريقة التنفيذ:
تضاف الفقرة التالية إلى نهاية المادة:

" إذا كانت األشغال تنفذ بقروض من قبل مؤسسة مالية تقتضي قواعدها إلزام صاحب العمل بشراء بعض التجهيـزات
اآلليـــة أو المـــواد مـــن أســـواق محـــددة وضـــمن شـــروط محـــددةب فإنـــه يجـــب الـــنص عليهـــا ببيـــان "دول المصـــدر

المؤهلة ."Eligible Source Countries

المادة ( - )4/7االختبار:
ايضاحاً لما ورد في هذه المادة فان المقاول يتحمل تكاليف ما يترتب علـى اجـراء االختبـارات المنصـوص عليهـا فـي
العقد ( بما فيها المواصفات الخاصة والعامة ) أثناء التنفيذ وعند االنجاز.
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الفصل الثامن  -المباشرة والتأخيرات وتعليق العمل
""Commencement, Delays and Suspension
_____________________________________________________________________

المادة ( - )2/8مدة اإلنجاز:
تضاف الفقرة التالية إلى نهاية المادة:
"واذا كان ـت األشــغال ســوف يــتم تســلمها علــى مراحــلب فإنــه يجــب تحديــد تلــك المراحــل كأقســام فــي ملحــق عــرض
المناقصة أو في الشروط الخاصة اإلضافية".

المادة ( - )3/8برنامج العمل:
تضاف الفقرة التالية إلى نهاية المادة:
يقدم برامج العمل المعدلة خالل ( )14يوماً من تسلمه إشعار المهندس بضرورة تقديمها.
"يتعين على المقاول أن ّ

المادة ( - )7/8تعويضات التأخير:
-

يجب النص في ملحق عرض المناقصـة أو فـي الشـروط الخاصـة اإلضـافية علـى قيمـة تعويضـات التـأخير
لكل قسم من األشغال وكيفية احتسابها في حالة التراكم.

المادة (( - )13/8إضافية):
مكافأة اإلنجاز المبكر:

إذا كانت حاجة صاحب العمل تستدعي إشغال المشروع في وقت مبكرب فإنه يمكن النص على دفع "مكافـأة اإل نجـاز
المبكر" في ملحق عرض المناقصة.
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الفصل التاسع  -االختبارات عند اإلنجاز
""Tests on Completion
_____________________________________________________________________

المادة ( - )1/9التزامات المقاول:
تضاف الفقرة التالية إلى نهاية المادة:

"يتعين أن ينص في "المواصفات" على تحديد االختبارات التي يجب إجراؤها قبل إصـدار شهــادة تسـلم األشغــالب واذا

كانـت األشغال سوف يتم اختبارهـا وتسـلمها علـى مراحـلب فـإن متطلبـات االختبـارات يجـب أن تأخـذ فـي الحسـبان أن

بعض أجزاء األشغال غير مكتملة".

25

الفصل العاشر  -تسلم األشغال من قبل صاحب العمل
" " Employers Taking - Over
__________ ___________________________________________________________

المادة ( - )1/10تسلم األشغال وأقسام األشغال:
تلغى الفقرة الثالثة التي تبدأ بـ( يتعين على المهندس  )...إلى نهاية المادة ويستعاض عنها بما يلي:

أ-

عندما يتم انجاز األشغال بكاملها أو أي قسم منها "حسبما هو محدد في ملحق عرض المناقصة"ب

وبحيث يمكن استعمالها للغاية التي أنشئت من أجلها بشكل مناسب ويتبين أنها قد اجتازت االختبارات

عند االنجاز المطلوبة بموجب العقدب فيجوز للمقاول ان يشعر المهندس بذلك (وارسال نسخة من اشعاره
الى صاحب العمل) على ان يرفق بهذا االشعار تعهداً منه بانجاز أية اصالحات أو أعمال متبقية
بالسرعة الالزمة خالل فترة اصالح العيوب.

ويعتبر هذا االشعار المشار اليه والتعهد الخطي المرفق به طلبا مقدما الى المهندس الصدار شهادة
تسلم األشغال.
ب-

يقوم المهندس خالل ( )14يوماً من تاري

تسلمه طلب المقاول بالكشف على األشغالب ويقدم تقريراً

بنتيجة كشفه إلى صاحب العمل خالل هذه المدة (وارسال نسخه عنه إلى المقاول) فإما أن يشهد بأن
األشغال قد أنجزت وأنها في وضع قابل للتسلمب أو ان يصدر تعليمات خطية الى المقاول يبين فيها
األمور التي يترتب على المقاول استكمالها قبل اجراء عملية التسلمب ويحدد للمقاول الفترة الزمنية

الالزمة الستكمال األعمال المتبقية وتصحيح األشغال بشكل مقبول لد المهندس.
اذا أر

المقــاول ان تقرير المهندس ليس دقيقاًب فله أن يبل ذلك الى صاحب العملب وفي هذه الحالة

يقوم صاحب العمل (خالل  14يوما) من تاري تسلمه تبلي المقاول بالتحقق من الواقع بالطريقة التي
يختارهاب للتأكد مما ورد في تقرير المهندس او اتخاذ قرار بتشكيل لجنة تسلم االشغال.

ج-

يقوم صاحب العمل خالل ( )10أيام من تسلمه تقرير المهندس (الذي يشهد فيه بأن األشغال قد تم

انجازها وأنها في وضع قابل للتسلم) بتشكيل لجنـة تسلم األشغـال (ويكون المهندس أحد أعضائها) -

على ان ال يتجاوز عدد اعضائها عن سبعة  -ويبل المقاول بالموعد المحدد لمعاينة األشغالب وفي

أثناء ذلك يقوم المهندس مع المقاول بإعداد ما يلزم من كشوف وبيانات وجداول ومخططات ال زمه
لتسهيل مهمة اللجنة.
د-
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تقوم اللجنة خالل ( )10أيام من تاري تشكيلها بإجراء المعاينة بحضور المقاول أو من يفوضهب ومن ثم
تقوم باعداد محضر تسلم االشغالب ويوقع عليه أعضاء اللجنة والمقاول أو وكيله المفوض ,وتسلم نس

منه ا لى كل من صاحب العمل والمقاول والمهندس ,وفي حالة تخلف اللجنة عن اجراء المعاينة واعداد
ٍ
عندئذ يعتبر في هذه الحالة
التقرير خالل مدة اقصاها ( )28يوماً من تاري انتهاء المدة المحددة آنفابً
تاري التسلم هو التاري المحدد في تقرير المهندس.

هـ -

يتعين على المهندس خالل ( )7أيام من توقيع المحضر المتضمن تسلم األشغال ان يصدر شهادة تسلم
األشغالب محدداً فيها تاري إنجاز األشغـال بموجب العقدب ويعتبر هذا التاري هو تاري بدء فترة إصالح

العيوب ,كما يتعين على المهندس أن يرفق بالشهادة كشف باألعمال المتبقية واإلصالحات المطلوبة من
المقاول والتي يتعين على المقاول أن ينفذها خالل مدة محددة من بدء فترة االشعار بإصالح العيوب.

و-

يحق للمقاول ابداء مالحظاته او اعتراضه على تقرير اللجنةب على أن يتم ذلك خالل ( )7أيام من تاري

توقيع التقرير ويقدم اعتراضه خطياً الى المهندس الذي يتعين عليه دراسة األمر وتقديم تنسيبه الى
صاحب العمل.
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الفصل الثاني عشر  -كيل األشغال وتقدير القيمة
" " Measurement and Evaluation

__________ ___________________________________________________________

المادة ( - )3/12تقدير القيمة ) هذه المادة غيـر مطبقـة فـي هـذا العطـاء الن الكميـات غيرمحـددة
واالسعار ثابته مهما كانت الكميات )
تلغى الفقرة أ من النص األساسي لهذه المادة ويستعاض عنها بما يلي:
جميــع البنــود ضــمن جــدول الكميــات الـواردة فــي العقــد هــي بنــود بأســعار ثابتــةب واألوزان الـواردة فــي جــدول كميــات

العطاء هي أوزان تقديرية وال تعكس النسب الحقيقية للكميات المتوقعة .وال يحـق للمقـاول المطالبـة بتعـديل أي مـن
االسعار مهما بلغت الكميات بالزيادة أو النقصان.
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الفصل الثالث عشر  -التغييرات والتعديالت
" " Variations and Adjustments
المادة ( )8/13و ):( 7/13

ـــــــــــــــــــــــــــ

يلغـــى نـــص المـــادتين ( )7/ 13و ) )8/13مـــن الشـــروط العامـــة وجميـــع البنـــود المتفرعـــة منهـــا

وتعديالتها ويستعاض عنها بالنص التالي :

(( ال يســتحق المقــاول اي تعــويض عــن اي تغيــر فــي التكــاليف س ـواء الناجمــة عــن التغييــر فــي

التشريعات و القوانين بما فيهـا التعليمـات الحكوميـة و /او تلـك الناجمـة عـن اي تعـديل لالسـعار (
ارتفاعا /انخفاضا ) على اجور االيدي العاملة و/او اسعار اللوازم و/او المواد وغيرها مـن مـدخالت
االشــغال والتــي تشــمل التغييــر فــي اســعار المحروقــات و/او الم ـواد الرئيســية المدرجــة فــي جــدول

الكميات  ,ويكون السعر المقدم من المقاول في جدول الكميات شامال جميع التكاليف ))
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الفصل الرابع عشر  -قيمة العقد والدفعات

" " Contract Price and Payment
ـــــــــــــــــــــــــــ

المادة ( - )2/14الدفعة المقدمة:

تطبق هذه المادة على المشاريع التي ينص في ملحق عرض المناقصة على إعطاء دفعة مقدمة إلى المقاول
بخصوصها:

تلغى الفقرة الخامسة التى تبدأ بـ "يتم استرداد قيمة الدفعة المقدمة "...وتنتهي بـ "الى ذلك الوقت الذي يتم عنده

استرداد "الدفعة المقدمة" بالكامل ويستعاض عنها بالتالي:

"يتم استرداد قيمة الدفعة المقدمة من المقاول على النحو التالي:

تسدد قيمة الدفعة المقدمة على أقساط بنسبة  % 10من قيمة كل شهادة دفع".
يضاف إلى نهاية هذه "المادة" ما يلي:

يتم صرف القسط الثاني من الدفعه المقدمه بنسبة  % 5من قيمة العقد المقبوله خالل اسبوعين من اكمال
المقاول تزويد الموقع بالمعدات والتجهيزات والمواد المطلوبه لمباشرة العمل بصوره فعليه بموجب شهاده من

المهندس.

"إذا ثبت لصاحب العمل أن المقاول استغل الدفعة المقدمة ألغراض خارج نطاق المشروعب فإنه يحق لصاحب
العمل مصادرة كفالة الدفعة المقدمة فو ارً بصرف النظر عن أي معارضة من جانب المقاول".

المادة ( - )3/14تقديم الطلبات بشهادات الدفع المرحلية:
تلغي الفقرة (ز) من نهاية المادة ويستعاض عنها بما يلي:

ز-

خصم المبال التي تم دفعها إلى المقاول بموجب شهادات الدفع السابقة.

يضاف إلى نهاية المادة ما يلي:

"كما يتعين على المقاول أن يشعر صاحب العمل عندما يقدم الكشف إلى المهندس بصورته المكتملة".

المادة ( - )8/14الدفعات المتأخرة:
تلغى الفقرة الثانية من هذه المادة ويستعاض عنها بما يلي:

"تحسب نفقات التمويل بنسبة ( )%9ويتم تعديلها بالزيادة أو النقصان بموجب أية تعديالت يتم ادخالها على
قانون اصول المحاكمات المدنية ويتعين دفعها بالعمالت المحددة لها".

المادة ( - )9/14رد المحتجزات:
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يلغى النص االساسي ويستعاض عنه بما يلي:

اذا تمت موافقة صاحب العمل فانه يمكن استبدال ( )% 50من المبلـ المحتجـز مقابـل كفالـة خاصـة بعـد ان تصـل

قيمة المحتجزات الى ( )% 60من الحد االقصى المحدد في ملحق عرض المناقصه.

يتم رد كامل قيمة المحتجزات والكفاله الخاصة (في حال تطبيق ما ورد بالفقرة اعاله) بعد تسلم األشغال وعند تقـديم

ضمان اصالح العيوب ( كفالة اصالح العيوب ).

المادة ( – )10/14كشف دفعة االنجاز ( عند تسلم االشغال ):

ويتعين على المقاول عند تسلمه هذه الدفعه ان يقدم اق اررا" بالمخالصه حسب النموذج المرفق بهذه الشروط

( نموذج مخالصه عن دفعة االنجاز عند التسلم االولي رقم د.) 10-

المادة ( – )11/14طلب شهادة الدفعة الختامية ( المستخلص النهائي ):

تعدل الفقره (ب) من الماده المشار اليهـا اعـاله بحيـث تصـبح :ب -ايـة مبـال اخـر يعتبرهـا المقـاول انهـا

تســتحق لــه بموجــب العقــد او خالفــه فيمــا يتعلــق تحديــدا" بــاالمور او االشــياء المســتجده بعــد اصــدار شــهادة تســلم

االشغال ( التسلم االولي ).

المادة ( – )12/14اقرار المخالصة:

يضاف ما يلي بعد مصطلح (ضمان األداء):

(أو ضمان اصالح العيوبب حسب واقع الحال).
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الفصل السادس عشر  -تعليق العمل وانهاء العقد من قبل المقاول
" " Suspension and Termination by Contractor

_____________________________________ ________________________________

المادة ( - )1/16حق المقاول في تعليق العمل:
تلغى الفقرة األولى من هذه المادة ويستعاض عنها بما يلي:
" اذا اخفق المهندس في تصديق أي شهادة دفع بموجب احكام المادة ()6/14ب أو لم يتقيد صاحب العمـل بمواعيـد
الدفعات المستحقة للمقاول عمال باحكام المادة ()7/14ب فانه يجوز للمقاول – بعد توجيه اشعار بمهلة ال تقل عن

( ) 21يوما الى صاحب العمل ان يعلق العمل (أو ان يبطىء عملية التنفيذ) ما لم يتسلم المقاول شهادة الدفع ب او
الدفعه المستحقه حسب واقع الحال ومحتو االشعار المذكور".

تضاف الفقرة التالية في نهاية هذه المادة:

على المقاول وخالل ( )3أيام من تاري

تقديم طلب شهادة الدفعة بموجب المادة ( )3/14من العقد أن يعلم

صاحب العمل عن تاري تقديم طلب شهادة الدفعة"الى المهندس.

المادة ( - )2/16إنهاء العقد من قبل المقاول:
تلغى الفقرة (أ) من حاالت إنهاء العقد .وترقم الفقرات المتبقية من (أ  -و)
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الفصل السابع عشر  -المخاطر والمسؤولية
" " Risk and Responsibility

ــــــــــــــــــــ

تضاف المواد التالية في نهاية الفصل:

المادة (( - )7/17اضافية):
الضمان اإلنشائي للمشروع:

يكون المقاول مسؤوالً لمدة عشر سنوات عن الضمان اإلنشائي للمشروع وفقاً ألحكام المواد ( )791-788من
القانون المدني األردني.

المادة (( - )8/17اضافية):
استعمال المواد المتفجرة:

ي نبغي على المقاول اتخاذ جميع اإلجراءات واالحتياطات والتقيد بتعليمات المهندس واألنظمة والقوانين الصادرة عن
السلطة المختصة في كل ما يتعلق باستعمال المواد المتفجرة ونقلها وتخزينها وغير ذلك مما قد يحتاج إليه في
تنفيذ التزاماته الواردة في هذا العقدب وينطبق هذا على جميع المواد القابلة لالشتعال أو التي يوجد خطر في

استعمالها ونقلها وتخزينها.

ينبغي على المقاول تأمين التصاريح الالزمة لذلكب واجراء جميع االتصاالت مع مختلف السلطات والمصادر ذات
العالقة قبل قيامه بأعمال التفجير وعليه أن يتقيد بالتعليمات الرسمية التي تعطى له بهذا الشأنب كما عليه أن

يطلع المهندس أو ممثله على الترتيبات واإلجراءات التي يتخذها بخصوص خزن ونقل المتفجرات وأعمال التفجيرب

مع العلم أن هذه الترتيبات واإلجراءات ال تعفي المقاول من أي من مسؤولياته والتزاماته وفقاً للقوانين واألنظمة
والتعليمات المتعلقة بالتفجيرات.
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المادة (( - )9/17اضافية):
الرشوة:

إن ممارسة المقاول أو أي من مقاوليه الفرعيين او أي من مستخدميهم للرشوة بأي شكل من اشكالها الي من

جهاز صاحب العمل او المهندس او الجهاز التابع له يكون سبباً "كافياً " اللغاء هذا العقد وغيره من العقود التي
يرتبط بها المقاول بصاحب العملب هذا عدا المسؤوليات القانونية الناجمة عن ذلك ويعتبر في حكم الرشوة أي

عمولة او هديه تمنح الي من صاحب العمل او المهندس او مستخدميه بقصد الحصول على أي تعديل او تبديل

في االشغالب او على مستو المصنعيةب او للحصول على أي انتفاع شخصيب ولصاحب العمل الحق في استيفاء
أي تعويض يستحق له عن أي خسارة تنجم عن الغاء هذا العقد لهذا السبب ويمكنه خصم قيمة ذلك من أي مبل

يستحق للمقاول بذمتهب او من ضماناته.

( - )1/9/17الدفعات االخر :
أ-

لقد صرح المقاول في ملحق اقرار متعلق بالدفعات االخر المرفق بهذا العقد بجميع "الدفعات االخر "
والتي تم دفعها او تم االتفاق على دفعها الى االخرين وعلى المقاول تقديم وصف مفصل لهذه الدفعات

االخر وسببها سواء تم دفعها او كانت ستدفع بشكل مباشر او غير مباشر من قبله او نيابة عنهب أو

من قبل مقاوليه الفرعيين أو وكالئهم أو ممثليهمب وذلك فيما يتعلق بالدعوة الى تقديم العروض الخاصة

بتنفيذ هذا العقد أو عملية المناقصة  /المزاودة نفسها او االحالة على المقاول أو المفاوضات التي تجري
البرام العقد أو من اجل تنفيذه فعالً.
كما ويتعهد المقاول بأن يقدم تصريحاً خطياً الى الفريق االول( صاحب العمل ) على الفور عن وجود أي

دفعات اخر بما في ذلك على سبيل المثال وصفاً مفصالً لسبب هذه الدفعات االخر وذلك بتاري قيامه
بالدفع او تاري الزامه بالدفع ايهما يحدث أوالً.

ب-

يحق للفريق االول( صاحب العمل ) في حال حدوث أي مخالفه او اخالل بأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة
ان يتخذ اياً من االجراءات التالية أو جميعها وذلك بمحض حريته واختياره:
 – 1ان ينهي هذا العقد مع مراعاة نصوص المادة (  ) 2/15من العقد.
-2
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ان يخصم من المبال المستحقة للمقاول بموجب هذا العقد مبلغاً يساوي ضعفي مبل الدفعات

االخر .

-3

ان يطالب المقاول بأن يدفع الى الفريق االول وعلى الفور مبلغاً يسـاوي ضعفي مبل الدفعات
االخر ويقر المقاول بموجب هذا البند بموافقته غير القابلة للنقض على االستجابة الفورية

لمثل هذه المطالبه.
مع مراعاة الفقرة (د) ادناه يصرح الفريقان بأن مجموع المبال التي يحق للفريق االول تقاضيها

بموجب هذه الفقرة (ب) لن يتجاوز (ضعفي) مجموع مبال الدفعات االخر .

ج  -يوافق المقاول على ان يضمن جميع االتفاقيات التي يبرمها مع المقاولين من الباطن أو المجهزين أو

المستشارين فيما يخص هذا العقد مواداً مماثلة لتلك الواردة في الفقرات (أ) و (ب) اعاله (على ان ال تقل

هذه المواد في شدتها عن نصوص الفقرتين المشار اليهما) شريطة ان تنص هذه المواد صراحة على حق

الفريق االول( صاحب العمل ) بتنفيذ احكام هذه المواد مباشرة بحق اي من هؤالء المقاولين من الباطن أو
الموردين أو المستشارينب كما يتعهد المقاول ان يزود الفريق االول على الفور بنس كاملة ومطابقة

الصل هذه االتفاقيات بمجرد التوقيع عليها وبما يثبت انها مشتمله على هذه المواد.

د  -ال يجوز الي شخص ان يتذرع بأن نص المادة اعاله يضفي صفة المشروعية على أي من الدفعات االخر

اذا كانت القوانين واالنظمة النافذة تمنعهاب وان حقوق الفريق االول( صاحب العمل ) المنصوص عليها في
المادة اعاله هي باالضافة الى أي حقوق اخر قد تترتب للفريق االول( صاحب العمل ) أو أي طرف اخر

بموجب القوانين واالنظمة النافذة في المملكة.

هـ -يبقى نص المادة اعاله بجميع فقراتها سارياً ويتم العمل به حتى بعد انهاء هذا العقد.

( - )2/9/17الدفعات الممنوعة:

أ-

لقد صرح المقاول وتعهد للفريق االول( صاحب العمل ) في ملحق اقرار متعلق بالدفعات الممنوعة بانه لم
يقم بدفع أو يعد بدفع أي من "الدفعات الممنوعة" سواء بشكل مباشر أو غير مباشرب وبغض النظر عما

اذا كان ذلك قد تم من قبل المقاول أو نيابة عنهب أو من قبل مقاوليه الفرعيين أو نيابة عنهم أو أي من

موظفيهم أو وكالئهم أو ممثليهمب الى الفريق االول ويشمل ذلك على سبيل المثال ال الحصر أي "موظف"
بغض النظر عما اذا كان يتصرف بصفة رسمية ام ال وذلك فيما يتعلق بالدعوة الى تقديم العروض

الخاصة بتنفيذ هذا العقد أو عملية المناقصة  /المزاودة نفسها أو االحالة على المقاول أو المفاوضات

التي تجري البرام العقد أو من اجل تنفيذه فعالً.

كما يتعهد المقاول بأن ال يقوم بتقديم أي دفعات ممنوعة أو أن يعد بتقديم مثل هذه الدفعات سواء مباشرة

او بالواسطة وسواء اكان ذلك من قبل المقاول نفسه أو مقاوليه الفرعيين أو أي من موظفيهم أو وكالئهم
أو ممثليهم الى أي "موظف" فيما يتعلق بتعديل هذا العقد أو تجديده أو تمديده أو تنفيذه.
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ب-

يحق للفريق االول( صاحب العمل ) في حال حدوث أي مخالفه او اخالل بأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة
ان يتخذ اياً من االجراءات التالية أو جميعها وذلك بمحض حريته واختياره:
 – 1ان ينهي هذا العقد مع مراعاة نصوص المادة ( )2/15من العقد.
-2

ان يخصم من المبال المستحقة للمقاول بموجب هذا العقد مبلغاً يساوي (ضعفي) مبل الدفعات

-3

ان يطالب المقاول بأن يدفع الى الفريق االول وعلى الفور مبلغاً يساوي (ضعفي) مبل الدفعات

الممنوعة.

االخر ويقر المقاول بموجب هذا البند بموافقته غير القابلة للنقض على االستجابة الفورية

لمثل هذه المطالبه.

مع مراعاة الفقرة (د) ادناه يصرح الفريقان بأن مجموع المبال التي يحق للفريق االول تقاضيها

بموجب هذه الفقرة (ب) لن يتجاوز ضعفي مجموع مبال الدفعات الممنوعة.
ج-

يوافق المقاول على ان يضمن جميع االتفاقيات التي يبرمها مع المقاولين الفرعيين أو المجهزين أو

المستشارين فيما يخص هذا العقد مواداً مماثلة لتلك الواردة في الفقرات (أ) و (ب) اعاله (على ان ال
تقل هذه المواد في شدتها عن نصوص الفقرتين المشار اليهما) شريطة ان تنص هذه المواد صراحة

على حق الفريق االول بتنفيذ احكام هذه المواد مباشرة بحق اي من هؤالء المقاولين الفرعيين أو

الموردين أو المستشارينب كما يتعهد المقاول ان يزود الفريق االول على الفور بنس كاملة ومطابقة

الصل هذه االتفاقيات بمجرد التوقيع عليها وبما يثبت انها مشتمله على هذه المواد.
د-

ال يجوز الي شخص ان يتذرع بأن نص المادة اعاله يضفي صفة المشروعية على أي من الدفعات

الممنوعة اذا كانت القوانين واالنظمة النافذة تمنعهاب وان حقوق الفريق االول المنصوص عليها في
المادة اعاله هي باالضافة الى أي حقوق اخر قد تترتب للفريق االول أو أي طرف آخر بموجب

القوانين واالنظمة النافذة في المملكة.
هـ-
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يبقى نص المادة اعاله بجميع فقراتها سارياً ويتم العمل به حتى بعد انهاء هذا العقد.

"

Insuranceالفصل الثامن عشر – التأمين "
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المادة ( - )1/18المتطلبات العامة للتأمين:
يضاف الى نهاية هذه "المادة" ما يلي:

يكون المقاول هو الطرف المؤمنب كما ينبغي ان تتضمن بوليصة التأمين شرطاً ينص على المسؤوليات المتقابله

( CrossLiabilitiesلكل من صاحب العمل والمقاول باعتبارهما كيانين منفصلين في اتفاقيات التأمين

المادة ( - )2/18التأمين على االشغال ومعدات المقاول:
يضاف إلى نهاية هذه "المادة" ما يلي:

"تعتبر القيمة االستبداليه واالضافات المتحققة عليها بما يعادل ( )%115من قيمة العقد المقبولة".

التامين على كادر المقاول العامل من قبل المقاول .

37

الفصل العشرون  -المطالبات ،الخالفات والتحكيم
" " Claims, Disputes and Arbitration
_____________________________________________________________________

المادة ( - )2/20تعيين مجلس فض الخالفات:
باالضافة إلى ما ورد في المادة ( )2/20من الشروط العامةب تطبق األحكام المتعلقة بمجلس فض الخالفات على

النحو التالي:

إذ كانت "قيمة العقد المقبولة" تتراوح بين خمسمائة ألف دينار و مليون وخمسمائة الف دينارب يشكل

-1

المجلس من حكم واحد.

إذا تجاوزت "قيمة العقد المقبولة" مليون وخمسمائة الف دينارب يشكل المجلس من ثالثة أعضاء

-2
(حكمة).

-3

يتم تسمية الحكم (الحكمةْ) خالل  28يوما من تاري مباشرة العملب ولكن أعضاء المجلس ال يباشرون
مهامهم إال بعد نشوء خالف واحالته إلى المجلس.

المادة ( - )6/20التحكيـمArbitration :
تلغى الفقرة األولى والتي تبدأ بـ(ما لم يكن قد تم) وتنتهي بـ(بلغة االتصال المحددة في المادة  )4/1ويستعاض
عنها بما يلي:

"ما لم يكن قد تمت تسوية الخالف ودياًب فإن أي خالف حول قرار "المجلس"

بشأنهب مما لم يصبح نهائياً وملزماًب تتم تسويته بواسطة التحكيم وفقاً لما يلي:

أ  -تتم تسوية الخالف نهائياً بموجب قانون التحكيم االردني النافذ (ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك).

ب  -تشكل هيئة التحكيم من عضو واحد أو ثالثة أعضاء يعينون بموجب القانون الواجب التطبيقب و
ج  -تتم اجراءات التحكيم بلغة االتصال المحددة في المادة (.)4/1
المادة ( - )8/20انقضاء فترة تعيين "المجلس":
تعدل الفقرة (ب) من هذه المادة لتصبح كما يلي:

ب " -يحال الخالف مباشرة الى التحكيم بموجب احكام المادة (.")6/20
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ج -الشروط الخاصة االضافية
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ج -الشروط الخاصة اإلضافية
Supplementary Particular Conditions
• المادة ( - )9/4نظام توكيد الجودة

يتضمن تطبيق نظام توكيد الجودة ما يلي:

• تطبيق ضمان الجودة والذي يعرف كنظام يتم فيه التحقق من ان الضبط الشامل
للجودة ينفذ في جميع المراحل ولضمان الجودة البد من اجراء االختبارات التالية

للتحقق من الضبط الشامل للجودة.

 oفحص تدرج المواد المستعملة للطمم
 oفحص قوة تحمل الخرسانة

 oفحص درجة رك مواد الطمم
 oفحص المارشال للزفته

 oعمل خلطة تصميمية لمعرفة نسب المواد
• تطبيق نظام ضبط الجودة والذي يعرف على انه المراجعة المستمرة واصدار

الشهادات والفحص والتفتيش المستمر لمكونات المشرو بما في ذلك االفراد
واالنظمة والوثائق واساليب العمل وعليه يطلب االلتزام بطريقة التنفيذ التالية

سواء من المالك او المقاول

 oتدقيق الكفاالت وبوالص التامين
 oعمل محضر تسليم الموقع

 oاصدار شهادة مباشرة العمل
 oتعباة التقرير اليومي

 oتقديم نموذج استالم اولي
 oاصدار مذكرات الموقع

 oنماذج شبك الخطوط الجديدة على القائمة
 oنماذج فصل الخطوط القديمة الملغاة
 oالتقيد بنماذج المطالبات المالية
 oاصدار شهادة االستالم االولي
 oتدقيق كفالة اصالح العيوب
o

40

اصدار شهادة االستالم النهائي

• المادة ( - )7/8تعويضات التأخير

بالنسبة إلى تسليم المشروع على أجزاءب تعتمد تعويضات التأخير التالية عن األقسام المختلفة:

• يجب على المقاول مراعاة األمور التالية:
أ-

التزامات عامة:
-1

العمل على التقليل من الضجيج وتلويث البيئة بقدر المستطاع.

-3

تصريف مياه الفيضان والمياه الفائضة عن الض وخالفه لمنع اإلضرار بالغير.

-2
-4
-5

عدم استعمال (الموقع) ألي غرض غير تنفيذ األشغال.

المحافظة على األشجار والمروج والسياجات بشكل مالئمب وزرع بديل لما لم يصرح له
باقتالعه واعادة السياجات إلى حالتها األولى حسب تعليمات المهندس.

في حالة وجوب إنشاء سقالة على ملك أحد المجاورينب فعلي المقاول أن يقوم

باالتصال معهب وعمل الترتيبات الالزمة لتنفيذ ذلكب ثم إخالء المكان واصالحه عند
إتمام العمل وعلى حسابه الخاص.

ب-

ضبط إدارة العمل:
 - 1أن يتعاون مع المهندس في ترتيب مواعيد اجتماعات الموقع واعداد محاضر االجتماع.
-2

أن يعد سجال خاصا باألحوال الجوية ب يسجل فيه درجات حرارة الهواء القصو

-3

أن يقوم بأخذ الصور الفوتوغرافية لبيان تقدم سير العمل واعداد التقارير.

-4
-5
–6

-7

والدنياب والرطوبةب ومعدل هطول األمطار بالملمترات وساعات الهطول لكل يوم.

في حالة إصالح العيوبب أن يضع جدوال لذلكب وأن يعلم ممثل المهندس عن إنجازاته

أوال بأول.

أن يزود الموقع بالفتات تبين اسم المشروعب واسم صاحب العملب وبالعدد والحجم

وبالشكل الذي يتفق مع المهندس عليه.

في حالة رفض المهندس أو مساعد المهندس لمادة أو عمل ما فيجب على المقاول

قبل البدء بتصحيح الوضع أن يقدم مقترحاته باإلعادة أو التصحيح إلى ممثل
المهندس أو المهندسب وذلك لتالفى تكرار الخطأ.

إذا كان مطلوبا منه تجهيز مختبر للمواد في الموقعب فعليه أن يزوده بمشرف ذي

خبرة لتأدية المهام التالية:

_________________________________________________________
_________________________________________________________
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ج-

ممارسة مهنة المقاوالت وأداء مهامه بخصوص العقد:
-1

الممارسة الجيدة:
إذا لم يكن قد حدد وصف كامل لمادة أو منتج أو مصنعيةب فإنه من المفهوم أن

تكون تلك المادة أو العمل مالئمة ألغراض العقد أو ما يمكن أن يستنتج من

مضامينه منطقيا لممارسات التنفيذ الجيدةب بما في ذلك نصوص البنود والمواصفات

العامة والمواصفات القياسية المعمول بها.
-2

المواصفات القياسية:

إذا حدد لمادة مواصفات قياسية مثل ) (A.S.T.Mأو ) (B.S.Sأو غيرها فإنه يجب
على المقاول تقديم شهادة المنشأ التي تبين مطابقة ما يقدمه من تلك المواصفات لما

فيه قناعة المهندس.
-3

المواصفات المقيدة:

إذا ما حدد مصدر واحد إلحد

المواد أو المنتجات فإنه يجب على المقاول التقيد

بالبندب وال يغير ذلك المصدر الواحد بدون موافقة خطية من المهندس مقرونة بموافقة

صاحب العمل.
-4

عالمات مرافق الخدمات المخفية:

على المقاول وضع إشارات بارزة في األماكن التي يوجد بداخلها مواقع لتمديدات

مرافق وأن يعد لها مخططات مساحية واضحةب وذلك لتسهيل االهتداء إليها عند إجراء
الفحص عليها أو صيانتها أو تصليحها أو تشغيلها.

د-

استخدام األيدي العاملة المحلية:
-1

المشاريع الممولة من الخزينة أو القروض المحلية:
أ-

في الحاالت االستثنائية التي يتعذر العمل فيها من قبل أردنيينب يجوز

ب-

عدم إعطاء أية عطاءات فرعية من الباطن للمقاولين غير األردنيين مهما

استخدام عمالة وافدة بموافقة وزارة العمل المسبقة.

كانت األسبابب وعلى أن يلتزم المقاولون الفرعيون بتشغيل العمالة األردنية
فقط.
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ج-

إذا تبين لصاحب العمل أن المشروع ذو طبيعة متخصصةب وبحاجة إلى خبرة

أجنبية فعليه أن يرفع تقري ار بذلك يبين أسباب الحاجة لتلك الخبرة األجنبية

إلى لجنة فنية خاصة تشكل على النحو التالي (للنظر في مثل هذه األمور

ورفع تنسيباتها إلى مجلس الوزراء إلصدار القرار المناسب حول السماح

للشركات األجنبية ومقدار مساهمتها)ب من معالي وزير األشغال العامة
واإلسكان رئيسا وعضوية السادة:

أمين عام وزارة األشغال العامة واالسكانب ومدير عام دائرة العطاءات
الحكوميةب ونقيب المهندسينب ونقيب المقاولين وممثل عن الدائرة ذات

العالقة بالمشروع.
-2

المشاريع الممولة بقروض خارجية:
يجوز تنفيذ هذه المشاريع من قبل مقاولين غير أردنيين بالمشاركة أو االئتالف مع
مقاولين أردنيين أو باالنفرادب إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.

وفي حالة تنفيذ المشروع من قبل مقاولين غير أردنيين فيجب االلتزام من قبل هؤالء

المقاولين بتشغيل عمالة أردنية ال تقل نسبتها عن ( )%70من مجموع العمالة
الماهرة المطلوبة والمقدرة تقديرا حقيقيا بموافقة وزارة األشغال العامة واإلسكانب على

أن ال يسمح بتشغيل أي عدد من العمال األجانب العاديين غير المهرة.
-3

على الو ازرات والمؤسسات العامة والبلديات والشركات المساهمة العامة االلتزام ببالغ

رئيس الوزراء رقم ( )6لسنة 1990واعتباره جزءاً من العطاءات والعقود التي تبرمهاب
وفي حالة ثبوت مخالفة أحكامه من قبل المقاولين تتخذ بحقهم اإلجراءات التالية:

أ-

إنذار المقاول المخالف خطيا على عنوانه من قبل صاحب العمل لتصويب

ب-

فرض غرامة مالية تساوي أجور العمالة األجنبية المخالفة المستخدمة في

الوضع خالل مدة أقصاها ( )7سبعة أيام.

المشروع.
-4
-5
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إذا تبين وجود نقص في المواصفات العامة والخاصة تعتمد المواصفات الواردة في

كودات البناء الوطني األردني بحدها األدنى.

على المقاول المحلي استخدام اآلليات المتوفرة ومنتجات الصناعة المحلية

عند تنفيذ األشغال.

معلومات مقدمة من المقاول
• ممثل ومستخدمو المقاول (جهاز المقاول المنفذ):
يتعين على المقاول أن يعين الجهاز المنفذ التالي كحد أدنىب وبحيث يكون هذا الجهاز متفرغا للعمل في
الموقع طيلة مدة تنفيذ المشروعب وأن تكون لديه المؤهالت والخبرات المدونة أدناه في مجال اإلشراف

على مشاريع مماثلة:
-1

وكيال مفوضا ماليا وفنيا وبمؤهل كلية جامعية متوسطة وبخبرة ال تقل عن ( )5سنوات.

-3

سائق قالب وعمال عدد ( )2لكل فرقة طمم وازالة أنقاض وان ال تقل الفرق العامله عن عدد

-2

الحفارات العاملة

مهندسا أو مراقبا فنيا بمؤهل كلية جامعية متوسطة وبخبرة ال تقل عن ( )5سنوات.

مالحظة:

يتعين االتفاق فيما بين المقاول والمهندس على تواري تعيين كل فرد من أفراد جهاز المقاول المنفذ.
وفي حالة تخلف المقاول عن تعيين أي فرد منه أو تغيب أي فرد منه دون تعيين بديل له فانه سوف يتم

خصم ما يقابله من رواتب مثل هؤالء األفراد غير المعينين أو المتغيبين حسب تقديرات المهندس.
•

على المقاولين غير األردنيين أن يقدموا إلى دائرة العطاءات الحكومية شهادتين األولى من نقابة
المهندسين األردنيين والثانية من نقابة مقاولي اإلنشاءات األردنيين (حسب النموذج أدناه) تفيد بأن
المقاول قد استكمل كافة اإلجراءات الخاصة بالمقاولين غير األردنيين وفقا ألحكام قانون نقابة
المهندسين األردنيين وقانون مقاولي اإلنشاءات عند إحالة العطاء عليه وقبل توقيع االتفاقية وكل مقاول

ال يقدم هاتين الشهادتين وفقا لذلك يعتبر مستنكفا عن استكمال إجراءات اإلحالة ويحق لصاحب العمل

أن يصادر كفالة مناقصته التي سبق وأن تقدم بها دون أن يحق للمقاول االعتراض أو الرجوع على

صاحب العمل بأي مطالبات مهما كان نوعها.
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النموذج
عطوفة مدير عام دائرة العطاءات الحكومية
يرجى العلم بأن المقاول السادة ……………………………………………….قد استتكمل اافتة
اإلجراءات القانونية وفقا ألحكام قانون المعمول به.
نقيب الـمهندسين االردنيين

أو نقيب مقاولي االنشاءات االردنيين
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د – نماذج العرض والضمانات واالتفاقيات والبيانات

د - 1نموذج كتاب عرض المناقصة
د - 2ملحق عرض المناقصة
د - 3نموذج كفالة المناقصة
د - 4نموذج اتفاقية العقد

د - 5نموذج اتفاقية فض الخالفات (مجلس بعضو واحد)

د - 6نموذج اتفاقية فض الخالفات (مجلس بثالثة أعضاء)
د - 7نموذج ضمان األداء  /تنفيذ

د - 8نموذج ضمان إصالح العيوب (كفالة اصالح العيوب)
د - 9نموذج كفالة الدفعة المقدمة

د -10نموذج مخالصه عن دفعة االنجاز عند التسلم االولي
د - 11نموذج إقرار بالمخالصة

د - 12نموذج التزامات المقاول
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د1-

نموذج كتاب عرض المناقصة
Letter of Tender

المشروع  .......................................... :العطاء رقم ....................................... :

إلى السادة (صاحب العمل) ............................................................................. :

لقد قمنا بزيارة الموقع

والتعرف على الظروف المحيطة بهب كما قمنا بدراسة شروط العقدب والمواصفاتب

والمخططاتب وجداول الكمياتب وملحق عرض المناقصةب والجداول األخر ب ومالحق العطاء ذات
األرقام ..................................:المتعلقة بتنفيذ أشغال المشروع المذكور أعاله .ونعرض نحن الموقعين

أدناه أن نقوم بتنفيذ األشغال وانجازها وتسليمها واصالح أية عيوب فيها وفقا لهذا العرض الذي يشمل كل هذه

الوثائق المدرجة أعاله مقابل مبل إجمالي وقدره ..........................................:أو أي مبل آخر
يصبح مستحقا لنا بموجب شروط العقد.

إننا نقبل تعيين "مجلس فض الخالفات" بموجب "الفصل العشرين" من شروط العقد وسوف نقوم باالتفاق على
تعيين أعضائه حسب ملحق عرض المناقصة.
نوافق على االلتزام بعرض المناقصة هذا لمدة ( )90يوما من تاري إيداع العروضب وأن يبقى العرض ملزما لناب

ويمكنكم قبوله في أي وقت قبل انقضاء مدة االلتزام هذه .كما نقر بأن ملحق عرض المناقصة يشكل جزءا ال يتج أز

من "كتاب عرض المناقصة".
نتعهتد فتح حالتة قبتول عرضتنا ،نن نقتدم ضتمان األداء المطلتوو بموجتا المتادة  )2/4مت رتروط العقتد ،ونن نبارتر العمتل بتتاري نمتتر
المباررة ،ونن ننجز األرغال ونسلمها ونصلح نية عيوو فيها وفقا لمتطلبات وثائق العقد خالل "مدة اإلنجاز".

وما لم يتم إعداد وتوقيع اتفاقية العقد فيما بينناب والى أن يتم ذلكب فإن "كتاب عرض المناقصة" هذا مع "كتاب
القبول أو قرار اإلحالة" الذي تصدرونه يعتبر عقدا ملزما فيما بيننا .
ونعلم كذلك بأنكم غير ملزمين بقبول أقل العروض قيمة أو أي من العروض التي تقدم إليكم.
حرر هذا العرض في اليوم ..................... :من شهر ................ :عام....................... :
توقيع
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المناقص:

...................................

شاهد:

........................................

د2-

ملحق عرض المناقصة
Appendix to Tender

المشروع ............................................... :العطاء رقم……………………………… :
البيــــان
اسم صاحب العمل:
عنوانه:

رقم المادة

التحديدات

2/2/1/1

شركة مياه األردن  -مياهنا

و3/1

اسم المهندس :

4/2/1/1

اسم المقاول:

3/2/1/1

عنوانه:

مدير العمليات /التشغيل

عنوانه:
كفالة المناقصة

و3/1
التعليمات

( )9000دينار

كفالة اصالح العيوب

التعليمات

( )%5من قيمة العقد النهائي

مدة اإل نجاز لألشغال

3/3/1/1

 365يوم

القانون الذي يحكم العقد

4/1

القوانين األردنية السارية المفعول

اللغة المعتمدة في العقد

4/1

اللغة العربية

لغة االتصال

4/1

اللغة العربية

المدة التي سيمنح فيها المقاول حق الدخول إلى الموقع

1/2

( )7أيام تقويمية من تاري أمر المباشرة

قيمة ضمان األداء

2/4

( )%10من "قيمة العقد المقبولة"

قيمة ضمان األداء خالل فترة اإلشعار بإصالح العيوب

(ضمان اصالح العيوب)
نظام توكيد الجودة

9/4

أوقات العمل المعتادة

5/6

( )%5من قيمة العقد النهائي
❑
❑

الفترة المحددة لمباشرة العمل بعد التاري

غير مطلوب
مطلوب

( )7أيام في األسبوع  24ساعه

المحدد

1/8

( )7يوماب وتعتبر هذه الفترة مشمولة ضمن

قيمة تعويضات التأخير إذا تأخر االنجاز خالل المدة من

7/8

 15دينار عن كل أمر عمل.

للمباشرة

( )7-3ايام عمل بدءا من اليوم التالي للحفر.

مدة اإلنجاز

يستثنى من ذلك الموقع الحساسه التي يجب انجازها خالل 24

ساعة

قيمة تعويضات التأخير إذا تأخر االنجاز عن ( )7ايام
عمل بدءا من اليوم التالي للحفر.

يستثنى من ذلك الموقع الحساسه التي يجب انجازها خالل 24

ساعة
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7/8

 30دينار عن كل أمر عمل.

د2-

الحد األقصى لقيمة تعويضات التأخير

7/8

( ) %15من قيمة العقد المقبولة

مكافأة اإلنجاز المبكر

13/8

( صفر ) دينار عن كل يوم مبكر

-5/13ب

اليوجد

النسبة المئوية التي تدفع للمقاول عن "المبل

قيمة الدفعة المقدمة

2/14

ال يوجد

عمالت الدفع للمقاول

15/14

الدينار األردني

تقديم وثائق التأمينات

1/18

خالل ( )14يوما من تاري االحالة

نسبة المحتجزات

3/14

( )%10من قيمة الدفعة

الحد األعلى للمحتجزات

3/14

( )%5من "قيمة العقد المقبولة"

التحضيرات عند الوصول إلى الموقع

5/14

جميع المواد والتجهيزات االلية التي

الحد األدنى لقيمة الدفعة المرحلية

6/14

شهريه مرتبطه بتسليم اوامر العمل

أسعار تبديل العمالت

7/14

نسبة الفائدة القانونية (نفقات التمويل)

8/14

الحد األدنى لقيمة التأمين ضد الطرف الثالث

3/18

فض الخالفات
تشكيل مجلس ّ

2/20

فض الخالفات
فترة تعيين مجلس ّ
فض الخالفات في
الجهة التي تعين أعضاء مجلس ّ
حالة عدم االتفاق بين الفريقين

2/20

خالل ( )28يوما من تاري المباشرة

3/20

جمعية المحكمين األردنيين

االحتياطي الذي يتم صرفه" إذا لم ترد في الجداول

تدخل في االشغال الدائمة

( )%9سنوياً

( )20,000ألف دينار
❑
❑
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من عضو واحد

من ثالثة أعضاء

د2-

سلطة تعيين المحكمين في حالة تخلف األطراف عن

6/20

عدد أعضاء هيئة التحكيم

6/20

القواعد اإلجرائية للتحكيم

6/20

التعيين

بموجب قانون التحكيم األردني

النافذ
❑
❑

أقسام األشغال ()6/5/1/1

مدة اإل نجاز
الخاصة به

()3/3/1/1
قسم
قسم
قسم
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عضو واحد

ثالثة أعضاء

بموجب قانون التحكيم األردني
قيمة تعويضات التأخير لكل يوم
تأخير .

د3-
نموذج كفالة المناقصة
Form of Tender Guarantee
المشروع …… :اعادة أوضاع الحفريات في مختلف مناطق ادارة شركة مياهنا /جنوب عمان
العطاءرقم.….................................................….……… O-T-20-0048-A:
إلى السادة (صاحب العمل) .............................................................................. :لقد

تم إعالمنا أن المناقص :شركة ........................................................................ :سيتقدم
بعرض للمناقصة للمشروع المنوه عنه أعاله استجابة لدعوة العطاءب ولما كانت شروط العطاء تنص على أن يتقدم
بكفالة

المناقص

مناقصة

مع

عرضهب

وبناء

على

طلبهب

فإن

مصرفنا:

بنك  ......................................................يكفل بتعهد ال رجعة عنه أن يدفع لكم مبل :
 ............................................................عند ورود أول طلب خطي منكم وبحيث يتضمن

الطلب ما يلي:
أ-

أن المناقصب بدون موافقة منكمب قام بسحب عرضه بعد انقضاء آخر موعد لتقديم العروض أو قبل
انقضاء صالحية العرض المحددة بـ( )90يوماب أو

ب-

أنكم قد قمتم بإحالة العطاء عليهب ولكنه أخفق في ابرام اتفاقية العقد بموجب المادة ( )6/1من شروط

ج-

أنكم قد قمتم باحالة العطاء عليه ب ولكنه أخفق في تقديم ضمان األداء بموجب المادة ( )2/4من شروط

العقدب أو
العقد.

وعلى أن يصلنا الطلب قبل انقضاء مدة صالحية الكفالة البالغة ( )120يوما ويتعين إعادتها إليناب كما أن هذه
الكفالة تحكمها القوانين المعمول بها في األردن.

توقيع الكفيل  /البنك........................................... :
المفوض بالتوقيع........................................... :
التاري :
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............................................

د4-

نموذج اتفاقية العقد
Form of Contract Agreement

المشروع :اعادة أوضاع الحفريات في مختلف مناطق ادارة شركة مياهنا /جنوب عمان
العطاء رقم............ O-T-20-0048-A:

حررت هذه االتفاقية في هذا اليوم  ..............من شهر  ...................لسنة
بين

صاحب العمل  ............................................................على اعتباره "الفريق األول"

و

 ..............................................................على اعتباره "الفريق الثاني"

المقاول

لما كان صاحب العمل راغبا في أن يقوم المقاول بتنفيذ أشغال مشروع................................... :

............................................................................................................

ولما اان قد قبل بعرض المناقصة الذي تقدم به المقاول لتنفيذ األرتغال وننجازاتا ونصتالي نيتة عيتوو
فيها وتسليمها وفقا لشروط العقد،
فقد تم االتفاق بين الفريقين على ما يلي:

-1

يكون للكلمات والتعابير الواردة في هذه االتفاقية نفس المعاني المحددة لها في شروط العقد المشار إليها

-2

تعتبر الوثائق المدرجة تاليا جزءا ال يتج أز من هذه االتفاقية وتتم قراءتها وتفسيرها بهذه الصورة:

فيما بعد.
أ-

ب-

"كتاب عرض المناقصة

د-

شروط العقد (الخاصة والعامة)

ج-
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...........................................................

مالحق المناقصة ذات األرقام.......................................................... :

هـ -

المواصفات

ز-

والجداول المسعرة (جداول الكميات والجداول األخر )

و-

د4-

"كتاب القبول"

...........................................................

المخططات

-3

"قيمة العقد المقبولة"

-4

إزاء قيام صاحب العمل بدفع الدفعات المستحقة للمقاول وفقا للشروطب يتعهد المقاول بتنفيذ األشغال

"مدة اإلنجاز"

.......................................................
.......................................................

وانجازها واصالح أية عيوب فيها وتسليمها وفقا ألحكام العقد.
-5

إزاء قيام المقاول بتنفيذ األشغال وانجازها واصالح أية عيوب فيها وتسليمهاب يتعهد صاحب العمل بأن
يدفع إلى المقاول قيمة العقد بموجب أحكام العقد في المواعيد وباألسلوب المحدد في العقد.

وبناءا على ما تقدم فقد اتفق الفريقان على إبرام هذه االتفاقية وتوقيعها في الموعد المحدد أعاله وذلك وفقا

للقوانين المعمول بها.
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الفريق الثاني (المقاول)

الفريق األول (صاحب العمل)

التوقيع........................................... :

التوقيع........................................... :

االسم............................................. :

االسم............................................. :

الوظيفة........................................... :

الوظيفة........................................... :

وقد شهد على ذلك................................ :

وقد شهد على ذلك................................ :

د5-

نموذج اتفاقية فض الخالفات
Dispute Adjudication Agreement
(مجلس بعضو واحد)

وصف المشروع:

...............................................................................

المقاول:

 ...................................عنوانه................................... :

 ...................................عنوانه................................... :

صاحب العمل:

 ...................................عنوانه................................... :

عضو المجلس:

لما قام صاحب العمل والمقا ول بإبرام "اتفاقية العقد" وكونهما يرغبان مجتمعين بتعيين عضو "مجلس فض
الخالفات"ب ليكون العضو الوحيدب ويسمى أيضا "المجلس" – " "DABب فإن كال من صاحب العمل والمقاول

وعضو المجلسب قد اتفقوا على ما يلي:
-1

تعتبر الشروط الملحقة بهذه االتفاقية شروطا التفاقية فض الخالفاتب مع إدخال التعديالت التالية عليها:

-2

عمال بأحكام المادة ( )16من شروط اتفاقية فض الخالفاتب فإنه سوف يتم دفع بدل أتعاب عضو

..........................................................................................

المجلس على النحو التالي:

-3

-

(

) دينار عن كل يوم كمياومات.

مضافا إليها النفقات األخر .

إزاء قيام صاحب العمل والمقاول بدفع بدالت األتعاب والنفقات األخر عمال بأحكام المادة ( )16من

شروط اتفاقية فض الخالفاتب فإن عضو المجلس يتعهد بأن يقوم بمهام "المجلس" كمسو للخالفات وفقا

-4

-5

ألحكام هذه االتفاقية.

يتعهد صاحب العمل والمقاول مجتمعين ومنفردين بأن يدفعا لعضو "المجلس"ب إزاء أدائه لمهام فض

الخالفات بدل المياومات والنفقات األخر التي تتحقق له بموجب أحكام المادة ( )16من شروط اتفاقية
فض الخالفات.

إن هذه االتفاقية خاضعة ألحكام القانون األردني.
عضو المجلس

المقاول

وقد رهد على ذلك
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صاحب العمل

د6-

نموذج اتفاقية فض الخالفات
Dispute Adjudication Agreement
(مجلس بثالثة أعضاء)

وصف المشروع:

...............................................................................

المقاول:

 ...................................عنوانه................................... :

 ...................................عنوانه................................... :

صاحب العمل:

 ...................................عنوانه................................... :

عضو المجلس:

لما قام صاحب العمل والمقاول بإبرام "اتفاقية العقد" وكونهما يرغبان مجتمعين بتعيين عضو "مجلس فض
الخالفات"ب ليقوم بمهام احد األعضاء الثالثة الذين يشكلون "المجلس"ب فإن كال من صاحب العمل والمقاول

وعضو المجلسب قد اتفقوا على ما يلي:

-1

تعتبر الشروط الملحقة بهذه اال تفاقية شروطا التفاقية فض الخالفاتب مع إدخال التعديالت التالية عليها:

-2

عمال بأحكام المادة ( )16من شروط اتفاقية فض الخالفاتب فإنه سوف يتم دفع بدل أتعاب عضو

..........................................................................................

المجلس على النحو التالي:
-

-3

-4

(

) دينار عن كل يوم كمياومات.

مضافا إليها النفقات األخر .

إزاء قيام صاحب العمل والمقاول بدفع بدالت األتعاب والنفقات األخر عمال بأحكام المادة ( )16من

شروط اتفاقية فض الخالفاتب فإن عضو المجلس يتعهد بأن يقوم بمهامه مع أعضاء المجلس اآلخرين

كمسوين للخالفات وفقا ألحكام هذه االتفاقية.

يتعهد صاحب العمل والمقاول مجتمعين ومنفردين بأن يدفعا لعضو المجلسب إزاء أدائه لمهام فض
الخالفاتب بدل المياومات والنفقات األخر التي تتحقق له بموجب أحكام المادة ( )16من شروط اتفاقية

-5

-6

فض الخالفات.

يعتبر عضو المجلس  .............................رئيسا للمجلس.
إن هذه االتفاقية خاضعة ألحكام القانون األردني.
عضو المجلس

المقاول

وقد رهد على ذلك
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صاحب العمل

ملحق اتفاقية فض الخالفات

رروط اتفاقية فض الخالفات
-1

يسمى عضو المجلس أو األعضاء (الحكم أو الحكمة) خالل ( )28يوما من تاري مباشرة العملب ولكن

-2

يمكن إنهاء تعيين الحكم (الحكمة) باالتفاق بين الفريقينب وتنقضي مدة التعيين حكما عند انقضاء فترة

مهام المجلس ال يتم المباشرة بها إال بعد نشوء خالف واحالته إلى المجلس.
االشعار باصالح العيوب.

-3

يتعين على الح كم أن يبقى خالل أداء مهمته مستقال عن الفريقينب وال يجوز له تقديم النصح إلى أي

-4

يتعين على الحكم أن يتعامل مع تفاصيل العقد ونشاطاته وجلسات االستماع التي يعقدها بسرية تامةب

فريق إال باطالع وموافقة الفريق اآلخر.

وأن ال يصرح عن أي من مضامينها إال بموافقة الفريقينب كما يجب عليه أن ال يوكل ألي طرف آخر
القيام بمهمته أو أن يستقدم أية خبرة قانونية أو فنية إال بموافقة الفريقين.

-5

يتعين على الحكم أن يتصرف بإنصاف وسوائية فيما بين الفريقينب بإعطاء كل منهما فرصة معقولة

-6

ال يعتبر الحكم في أي حال مسؤوال عن أي ادعاء بشأن فعل قام به أو أمر أغفله إال إذا أمكن إثبات أن

-7

يتعين على الحكم أن يتصرف كخبير غير متحيز (وليس كمحكم)ب ويكون متمتعا بالصالحية الكاملة لعقد

لعرض قضيته وتقديم ردوده على ما يقدمه الفريق اآلخر.
ما قام به ناتج عن سوء نية.

جلسات االستماع كما يراه مناسباب دون التقيد بأية إجراءات أو قواعد باستثناء هذه القواعدب ويتمتع في
هذا السياق بالصالحيات التالية:

أ-

أن يقرر مد سلطاته الذاتية ب وكذلك نطاق الخالفات المحالة إليهب

ب-

أن يستعمل معرفته المتخصصة (إن توفرت)ب

ج-

أن يتبنى اعتماد أسلوب االستجواب القانونيب

هـ -

أن يراجع وينقح أي تعليمات أو تقديرات أو شهادات أو تقييم فيما يتعلق بموضوع الخالفب

د-

و-

أن يقرر دفع نفقات التمويل التي تستحق بموجب أحكام العقدب

أن ال يسمح ألي شخص غير المقاول وممثله وصاحب العمل وممثلهب لحضور جلسات

االستماعب وله أن يستمر في عقد جلسة االستماع إذا تغيب أي فريق عن الحضورب بعد
التحقق من أنه قد تم إبالغه بصورة صحيحة عن موعد الجلسة.

-8

ال يجوز للحكم التنازل عن االتفاقية بدون الموافقة الخطية المسبقة من قبل الفريقين وأعضاء المجلس

-9

يراعى أن ال يستدعى الحكم كشاهد لتقديم أي دليل بالنسبة ألي خالف ناشئ عن العقد أو متصل

- 10

يحق للحكم أن يتوقف عن العمل إذا لم يتم الدفع له خالل المهلة المحددةب شريطة أن يرسل إلى
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اآلخرين (إن وجدوا).
به.

الفريقين إشعا ار بذلك مدته ( )7أيام.

- 11

إذا تخلف المقاول عن الدفع مقابل المطالبات التي تقدم إليه من الحكمب يقوم صاحب العمل بالدفع إلى

- 12

يمكن للحكم أن يستقيل شريطة أن يعلم الفريقين بإشعار مدته ( )28يوما .وفي حالة استقالته أو موته

- 13
- 14

الحكم وله أن يسترد ما يترتب على المقاول من اية مبال إزاءها.

أو عجزه عن أداء مهامه أو إنهاء عقده أو رفضه االستمرار في أداء مهامه بموجب هذه القواعدب فإنه

يتعين على الفريقين أن يقوما بتعيين بديل له خالل ( )14يوما من تاري انقطاعه.

يتعين أن تكون لغة االتصال بين الفريقين وكذلك الحكم (الحكمة) والفريقينب ولغة التداول في الجلساتب

باللغة المحددة في العقـد وأن يتم إرسال نس عن أية مراسالت إلى الفريق اآلخر.

يتعين على الحكم (الحكمة) أن يصدر قراره خطيا إلى الفريقين بشأن أي خالف يحال إليه وذلك خالل

فترة ال تتعد

( )84يوما من تاري إحالة الخالف إليه أو من تاري سريان اتفاقية فض الخالفاتب إن

كانت قد تمت بعد إحالة الخالف إليه .يجب أن يكون القرار مسبباب وأن ينوه فيه بأنه يتم وفقا لهذه

- 15

- 16

الشروط.

إذا قام الحكم بنقض أي من أحكام البند رقم ( )3آنفا بعلمهب أو تصرف بسوء نيةب فإنه يعتبر غير
مستحق لقبض بدل أتعابه أو نفقاتهب ويتعين عليه أن يرد تلك الرسوم والنفقات التي تم صرفها

لهب إذا نتج عن ذلك النقض أن ق ارراته أو إجراءاته بشأن تسوية الخالفات أصبحت باطلة أو غير فاعلة.
تدفع أتعاب الحكم "بالمياومات" على النحو التالي:
-

عن كل يوم عمل في زيارة الموقع أو عقد جلسات االستماع أو دراسة الخالفات واعداد

-

مضافا إليها نفقات أداء المهام مثل المكالمات الهاتفية والفاكسات ومصاريف السفر واإلعاشةب
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الق ارراتب

يبقى بدل المياومات ثابتا طيلة مدة أداء الحكم لمهامهب

يتعين على المقاول أن يدفع للحكم بدل أتعابه ونفقاته خالل ( )28يوماً من تاري

للفواتير الخاصة بذلكب ويقوم صاحب العمل بدفع ما نسبته ( )%50منها للمقاول الحقا.

تسلمه

إذا نشأ أي خالف يتعلق باتفاقية فض الخالفاتب أو بسبب نقضها أو إنهائها أو انعدام أثرهاب فإنه يتم

النظر في الخالف وتسويته بموجب أحكام قانون التحكيم األردني.

د7-

نموذج ضمان األداء (كفالة حسن التنفيذ)
Performance Guarantee

إلى السادة .............................................................................................. :يسرنا
إعالمكم بأن مصرفنا ............................................................................. :قد كفل

بكفالة ماليةب المقاول............................................................................ :

..........................................................................................................

بخصوص العطاء رقم ()O-T-20-0048-A

المتعلــــق بمشــــروع :اعــــادة أوضــــاع الحفريــــات فــــي مختلــــف منــــاطق ادارة شــــركة مياهنــــا /جنــــوب

عمـــــــــــــــــــــــــــــان .................بمبلـــــــــــــــــــــــــــــ  ) ........................ ( :دينـــــــــــــــــــــــــــــار أردنـــــــــــــــــــــــــــــي
.....................................................

 ...........................................................................................وذلـــك لضـــمان تنفيـــذ

العطـــــــاء المحـــــــال عليـــــــه حســـــــب الشـــــــروط الـــــــواردة فـــــــي وثـــــــائق عقـــــــد المقاولـــــــةب وأننـــــــا نتعهـــــــد بـــــــأن

ندفع لكم – بمجرد ورود أول طلب خطي منكم المبل المذكور أو أي جزء تطلبونه منه بـدون أي تحفـظ أو شـرط –
مــــع ذكــــر األســــباب الداعيــــة لهــــذا الطلــــب بــــأن المقــــاول قــــد رفــــض أو أخفــــق فــــي تنفيــــذ أي مــــن التزاماتــــه

بموجب العقد – وذلك بصرف النظر عن أي اعتراض أو مقاضاة من جانب المقاول على إجراء الدفع.

وتبقى هذه الكفالة سارية المفعول من تاري إصدارها ولحين تسلم األشغال المنجزة بموجب العقد المحدد و على

أن تجدد تلقائيا لمدد أخر مدة كل منها  90يوما ما لم يردكم كتاب خطي من شركة مياهنا يفيد بإلغاء الكفالة .

توقيع الكفيل  /مصرف.............................. :
المفوض بالتوقيع.................................... :
التاري .............................................. :
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د8-

نموذج ضمان إصالح العيوب (كفالة اصالح العيوب)
Defects Liability Guarantee

إلى السادة .............................................................................................. :يسرنا

إعالمكم بأن مصرفنا ............................................................................. :قد كفل
بكفالة ماليةب المقاول............................................................................. :

..........................................................................................................

بخصوص العطاء رقم ()O-T-20-0048-A

المتعلــــق بمشــــروع :اعــــادة أوضــــاع الحفريــــات فــــي مختلــــف منــــاطق ادارة شــــركة مياهنــــا /جنــــوب

عمـــــــــان  .............................................بمبلـــــــــ  ) ........................ ( :دينـــــــــار أردنـــــــــي
.........................................................

 ...............................................................................وذلـــــك ضـــــمانا اللتـــــزام المقـــــاول
لتنفيذ جميع التزاماته فيما يخص أعمال اإلصالحات والصيانة بموجب أحكام عقد المقاولة.

واننا نتعهد بأن ندفع لكم – بمجرد ورود أول طلب خطي منكم – المبل المذكور أو أي جزء تطلبونه منه بدون أي

تحفظ أو شرطب مع ذكر األسباب الداعية لهذا الطلب بأن المقاول قد رفض أو أخفق في تنفيذ التزاماته فيما يخص
أعمال اإلصالحات والصيانة بموجب العقدب وكذلك بصرف النظر عن أي اعتراض أو مقاضاة من جانب المقاول

على إجراء الدفع.

وتبقى هذه الكفالة سارية المفعول من تاري إصدارها ولحين التسلم النهائي لألشغال بموجب العقد وقيام المقاول

بإكمال النواقص واإلصالحات المطلوبة و على أن تجدد تلقائيا لمدد أخر مدة كل منها  90يوما ما لم يردكم كتاب
خطي من شركة مياهنا يفيد بإلغاء الكفالة .

توقيع الكفيل  /مصرف........................... :

المفوض بالتوقيع.................................. :
التاري ............................................ :
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د9-

نموذج كفالة الدفعة المقدمة
Advance Payment Guarantee

إلى السادة................................................................................................ :

يسرنا إعالمكم بأن مصرفنا يكفل المقاول................................................................. :

............................................................................................................

بمبلـــــ  ) ...................... ( :دينـــــار أردنــــــي .............................................................

وذلك مقابل كفالة الدفعة المقدمة بخصوص العطاء رقم O-T-20-0048-A:الخاص بمشروع :اعادة أوضاع

الحفريات في مختلف مناطق ادارة شركة مياهنا /جنوب عمان ......................بتأمين قيام المقاول

بسداد قيمة الدفعة المقدمة حسب شروط العطاء.

وأننا نتعهد بأن ندفع لكم المبل المذكور أعاله أو الرصيد المستحق منه عند أول طلب خطي منكمب وذلك بصرف

النظر عن أي اعتراض أو تحفظ يبديه المقاول.

وتبقى هذه الكفالة سارية المفعول من تاري صدورها ولحين سداد المقاول ألقساط الدفعة المقدمةب ويتم تمديدها

تلقائيا لحين سداد قيمة الدفعة المقدمة بالكامل.

توقيع الكفيل  /مصرف.............................. :

المفوض بالتوقيع.................................... :
التاري .............................................. :
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د10-

نموذج مخالصة عن دفعة االنجاز عند التسلم االولي

أقر أنا الموقع إمضائي وخاتمي أدناه..................................................................... :
...........................................................................................................
نقر نحن الموقعين إمضاءاتنا وخاتمنا في أدناه............................................................ :
...........................................................................................................

...........................................................................................................
بأننا قبضنا من  ...................................مبل ( )...........................دينا ار أردنيا.

وذلك قيمة دفعة االنجاز عند التسلم االولي عن مشروع انشاء .............................................

موض وع العطاء رقم ......................................................................................

وبهذا فاننا نبر ء ذمة ....................................................................وحكومة المملكة

االردنيه الهاشمية من المبل المذكور اعاله ومن كافة المبال التي سبق وان قبضناها على حساب مشروع

المذكور اعاله مع تحفظنا وتعهدنا بتقديم تفاصيل اية مطالبات ندعي بها الى ..............................

خالل فترة اربعة وثمانين يوما" من تاري هـذه المخالصـة معـززة بالوثـائق الثبوتيـة ( دون ان يشـكل هـذا اقـ اررا" مـن

..................بصــحة هــذه المطالبــات ) وفــي حالــة عــدم تقــديم هــذه المطالبــات خــالل المــده المــذكوره نكــون قــد
اســقطنا حقنــا بايــة مطالبــة مهمــا كــان نوعهــا وقيمتهــا بحيــث تبــ أر ذمة.................................وحكومــة

المملكة االردنية الهاشمية من أي حق او عالقه بالمشروع المبين اعاله السابقة لتاري التسلم االولي للمشروع.
وعليه نوقع تحريرا فح ......................
اسم المقاول:

.................................

اسم المفوض بالتوقيع:

.................................

توقيع المفوض بالتوقيع................................. :

الخاتم:
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د11-

نموذج إقرار بالمخالصة
Discharge Statement
أقر أنا الموقع إمضائي وخاتمي أدناه....................................................................

...........................................................................................................
نقر نحن الموقعين إمضاءاتنا وخاتمنا في أدناه........................................................... :
...........................................................................................................

...........................................................................................................
بأننا قبضنا من  ...................................مبل ( )...........................دينا ار أردنيا.
وذلك قيمة الدفعة الختامية بموجب احكام المواد (11/14ب 12/14ب  )13/14من الشروط العامة للعقـدب وذلـك عـن

مشروع إنشاء.................................................................................

..........................................................................................................

موضوع

العطاء

رقم.............................................................................

نصرح بموجب هذا اإلقرار أننا قد قمنا بتقديم كافة مطالباتنا المتعلقة بالعقد وبهذا فإننا نبرئ ذمة

 ..........................................................وحكومة المملكة األردنية الهاشمية من أي حق أو

عالقة بالمشروع المبين أعاله إبراء عاما" شامال" مطلقا ال رجعة فيه.
وعليه نوقع تحريرا فح ......................
اسم المقاول:

.................................

اسم المفوض بالتوقيع:

.................................

توقيع المفوض بالتوقيع................................. :
الخاتم:
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د12-

نموذج التزامات المقاول
Contractor’s Commitments

-1

المقاول............................................... :

-3
-4

رقم ملف التصنيف في دائرة العطاءات............................................... :
فئة التصنيف............................................... :

المدير العام............................................... :

-2

سقف االلتزام............................................... :

-5

المشاريع الملتزم بها............................................... :

-6

الرقم

-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9
- 10
المجموع
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اسم المشروع

رقم

قيمة اإلحالة

قيمة األعمال

مدة

تاري أمر

العطاء

دينار

المتبقية

التنفيذ

المباشرة

دينار

مالحظات

المملكه االردنيه الهاشميه
شركة مياه األردن  -مياهنا
اعادة أوضاع الحفريات في مختلف مناطق ادارة شركة مياهنا /جنوب عمان

الجزء الثالث
المواصفات الخاصة
وجدول الكميات

شركة مياه األردن  -مياهنا
ص  .ب ()940095
11194عمان  -األردن

2020
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مشروع أعادة االوضاع لحفريات في

متطلبات العمل -

-1

مختلف مناطق اداره شركه مياهنا /جنوب عمان
O-T-20-0048-A
=======================

=========

ان االعمال المشموله ضمن هذا العطاء هي القيام باعمال تامين على الخطوط برمل صويلح والطمم فوق الرمل بحصمه
ذات تدرج واحد او بيس كورس واعاده اوضا السطح من اسفلت او بالط او باطون مع عمل طبقه باطون حسب المخططات
المرفقه اسفل االسفلت في المقاطع العرضيه و العمل يتضمن ازاله االنقاض من موقع العمل

شركه مياهنا و بموجب الشروط العامه والخاصه (دفتر عقد المقاوله ) والمواصفات
عن سلطة المياه وهذه المواصفات والشروط

وذلك ضمن مواقع مختلفه في ادراه

العامه العمال تمديد انابيب المياه الصادره

الخاصه و تعليمات امانه عمان الكبرى والمخططات وجداول االسعار وتعليمات

المهندس واية مالحق على وثائق العطاء .

موقع العمل -

-2

========

لغاية أعمال هذا العطاء يكون موقع العمل في منطقة صيانة مياه جنوب عمان .
و تشــمل القويســمه ا ابــو علنــداا ســحاب ا ضــاحيه الحــاج حســن ا الزهــزر ا مــرج الحمــام ا نــاعور وق ارهــاا الجي ـزه وق ارهــاا المــوقر ا
الفيصــليه اخريبــه الســوق جــاواا الجويــده ا المقــابيلن ا اللــبن ا طريــق المطــار ا جبــل الحديــد ا ام ن ـواره ا الح ـزام الــدائري ا و كافــة

مناطق قسم صيانة جنوب عمان ذكرت أم لم تذكر.

التزام المقاول باالعمال -

-3

==============

 ويكون المقاول ملتزما" بهذا العقد لمدة  365يوم 24ساعة من تاريخ أمر المباشرة .وتكون هذه المدة شاملة اليام االعياد والعطلالرسميه .

المدة الممنوحة لتنفيذ لكل أمر عمل هي خالل  3أيام من تاريخ ابالغه بأمر العمل أو الحفريةا عدا المناطق الحساسة فتكون

-4

-5

المدة الممنوحة هي  24ساعة فقط وتكون حسب تعليمات المهندس المشرف.

التنسيق -
=====

ان المقاول سوف يعمل تحت مظله شركه مياهنا .

العمل 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.

-6

جهاز المقاول المنفذ -
============

على المقاول ان يقدم إلى صاحب العمل كشفا" باالليات والمعدات وااليدي العامله مما يمكنه من العمل في عدة مواقع
مساوية لعدد الباكوهات العاملة على أن ال تقل عن موقعين في ان واحد من مواقع العملا وعليه ان يزود فرق العمل الخاصه به

بالمعدات والمواد واالليات الالزمة ووسائط النقل وأدوات السالمة العامة وجميع مايلزم لتنفيذ اعمال العقد.

على المقاول ان يؤمن تواجد فرقه /فرق العمل التابعه له في موقع العمل من لحظة ابالغه او خالل مدة اقصاها " قبل
انتهاء العمل في الموقع من قبل فرق الصيانه" للقيام باعمال الطمم و ازاله االنقاض على ان اليعيق حركه السير.

-7

غرامات التأخير وااللتزام بالعمل -

====================

ال يوكل اليه يعطي الحق لشركة مياهنا القيام بتنفيذ ذلك العمل
7 1-7إن عدم قيام المقاول بتنفيذ أي عمل (او مهمة) كام ا

بالطريقة التي تراها مناسبة وحسم التكاليف مهما بلغت من مستحقات المقاول .اذا تاخر المقاول من الوصول الى
الموقع فان صاحب العمل سوف يقوم بطم الحفريات وعلى المقاول اعادة الحفر مرة ثانية حتى سطح الماسورة على

نفقته الخاصة ليتم اعادة االوضا حسب االصول ويتحمل المقاول تكاليف اي اضرار تحصل اثناء الحفريات من
قبله.

 2-7يتحمل المقاول كامل المسؤولية عن مواقع الحفريات من لحظة مغادرة فرق الصيانة لها.
 3-7إذا تأخر المقاول عن الوصول الى الحفرية قبل مغادرة فرقة الصيانة لها يتم ردمهاا وللمهندس المشرف كامل الحق
في حمل المقاول على إعادة حفرها حسب األصول أو احتسابها أسفلت فقط وبسعر ال يتعدى  %50من سعر البند
( )1الوارد في جدول الكميات.

 4-7ال تسري التعاميم الخاصة بتمديد المدة الواردة من و ازرة األشغال العامة واالسكان او الجهات االخرى ذات العالقة
على هذا العقدا ولن يتم العمل بها نظ ار لخصوصية طبيعة األعمال المطلوبة ضمن هذا العقدا وتأثيرها على

السالمة العامة وسمعة صاحب العمل.

 5-7تفرض غرامة تأخير مقدارها ( ) 15دينا ار على كل حفرية ال يتم انجاز كامل أعمال إعادة األوضا فيها خالل مدة
من ( )3ايام الى ( )7اياما وتفرض غرامة مقدارها ( )30دينار اذا تجاوزت عن ( )7ايام بدءا من اليوم التالي
لحفرهاا ويستثنى من ذلك المناطق الحساسة التي يطلبها المهندس فتكون ( )24ساعة فقط من بدء حفرها.

 6-7تفرض غرامة تأخير مقدارها ( )50دينا ار في حال عدم تامين خلطة اسفلتية للمواقع الحساسة رغم الطلب من المقاول
بتامين الخلطة حسب البند  4من الفقرة رقم  -15اعادة وضع الشوار والساحات واالرصفة واالطاريف.

 -8المخصصات المالية

-9

ان المخصصات المالية ألعمال هذا العقد هي  300,000دينار (ثالثمائة الف دينار).

انتهاء العقد-:
=======

ينتهي العمل بهذا العقد بانتهاء مدة العقد ( 365يوم) او انتهاء المخصصات الماليه ا ايهما ينتهي قبل االخر وحسب قرار صاحب

العمل .

-8

اضافات على قيمه العطاء

==================

يحق لشركه مياهنا إن تزيد قيمه العطاء بما اليتجاوز  %25من قيمه العطاء األصلي من دون ان يحق للمقاول طلب أي زيادات
في االسعار االفرادية و على المقاول دفع ما يترتب على ذلك من طوابع لوزراه المالية وغير ذلك.

 -11كفالة حسن التنفيذ -
==========

*مع مراعاة الماده ( )10من الشروط العامه ولضمان التزام المقاول بتنفيذ االعمال الموكله اليه يتعين على المقاول (بعد تبليغه قرار
االحاله وقبل توقيع اتفاقية العقد) ان يقدم كفاله حسن التنفيذ صادره من مصرف اومؤسسه ماليه معتمده ومرخصه للعمل في االردن
حسب شروط العقد ولغاية اعمال هذا العقد تحدد كفاله حسن التنفيذ بقيمة  %10من المخصصات الماليه الوارده في البند ( )8اعاله
 .كما ويحق صاحب العمل الغاء العقد ومصادره الكفاله في حاله تقصير المقاول في تنفيذ اعمال الغطاء وبعد ان يتم توجيه انذارين
خطيين له بالتقصير عن القيام بالعمل المطلوب منه .

*على المقاول مراجعه امانه عمان الكبرى من اجل التنسيق لوضع كفالة بنكية لضمان حسن سير العمل

 -12كفالة الصيانه (كفاله اصالح العيوب ) -
=======================

 1-12مع مراعاة الماده ( )49من الشروط العامه للعقد ا ولغاية اعمال هذا العقد تحدد كفالة الصيانه بقيمة  %5من قيمة
االعمال المنجزه النهائيه .

 -13مدة الصيانه -
=======

تكون مدة الصيانة ( )730يوما بدءا من انتهاء آخر أمر عمل يتم تسليمة للمقاولا وعلى المقاول تنظيم كشوفات (جداول) مبينا" فيها
الموقع واسم الشار ورقم الشكوى والمنزل وبكل وضوح لكل مهمه موقعه من قبل المهندس والمقاول.
لغايات االستالم االولي يقوم صاحب العمل بتعيين من يمثله للقيام باستالم االعمالا وفي حال حصول تهبيطات في االسفلت نتيجه

نزز المياه من خط المياه فانه اليقوم المقاول باعاده التزفيت االبعد ان يتم عمل االصالح الالزم للمواسير و يكون اعاده االوضا

كما كانت عليه على حساب صاحب العمل .و في حاله حصول تهبيط لالسفلت الي سبب اخر فان على المقاول اصالحه على
حسابه الخاص.

 -14وصف االعمال -
==========

اوال" على المتعهد القيام بأعمال توريد مواد الطمم و اعاده االوضا إلى ما كانت عليه سابقا" مع نقل األنقاض
إلى األماكن المحددة من قبل الجهات المختصة -

 .1توريد رمل صويلح ووضعه فوق المواسير مواسير البولي ايثلين والبالستيك حسب المخططات المرفقة و
العمل يتضمن تنظيف الخندق ما امكن قبل وضع التامين .
رمل صويلح الخالي من الشوائب وحسب التدرج والمواصفات التاليه -
حجم المنخل
 -الكتله الطينيه التزيد عن %1من الوزن

5ر9ملم (")3/8

 CL -التزيد عن 1ر %0من الوزن

75ر 4ملم (رقم )4

 So3 -التزيد عن 4ر%0من الوزن

18ر1ملم (رقم )16

 Coal and Lignite -اليزيد عن  %1من الوزن

30ر0ملم (رقم )50
15ر0ملم (رقم )100
075ر0ملم (رقم )200

نسبة المار %
100
100-95
80-45
30-10
10-2
3-0

 .1توريد حصمه ذات تدرج واحد ( عدسيه ) و وضعه فوق مواسير الديتكايل و الحديد و الجلفنايز حسب المخططات المرفقة و
العمل يتضمن تنظيف الخندق ما امكن قبل وضع التامين .
 .2اعادة طمم الخنادق من منسوب ما بعد التامين الى منسوب سطح االرض من بيس كورس ( ) B.C.او مواد ذات تدرج واحد

( فوليه ) و باطون للمقاطع العرضيه مع اعاده االوضا الى ماكانت عليه بموجب المواصفات والمخططات النموذجيه
وتعليمات المهندس بما في ذلك نقل الفائض خارج الموقع الى االماكن المحدده من قبل الجهات المختصه و الدك باالجهزه
الميكانيكيه مع الرش بالماء و الدحل على طبقات بحيث ال تزيد سماكه كل طبقه منها عن (  )200ملم ودرجه الدك بما ال

يقل عن  %95من الكثافه الجافه .

 .3يتم قص االسفلت بالمنشار االلي وكذلك يجب قص الخرسانه والبالط بشكل منتظم ومستقيم
الخنادق مستقيمه ومنتظمه وبزيادة

15سم من كل جهه من حواف الحفره اوالخندق .

 .4اعمال السفلته و البالط يجب القيام بها في مده اقصاها  24ساعه من انتهاء اعمال الطمم.

وذلك لكي تكون حواف

 .5تقديم وصب ايه اعمال خرسانيه.
 .6تنظيف الموقع من االنقاض ونقلها الى االماكن المخصصه و حسب تعليمات امانه عمان الكبرى.
 .7وضع االشارات التحذيريه و اتبا متطلبات السالمه العامة على الطرق لضمان السالمه العامه على الطرق وتزويد جميع
العاملين باالجهزه و االلبسه الضروريه لذلك وحسب تعليمات المهندس المشرف و بدون ايه عالوه على االسعار

ثانيا  :على المقاول مراعاة مايلي -:
====================

 -1ان موافقة المهندس على أي عمل أو مواد مقدمه من المقاول ا ال تعفي المقاول من مسئولياته المناطة به حسب شروط
هذا العطاء .
 -2على المقاول اخذ االحتياطات الالزمه لعدم االضرار باي من خطوط المياه اوخطوط الصرف الصحي او الكوابل وكافة
المرافق القائمه والمدفونه تحت االرض ا واية اض ارر يسببها المقاول

نتيجة قيامه باعمال العقد ا عليه ان يقوم

باصالحها اواستبدالها كما كانت عليه قبل بدء العمل و على حسابه الخاص.

 -15اعادة وضع الشوار والساحات واالرصفه واالطاريف -

=====================================

 /1ان اعادة وضع الشوار و الساحات واالرصفه واالطاريف الى ما كانت عليه سابقا" يجب ان يتم بموجب المواصفات
وحسب التفاصيل المبينه على المخططات وبموافقة المهندس .
 /2تكون المواد المستعمله وكافة االعمال المتعلقه بها مطابقه لما ورد في المواصفات الفنيه العامه العمال الطرق

والجسور الصادره عن و ازرة االشغال العامه واالسكان لسنة 1991وماط أر عليها من تعديالت .

 /3في حال سوء االحوال الجوية وعدم توفر الخالطات االسفلتية يجب على المقاول تامين خلطة اسفلتية باردة في حاال
عدم امكانية تامين خلطة اسفلتية ساخنة .
 /4على المقاول تامين خلطات اسفلتية في بعض المواقع وذلك قبل بدء كوادر شركة مياهنا بالعمل او اثناء الحفر للمواقع
الحساسة او ذات االهمية القصوى والتي يتم بها مباشرة وحسب تعليمات المهندس المشرف

اوال":

الشوارع والساحات المعبده (المسفلته) -:

-

تعاد اوضا السطوح المعبده كمايلي -

=======================

بعد االنتهاء من اعمال الطمم والدك والوصول الى المنسوب الالزم والحصول على
أ-

موافقة

المهندس كمايلي -

توريد وتوزيع وخلط وفرش ورش بالماء والدحل لدرجة  %95حسب تجربة بروكترالمعدل وبسماكة 15سم بعد الدحل وذلك

لطقبة االساس االولى (.) Sub-Base Course

توريد وتوزيع وخلط وفرش ورش بالماء والدحل لدرجة  %100حسب تجربة بروكتر المعدل

ب-

وبسماكة 15سم بعد

الدحل وذلك لطبقة االساس الثانيه (. ) Base Course
ج-

تكون مواد الطبقتين االولى والثانيه متدرجه حسب المواصفات العامه العمال الطرق والجسور

د-

توريد ورش الوجه التأسيسي ( ) Prime Coatمن اسفلت ( ) MC-70بمعدل 5ر1كغم/م 2ويتم الرش ميكانيكا" .

صنف ب ).

هـ-

(فصل  1-3جدول 2-3

توريد وفرش ودحل الخلطه االسفلتيه الساخنه ( ) Hot Bituminous Concreteوبسماكة التقل

الدحل .

و-

عن 8سم بعد

عند قطع الشوار الرئيسيه حسب تصنيف امانه عمان الكبرى أو و ازرة األشغال العامة او البلديه المعنيه (عرضيا" اوبشكل

مائل ) فان مواد الطمم قبل طبقة السطحالمعبده يجب ان تكون كمايلي -
من الخرسانه العاديه سماكة ( )30سم وبقوة كسر مكعبي صغري التقل عن (200كغم/سم 2بعد  28يوما") كما هو مبين

-1

في المخططات ويجب اعادة السطوح كما كانت عليه سابقا" .
-1

من اسفل طبقة الخرسانه العاديه المشار اليها في البند ( )1اعاله ولغاية طبقة التأمين يجب ان

تكون مواد

الطمم من مواد ( ) B.C.حسب المواصفات ادناه وتردم وتدك كما ورد سابقا" وكما هو مبين في المخططات او
ى-

بحصمه ذات تدرج واحد .

في حاالت المقاطع العرضيه عندما تكون الطبقه االخيره من الخرسانه فانه يتم رشها باالسفلت الالصق ) )RC250بمعدل

 0.5كغم /م. 2
ان متطلبات تدرج مادة الفرشيات الحصويه ( ) B.C.عند فحصها حسب المواصفات االردنيه

القياسيه النشاءات الطرق

والجسور الصادره عن و ازرة االشغال العامه واالسكان لسنة  1991الفصل  1-3جدول  2-3صنف (ب) تكون كالتالي -
حجم المنخل
0ر 50ملم ()"2

المار حسب الوزن %
منخل مربع الفتحات
100

5ر 37ملم (2/1و)"1

100-70

0ر 25ملم ()"1

85-55

0ر 19ملم ()"4/3

80-50

5ر 12ملم ()"2/1

-----

5ر 9ملم ()" 8/3

70-40

75ر 4ملم (لرقم )4

60-30

00ر 2ملم (رقم )10

50-20

425ر0ملم (رقم )40

30-10

075ملم (رقم )200

15-5

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

ثانيا" :االرصفه

======

بعد االنتهاء من اعمال الطمم والدك والوصول الى المنسوب الالزم والحصول على موافقة

المهندس

تعاد

وضع

االرصفه الى ماكانت عليه سابقا" حسب المواصفات و المخططات و بموجب تعليمات المهندس .

ثالثا" :االطاريف

======

تكون االطاريف اما حجريه اومن الخرسانه جاهزه الصنع وحسب ماتكون عليه الحاله .
تركب االطاريف حسب وضعها االصلي باستعمال مونه االسمنت والرمل بنسبة  3-1والعمل يشمل القاعده الخرسانيه والتصفيح
خلف الحجر من الخرسانه العاديه (200كغم/سم 2بعد

-16

28يوما") مع جميع االعمال وبموافقة المهندس المشرف .

األعمال ضمن األمالك الخاصة والتبليغ-:
حيثما يكون تنفيذ العمل في األراضي الخاصه فان صاحب العمل يكون مسؤوال" عنن مفاوضنة أصنحاب هنذه األراضني أو
شاغليها والحصول على حقوق مرور في هذه األراضي وتكون مسؤولية المقاول العمل بالسرعة المتفق عليها من صناحب
العمل والمهندس واعالمهم عن عزمه دخول هذه الممتلكات الخاصة وسرعة عمله فيهنا كمنا هنو وارد فني شنروط العطناء.
وقبل المباشرة في أعمال الحفريات في األمالك الخاصه يتوجب على المقاول ان يتفق ويسجل م صناحب هنذه األمنالك أو
شاغليها على حالة سطوح هذه األمالك م اشاره خاصة إلى أية ظواهر تتطلب عناية خاصة واعادة األوضاع وتعمنل هنذه
السجالت بمساعدة المهندس الذي يحتفظ بنسخه من هذه االتفاقيات والسجالت واليحق للمقاول المطالبة بأينة أجنور عنن أينة
أعمال اضافيه اوتأخير اوتوقف ينشأ عن ذلك.

-17

المرافق المدفونه تحت األرض-:
يجب على المقاول ان يراعي البنود في المواصفات العامه والتي تتعلق بمسؤولية المقاول لتحديند األمناكن والمحافظنة علنى
المرافق المدفو نه تحت االرض والمنشئات ويطلب من المقاول الحصول على المعلومات التامه عن مواق هذه المرافق منن
الجهات المختصة ،ويقوم المقاول بتحديد اماكنها مسبقا" عن طرينق عمنل حفنر تفتيشنيه وعلنى نفقتنه الخاصنه واينة أضنرار
تتسنبب لهنذه المرافنق والمنشنئات ،علنى المقناول القينام باصنالحها علنى نفقتنه الخاصنه طبقنا" للبننود ذات العالقنة فني العقند
وحسب تعليمات المهندس.

-18

المياه لألعمال-:
يكون المقاول مسؤوال" عن تأمين جمي احتياجاته من المياه في موق 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.

-19

•
•
•
•
•
•

مختبر فحص المواد-:
على المقاول تسمية مختبر لفحص المواد مؤهل ومعتمد لدى الجهات المختصة وموافق 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 موق العمل وذلك حسب طبيعة
ونوع الفحص ) ،وإحضار التقارير (بواق  3نسخ من كل تقرير )وجمي 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.
يجب أن ال يقل عدد عينات الفحص عن ( )%3من عدد مواق الحفر (أوامر العمل) وذلك لفحوصات الدك والسماكة
لألسفلت.
في حال رسوب عينات الفحص وكانت السماكة أقل من  7سم فعلى المقاول إعادة أعمال األسفلت على موق الفحص
مرة أخرى وعمل فحوصات إضافية على مواق أخرى بضعف عدد العينات الراسبة ،أما في حال كانت السماكة أكبر
من ذلك فيتم الخصم بنسبة النقص من قيمة الحفرية كلها.

 -20الجداول-:
جداول التطابق:
النشرات الفنية وجداول التطابق Technical Catalogue & Compliance Tables
على المقاول أن يقدم النشرات الفنية لكافة المواد التي تدخل في عمل المشروع وأن يقدم النشرة الفنية األصلية للمادة
المعروضة تماما" الخاصة بها بالذات أو التي تشملها فنيا" م التأشير على المادة طرازها في النشرات الفنية المرفقة
وتقديم جدول مقارنة مفصال" فيه أسم المادة المعروضة وطرازها والمطلوبة (وطرازها أن ذكر في العطاء )
والمواصفات الفنية الكاملة للمعروض مقارنة بالمطلوب في العطاء وبيان االختالف والتطابق فيما بنهما وأي مالحظة
على ذلك كما ويجب تقديم المواصفات القياسية المصنعة عليها المادة المطلوبة والمعروضة الثبات االختالفات أو
التطابقات الفنية وذلك الخذ موافقة المهندس المشرف .

 –21شهادة الفريق الثالث-:Third Party Control :
بناء على ما ورد ذكره في الشروط الخاصه  /الجزء الثاني من دفتر عقد المقاوله ص  31فان الشركات المعتمده للفحص
كطرف ثالث ( و للمقاول حرية اختيار احدها و اعالم صاحب العمل باسم هذه الشركه ) هي المذكوره تاليا:
1 – SGS – Societe General De Surveillance.
2 – Tub scope Verco International.
3 – OMIC – Overseas Merchandise Inspection Company LTD.
4 – Baltic Control LYTD.
5 – Inspectorate (suisse) S. A.
6 – Control Union International.
7 – Socotec International Inspection.

 -22لوحة تسمية المشروع-:
على المقاول و خالل اسبوع من تاريخ استالم موق العمل تقديم و عمل لوحة قياس  0.5*0.7متر على االقل مثبتنه
فى مكان واضح من في كل موق من مواق العمل و حسب تعليمات المهندس و مبينا بوضوح ما يلى:
• اسم المشروع و رقم العطاء
• اسم المالك (شركة مياهنا)
• اسم الجهة المشرفة على المشروع شركةمياهنا /مديرية الصيانة .

• اسم المقاول و عنوانه
• تاريخ بدء العمل ومدة العطاء
تتكون اللوحة من اطار متين من حديد الزواية قياس  5*50*50ملم م التقوينة القطرينة و يكنون منن الصناج المجلفنن
سماكة  2ملم تثبت اللوحة على ماسورتين قطر  2بوصة مثبتين فى االرض داخل قاعدتين خرسانيتين بقياس مناسب.
تدهن كامل اللوحة م االطار و التقويات والوجه بدهان اساس خاص بالحديد المجلفن.
يكون لون الدهان النهائى للوجه و نوعية وحجم الخط حسب تعليمات و موافقة المهندس.
تعتبنر تكنناليف تجهيننز و تورينند و تركيننب اللوحنة و ازالتهننا عننند االنتهنناء مننن اعمنال المشننروع مشننمولة ضننمن اسننعار
العطاء.

 -23جهاز 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 ،م العلم أن على المقاول زيادة عدد الفرق
العاملة حسب حجم العمل و حسب طلب المهندس.
مبلغ الحسم عن كل يوم/لكل
عدد سنوات الخبرة العدد المطلوب
المؤهل
الوظيفة
الرقم
شخص غياب/دينار
15
1
5
1
مهندس موق أو مراقب /وكيل مفوض هندسة
10
1
3
2
هندسة
مهندس موق أو مراقب

 -26شروط السالمة العامة
على المقاول اتخاذ االجراءات الالزمه لسالمة جمي العاملين في الموق وتزويدهم بجمي أالجهزه و االلبسه
.1
الضرورية لذلك و حسب البنود أدناه و بالتنسيق م اجهزه امانه عمان الكبرى و دائره السير و المهندس المشرف و بدون
ايه عالوه على االسعار.
على المقاول وض اإلشارات التحذيرية و اتباع متطلبات السالمة العامة و ذلك بالحضور و المشاركة باجتماع
.2
السالمة العامة قبل بدء العمل و تقديم خطة للسالمة العامة تشمل على سبيل المثال ال الحصر:
• أسماء األشخاص المسؤولين عن السالمة العامة في المواق .
• تعليمات المقاول للعاملين عن السالمة العامة.
• خطة إدارة المرور و التى تشمل (اإلشارات التحذيرية ,العاكسات............... ,الخ)
• تقديم نسخة عن التصاريح للمعامالت و قبل البدء بالعمل.
• على المقاول تحديد وتعليم مصادر األخطار مثل ( كوابل كهرباء ,تلفون .............الخ)
على المقاول اتخاذ اإلجراءات الالزمة لضمان السالمة العامة على الطرق و مرفق طيه مخططات إرشادية
.3
للسالمة العامة على الطرق لتطبيقها على المواق و بالتنسيق م أجهزة أمانة عمان الكبرى و دائرة السير و
المهندس المشرف بدون أية عالوة على األسعار.
ستقوم شركة مياهن ا بإجراء التفتيش الدوري على السالمة العامة و حسب النموذج المرفق في مواقن العمنل وفنى حالنة عندم
االلتزام بمتطلبات السالمة سيكون التعويض االتفاقي من مستحقات المقاول عن كنل عندم التنزام منن البننود النوارده أعناله و
حسب النموذج بمقداره ( )200-50دينار.

❖ القائمة السوداء

حسب ما جاء في نظام المشتريات الحكومية رقم ( )28لسنة
2019

نموذج التفتيش على السالمة
اسم العطاء:
المراقب:

رقم العطاء:
التاريخ:

مندوب المقاول:
الرقم

البنــــد

االلتزام

التصحيح المطلوو

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

اإلجراء المطلوب

رقم البند

تاريخ اإلنهاء

مندوب المقاول

التوقيع

التاريخ

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

في حال تعدد المخالفات في الموقع الواحد في نفس اليوم تحسب المخالفات مخالفة واحدة بقيمة المخالفة أألكبر
غرامة.

جدول الكميات

جدول الكميات
 -1مقدمة:
 1-1تعتبر هذه المقدمة جزء ال يتجزأ من جدول الكميات وتقرأ وتفسر على هذا االعتبار.
 -2-1تعتبر جداول الكميات م المقدمة جزء ال يتجزأ من وثائق العطاء وتقرأ وتفسر على هذا االعتبار
 -3-1على المناقص وض 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 وض أسعاره.
 -5-1على المناقصين وض اسعارهم الفردية للبنود على أساس السعر لكل وحدة كيل لجمي األعمال المبينة في جداول الكميات
وتعتبر هذه األسعار ملز مة للمقاول وصالحة لجمي األعمال المطلوب تنفيذها في أي موق ضمن مناطق العطاء وتكون هذه األسعار
شاملة لجمي التكاليف من أيدي عاملة وأجور وآليات واألرباح وأي مصاريف أخرى تترتب على المقاول من المصاريف اداريه او
تامينات 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 جمي 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 جمي األعمال الالزمة للتحكم بالمياه حينما تكون الحفريات في أرض مغمورة بالمياه
وحيثما يحدث تقاط بين خطوط الصرف الصحي م خطوط المياه إن حدث ذلك وم العبارات وم 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 الموق و للعمال و كذلك األرباح وأية نفقات أخرى شامال" جمي األخطار
وااللتزامات الواردة أو التي ينص عليها العقد.
إضافة إلى ذلك فإن األسعار اإلفرادية واألجور تعتبر شاملة" لحماية وتثبيت جمي أعمال المواسير والعبارات والكوابل وجمي
الخدمات وتثبيت حدود الشوارع للمسارات و كافة المصاريف الالزمة للتنسيقات م وزارة االشغال و كافة الدوائر المعنية 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.
 -9-1تعتبر األسعار الواردة في جدول الكميات شامال على سبيل المثال و ليس حصرا استالم و تحميل و نقل و حفر و تمديد انابيب
المياه و تركيب القط على اختالف انواعها و اقطارها و الفحص و الغسيل و التعقيم و تغليف الوصالت و الطمم بانواعه و اعادة
االوضاع و نقل االنقاض و جمي ما يلزم .
 -10-1تكون األسنعار التني يضنعها المقناول شناملة" حماينة اإلنشناءات القائمنة والخندمات وإزالنة واعنادة تركينب األطناريف وإعنادة
وض السطوح كما كانت عليه واألدراج وحديد الحماية على جواننب الطنرق والجسنور وإشنارات المنرور واألسنيجة وكنل الخندمات
والم نشآت التي قد تتأثر بشكل مباشر وغير مباشر وكذلك إزاحة أو تغيير خطوط المواسير القائمة تحت األرض وأية خدمات أخنرى
وكذلك إعادة زراعة الشجيرات والتربة الزراعية وكل ما يلزم وحسب تعليمات وموافقة المهندس.
 -2على المناقصين وض أسعارهم االفرادية لوحدة الكيل بالرقم والكتابة.
 -3يكون الكيل والدف كما هو موضحا" في جدول الكميات لكل بند على حده ويكون السعر شامال" جمي متطلبات العقد
بموجب المواصفات و تعليمات المهندس.
 -4على المقاول استعمال االسمنت المقاوم لالمالح في جمي أنوع الخرسانه والمونة وبدون أي عالوات أو فروقات في
األسعار.
 -5صاحب العمل غير ملزم باحاله العطاء على اقل االسعار بدون بيان االسباب
 -6الغاء المادة 4/4-المقاولون الفرعيون الفصل الرابع من الشروط العامة كليا "وحيثما وردت في اي جزء من
العطاء(الشروط العامة  ،الشروط الخاصة ،المواصفات وغيرها )وال يجوز تحويل العطاء كليا "او جزئيا "الي مقاول فرعي
اخر مهما كانت صفتة او درجتة.

 -7الكيل والدفع:
أن كميات األعمال الواردة في جدول الكميات هي كميات تقديرية و مذكورة لتثبيت األسعار الفردية لنوع و قطر
-1
المواسير (و طبيعة مواد السطوح) التي يتوق تنفيذها خالل مدة العقد و هي قابلة للزيادة و النقصان بنسب غير محددة
و يدف للمقاول عن الكميات من األعمال المنجزة فعليا و التي يوافق عليها المهندس.
يكون السعر للوحدة في جدول الكميات إلعمال إعادة أوضاع الحفريات شامال أعمال الطمم حسب األصول وإزالة
-2
األنقاض وتجهيز الطبقة العلوية حسب األصول لألسفلت أو البالط أو الكندرين أو الخرسانة ،مالم يذكر غير ذلك.
تكال أعمال الحفريات التي يتم إعادة أوضاعها بالمتر المرب باستثناء الكندرين فيكون بالمتر الطولي فقط ،وكذلك
-3
الخرسانة تكون بالمترالمكعب ما لم يذكر غير ذلك.
جدول النسب المرفق هو جدول إلعمال تقييم العطاء فقط و النسب الموجودة هي عبارة عن نسب تقديريه و ال تعكس
-4
كميات األعمال المتوقعة وغير ملزمة لشركة مياهنا.
إن أي عمل يقوم به المقاول و يكون غير مطلوب في العقد و ليس بأمر خطي من المهندس لن يكون مشموال في عملية
-5
الكيل.
ال يتغير سعر البند مهما بلغت الكميات .
-6
إذا تم استدعاء ا لمقاول ألي حفرية فيجب أن يستكمل اجراءات إعادة أوضاعها وال يحق للجهناز المشنرف صنرفه عنهنا
-7
بدون عمل.
إذا حضر المقاول الى موق الحفرية أثناء تواجد فرقة الصيانة فيجوز السماح لباكهو شنركة مياهننا مسناعدته فني أعمنال
-8
الطمم وإزالة األنقاض على أن ال يكون ذلك واجبا تعاقديا ملزما.
 -9يحق للجهاز المشرف فيما يتعلق بالبند رقم ( )2من جدول الكميات الخاص بأعمـال األسـفلت فقـط أن يقـوم بـدفن الحفريـة
والطلب من المقاول إعادة أوضا السطح فقط بالبيس كورس واألسفلت حسب األصولا ويـتم احتسـاب وحـدة السـعر بحـد
-10

أقصى مقداره  %50من سعر البند رقم (.)1
بخصوص البند رقم ( )10الخاص بصب الخرسانة العادية قوة كسر  250كغم  /سم 2فيكنون الصنب موقعينا أو خرسنانة
جاهزة حسب تعليمات الجهاز المشرف ،وفي حال تم طلب خرسنانة جناهزة فنال يجنوز أن تقنل الكمينة عنن  4م 3للموقن
الواحد.

جدول الكميات
الرقم

وحدة الكيل

بيان العمل

الكميه

نســـــــــــــــبة

االعمال

تقديم خلطة اسفلتيه ساخنه بسماكة  8سم
بعد الدحل والسعر يتضمن  :إزالة األنقاض

1

والطمم حسب األصول إضافة إلى طبقتين من

البيس كورس واإلسفلتب جميع االعمال حسب
المخططات والمواصفات الفنية

1
م

%68.00

2

وتعليمات

المهندس المشرف
تقديم خلطة اسفلتيه ساخنه بسماكة  8سم
بعد الدحل والسعر ال يزيد عن  %50من البند

1

رقم ( )1ويتضمن  :إزالة األنقاض وفعاليات
البيس كورس واإلسفلت فقطب جميع االعمال
حسب

2

المخططات

الفنية

والمواصفات

وتعليمات المهندس المشرف حيث يتم اعادة
طم الحفريه بنفس المواد وتحسب للمقاول

%15.00

م2

اسفلت فقط على ان يقوم المقاول باعادة

االوضاع للحفريه حيث يتم إعادة أوضاع
السطح فقط بالبيس كورس واألسفلت حسب
األصول

تقديم خلطة اسفلتيه ساخنه بسماكة  8سم بعد
الدحل والسعر يتضمن :إزالة األنقاض والطمم
3

حسب األصول إضافة إلى طبقة الباطون سماكة
30

سم

واإلسفلتب

جميع

االعمال

حسب

م

2

1

%1.00

المخططات والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس
المشرف

اعادة االوضاع في المناطق ذات السطح
الترابي والسعر يتضمن :إزالة األنقاض والطمم
4

حسب

األصولب

جميع

االعمال

المخططات والمواصفات الفنية

المهندس المشرف

حسب
وتعليمات

1
م

2

%2.00

سعر الوحدة

المبل

(رقما و كتابتا)
فلس

دينار

فلس

دينار

اعادة االوضاع في المناطق التي سطحها
بالط والسعر يتضمن  :ازالة االنقاض والطمم

حسب األصول واعادة اوضاع البالط حسب
5

النوع الموجود وجميع االعمال حسب

م

%9.00

2

المخططات والمواصفات وتعليمات المهندس

1

المشرف .

بيان العمل

الرقم

وحدة الكيل

الكميه

نسبة

االعمال

المجموع
اعادة االوضاع في المناطق التي سطحها
باطون والسعر يتضمن  :ازالة االنقاض

والطمم حسب األصول واعادة اوضاع الباطون
6

بسماكة ( )10سم وقوة كسر ( 210كغم/

م

2

سم )2بعد  28يوم وجميع االعمال حسب
المخططات والمواصفات الفنية

%1.50
1

وتعليمات

المهندس المشرف
اعادة االوضاع في االدراج والسعر يتضمن:

ازالة االنقاض والطمم حسب األصول واعادة

اوضاع االدراج حسب الموجود واستعمال
7

باطون قوة كسر ( 250كغم  /سم )2بعد 28
يوم

م

2

%0.50

وجميع االعمال حسب المخططات

والمواصفات

المشرف.

الفنية

وتعليمات

المهندس

تقديم وتركيب بالط وذلك حسب المخططات

8

1

والمواصفات

الفنية

وتعيمات

المهندس

م

2

1

%0.50

المشرف
تقديم وتركيب حجر كندرين وذلك حسب

9

المخططات والمواصفات الفنية

وتعليمات

م.ط

1

%2.00

المهندس المشرف
تقديم وصب خرسانة عادية صب الموقع أو

1

جاهزة وقوة كسر التقل عن  250كغم  /سم2
10

بعد  28يومب وال تقل الكمية عن  4م 3في

حال الخرسانة الجاهزةب وحسب المواصفات
الفنية وتعليمات المهندس المشرف مع

استعمال الطوبار .

م

3

%0.50

سعر الوحدة

المبل

(رقما و كتابتا)
فلس

دينار

فلس

دينار

المجموع الكلي

مالحظة :نسبة األعمال المرفقة في الجدول أعاله هي النسب التقديرية المتوقعة لألعمال التي سيتم عليها تقييم العطاءب و هي

غير ملزمة بأي حال من األحوال لشركة مياهنا.

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

