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الجزء األول
دعوة العطاء

عقد سنوي لصيانة واعادة تأهيل الوحدات الصحية
 (1تدعو شركة مياه االردن – مي اهنا المناقصين المتخصصين والمؤهلين ،لتقديم عروضهم وعلى النماذج المرفقة في جداول
المواصفات وفقاً للمواصفات والشروط العامة والخاصة والنماذج وتعليمات الدخول في العطاء المرفقة في مظاريف مغلقة
للعطاء المذكور أعاله.

 )5يمكن للشركات المناقصة تقديم العروض لمادة واحدة أو أكثر وسيتم تقييم العروض واالحالة حسب المادة إال إذا ذكر
خالف ذلك في المواصفات .

 ) 3على المناقصين الراغبين بمعلومات إضافية االطالع على وثيقة العطاء على الموقع االلكتروني الرسمي لشركة مياهنا
 mwww.miyahuna.com.joاو مراجعة شركة مياه االردن – مياهنا – مديرية العطاءات والمشتريات على العنوان

المذكور أدناه علماً بأن اخر موعد لبيع وثيقة العطاء هو الساعة  3:00من مساء يوم الخميس الموافق . 5051/11/52

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

 )2يرفق مع كل عرض شيك مصدق بقيمة ( 600دينار) ككفالة دخول العطاء صادرة عن احـد البنوك العاملة في المملكة
االردنية الهاشمية( ،وفي حال تعذر ذلك تقبل كفالة بنكية غير مشروطة) وصالحة لمدة ) (120يوم من تاريخ إيداع

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

 )6تعتبر هذه الدعوة والتعليمات مكملة للشروط العامة والخاصة للتعاقد وتكون لها قوة العقد لشراء المواد او االشغال

والخدمات وملزمة للمناقصين  ،وللجنة الشراء المختصة حق إستبعاد أي عرض غير ملتزم بكل أو بعض أو أحد بنود

التعليمات.

 )7مدة سريان العرض ( )00تسعون يوماً من التاريخ المحدد كآخر موعد اليداع العروض.
 )8سيتم فتح العروض في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الثالثاء الموافق  2021/11/30وعلى المتناقصين أو
مندوبيهم الراغبين بحضور جلسة فتح العروض الحضور الى موقع الشركة على العنوان المذكور أدناه او حضور

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

 )0يجب وضع كفالة الدخول في مغلف منفصل عن العرض الفني والمالي.

 )10يحق للجنة الشراء المختصة الغاء العطاء دون ابداء االسباب وبدون ان يترتب على هذا االلغاء اي مطالبة مالية او
قانونية.

 )11االلتزام بنظام المشتريات الحكومية رقم ( )58لسنة  5010والتعليمات الصادرة بموجبه وشروط دعوات العطاءات العامة
والخاصة

 )15معايير التأهيل تكون طبقا للتالي  :المقاول يجب ان يكون مسجال" لدى وزاره االشغال العامه و االسكان و حاصل على
تصنيف درجه رابعة ابنية فما فوق فما فوق و مسجال لدى نقابه المقاولين.
شركة مياه االردن – مياهنا

مديرية العطاءات والمشتريات

جبل الحسين – شارع المجدل
عمارة رقم( ) 6

لالستفسار يرجى االتصال على هاتف  2666111فرعي 1651،1655،1653
فاكس 2680824

شركة مياه األردن
دفتر عقد المقاولة
للمشاريع اإلنشائية
(الجزء الثاني – الشروط الخاصة)
المشروع:عقد صيانة واعادة تأهيل حمامات

العطاء رقم:

O-P-21-451-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 ،وتعتمد الشروط التالية كشروط خاصة للعقد.
إن ما يرد في هذه الشروط من إضافة أو إلغاء أو تعديل على مواد الشروط العامة يعتبر سائدا ً 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

أ – التعليمات للمناقصين
Instructions to Tenderers
العطاء رقم ( )

الخاص بمشروع  :صيانة واعادة تأهيل حمامات
( )1
( )0

يمكن للمقاولين الذين يحق لهم شراء نسخ المناقصة بموجب اإلعالن عن طرح هذا العطاء ،والراغبين باالشتراك فيي المناقصية
أن يتقدموا للحصول على نسخة من وثائق العطاء الموزعة مع الدعوة مقابل دفع ثمن النسخة المقرر.
تشمل وثائق العطاء لهذا المشروع ما يلي:
-

دعوة العطاء بما فيها اإلعالن

_

الجزء األول:

-

الجزء الثاني:
التعليمات للمناقصين
أ-
الشروط الخاصة
ب-
الشروط الخاصة االضافية وابرز مسؤوليات المقاول العقديه والفنيه بموجب هذا
ج-
نماذج العرض والضمانات واالتفاقيات والبيانات
د-
الجزء الثالث:
المواصفات الخاصة
جداول الكميات واألسعار
المخططات
الجزء الرابع:
الجزء الخامس :المواصفات الفنية العامة لالبنية الصادرة عن وزارة االشغال العامة واالسكان

-

الشروط العامة للعقد ) غير مرفق)

العقد

إعداد وتقديم عروض المناقصات
طريقة تقديم العروض:
( )1

ينبغييييييييي علييييييييى ميييييييين يرغييييييييب باالشييييييييتراك فييييييييي هييييييييذ المناقصيييييييية أن يقييييييييوم بزيييييييييارة موقييييييييع العمييييييييل ،وأن يتعيييييييير
عليييه ،وأن يحصييل بنفسييه وعلييى مسييؤوليته ونفقتييه الخاصيية ،علييى جميييع المعلومييات الالزميية لييه لتقييديم العييرض ،وأن يييتفهم
ماهيتها والظرو المحيطة بالمشروع وسائر العادات المحلية ،وظرو العمل ،وكل األمور األخرى التي لهيا عالقية بالمناقصية،
أو تلك التي تؤثر على وضع أسعار عرضه.
أ-
ب-
ج-

( )1

يقدم عرض المناقصة على نموذج عرض المناقصة المدرج في هذا الدفتر ،ويقوم المنياق بتعبةية النميوذج وجيدول
الكميات واالسعار وأي جداول أو مالحق أخرى ويوقع وثائق المناقصة في األماكن المحددة لذلك.
يشترط أن يكون تعبةة خانة أسعار الوحدة في جداول الكميات باألرقام والكلمات بخط واضح.
ال يجوز إدخال أي تعديل على وثائق العطاء من قبيل المنياق  ،وإذا أجيرى المنياق أي تعيديل ،أو إذا أخيل بيأي مين
هذ التعليمات ،فإن ذلك يؤدي الى رفض عرضه.
أما إذا أراد المنياق تقيديم عيرض بيديل ،فيإن باسيتطاعته أن يقيدم ذليك فيي ميذكرة خاصية منفصيلة ترفيق بيالعرض،
شيييييييييييييييييييييريطة أن يتقيييييييييييييييييييييدم بيييييييييييييييييييييالعرض األصييييييييييييييييييييييل كميييييييييييييييييييييا هيييييييييييييييييييييو مطليييييييييييييييييييييوب فيييييييييييييييييييييي
الشروط ،وللجنة العطاءات المختصة أن تنظر في عرضه البديل أو ترفضه.

يجب على المناق
والمعلومات التالية:
أ-

ب-

أن يقدم عرضه على النسق المطليوب فيي هيذ التعليميات ودعيوة العطياء وأن يشيتمل العيرض عليى البيانيات

وضييع منشييأة المنيياق فييردا كييان أو شييركة ،وكتيياب التفييويض للمسييؤول المفييوض بييالتوقيع عنهييا .وإذا كاني هنيياك
مشاركة بشكل ائيتال فإنيه يجيب عليى الشيركات المتتلفية تقيديم اتفاقيية االئيتال بينهيا بحييث يكيون التيتلف بالتكافيل
والتضييامن (مجتمعييين ومنفييردين) ،وأن يوقييع أطييرا االئييتال علييى العييرض ،وأن يقييدموا الكفيياالت والضييمانات
بأسمائهم مجتمعين.
خبرة المناق ومؤهالته ،مع بيان وصيف المشياريع التيي سيبق وأن أنجزهيا ،والمشياريع الملتيزم بهيا حالييا ،وبييان
نسب إنجازها بأرقام واقعية.

ج-
د-

هـ -
و-
ز-

ذكيييير أسييييماء المقيييياولين الفييييرعيين الييييذين ينييييوي اسييييتخدامهم فييييي التنفيييييذ ،شييييريطة ذكيييير اسييييم مقيييياول االشييييغال
الكهروميكانيكية ،على أن يكون هذا المقاول الفرعي مصنفا ضمن نفس الفةة التي ينتمي إليها المقياول الرئيسيي فيي
تصنيفه ،أو بالفةة التي تليها مباشرة بالتسلسل التنازلي.
يرفق مع العرض المقدم كفالة مالية أو شيك مصدق لصالح صاحب العمل وألمر  ،بالمبلغ المحدد في (ملحيق عيرض
المناقصة) ،كدليل على جديّة التزام المناق للدخول في المناقصية ،وعليى أن تكيون تليك الكفالية صيادرة عين بنيك أو
مؤسسة مالية كل منهما مرخ للعمل في األردن.
تعاد هذ الكفاالت للمناقصين الذين لم يحل عليهم العطاء ،حسبما تقرر اللجنية المختصية خيالل ( )1أييام مين تياريخ
إحالة العطاء أو انتهاء صالحية كفالة المناقصة أيهميا أسيبق .أميا المنياق اليذي يحيال علييه العطياء فتعياد إلييه هيذ
الكفالة بعد أن يقدم ضمان األداء ويوقع العقد.
أما إذا كان المناق منتميا إلى بلد تستعمل فييه ضيمانات تيأمين ) (Bondsفعنيدها يتوجيب عليى المنياق أن يتقيدم
بطلب مسيبق إليى صياحب العميل لمعرفية فيميا إذا كيان يقبيل مثيل هيذا الضيمان ،وفيي كيل األحيوال يجيب أن تكيون تليك
الضمانات مصدقة من بنوك محلية عند تقديمها.
عنوان المناق الرسمي الكامل .أما إذا كان مركز المناق الرئيسي خارج األردن فإن عليه أن يحدد عنوانيا ليه فيي
األردن ليعتبر عنوانيه الرسيمي اليذي توجيه إلييه كافية المراسيالت واإلشيعارات .وكيل إشيعار أو رسيالة تبعيث مسيجلة
على هذا العنوان تعتبر وكأنها قد سلم إليه.
أن يقيدم تحلييال ألسييعار البنيود الرئيسيية المحييددة فيي العطياء ،مبينييا تكياليف الميواد والتجهيييزات اآلليية والمصيينعيات
والمصييييييييييييييييييييييييييييياريف اإلداريييييييييييييييييييييييييييييية واألربييييييييييييييييييييييييييييياح إلنجييييييييييييييييييييييييييييياز بنيييييييييييييييييييييييييييييود األشيييييييييييييييييييييييييييييغال
كاملة.
أي معلومييات أو بيانييات أخييرى يطلييب إلييى المنيياق تقييديمها أو إرفاقهييا بعرضييه إذا كان ي مطلوبيية بموجييب الشييروط
الخاصة االضافية أو المواصفات الخاصة أو هذ التعليمات.

( )5

تعتبر األس عار التي يدونها المناق أمام البنود في جدول الكميات عليى أنهيا القيمية الكليية ألشيغال كيل مين تليك البنيود وإنجازهيا
واصالح أية عيوب فيها وفقا للعقد ،وتشمل كيذلك األعميال التمهيديية )( (Preliminariesاال اذا ورد لألعميال التمهيديية بنيود
منفصلة خاصة بها في جدول الكميات).

( )6

توضيح االلتباس:
إذا كييان هنيياك أي التبيياس أو تنيياقض فييي وثييائق العطيياء ،أو كان ي هنيياك حاجيية لتوضيييح أي غمييوض فييي وثييائق العطيياء ،فعلييى
المناق أن يتقدم بطلب خطي إلى رئيس لجنة العطاءات المختصة من أجل التوضيح وإزالة االلتبياس فيي موعيد يسيبق التياريخ
المحيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييدد لفيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييتح العطييييييييييييييييييييييييييييييييييييييياء ب ميييييييييييييييييييييييييييييييييييييييا ال يقيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييل عييييييييييييييييييييييييييييييييييييييين ()1
أيييام ،ويييتم توزيييع اإلجابيية خطيييا علييى االستفسييارات علييى جميييع المناقصييين المتقييدمين للعطيياء ،وال يجييوز أن يتخييذ مثييل هييذا
التوضيح مبررا لطلب تمديد الموعد المحدد لتقديم العرض.

( )1

إيداع العروض:
أ-

يقدم العرض متكامال وفي ظر

مختوم مكتوب عليه من الخارج عطاء

الخاص بمشروع:

ب-
ج-

( )8

صيانة واعادة تأهيل حمامات

واسم المقاول ويودع في صندوق العطاءات الذي تحدد لجنة العطاءات المختصة فيي إعالنهيا عين العطياء وذليك فيي
أو قبل الموعد والتاريخ المحددين لإليداع.
إن أي عرض يقدم بعد موعد اإليداع يرفض ويعاد إلى صاحبة مقفال.
تفتح العروض عادة في جلسة علنيية بحضيور مين يرغيب مين المناقصيين ،إال إذا ني فيي دعيوة العطياء عليى اتبياع
أسلوب آخر.

إلزامية العروض:
يعتبر العرض المقدم ملزما للمناق وال يجوز سحب هذا العرض بعد تقديمه ويظل العرض ملزما للمناق
( ) 91يوما ابتداء من تاريخ إيداع العروض إال إذا حدد في دعوة العطاء مدة التزام أطول من هذ المدة.

( )9

اليذي تقيدم بيه لفتيرة

عمالت الدفع وسعر المناقصة:
على المناق تقديم أسعار بالدينار األردني إال إذا ن على غير ذلك في شروط دعوة العطاء.
وإذا كاني هنالييك عمييالت أخي رى للييدفع منصييوص عليهييا فييي نمييوذج عييرض المناقصيية ،فإنييه يجييب تحديييد تلييك العمييالت وأسييعار
تحويلها في موعد "التاريخ األساسي".

تقييم العروض وإحالة العطاء
( )11تقييم العروض:
يييتم دراسيية عييروض المناقصييات وتقييمهييا بموجييب تعليمييات العطيياءات الحكومييية الصييادرة بموجييب نظييام األشييغال الحكومييية،
ويفترض في المناق أن يكون على اطالع ودراية بهذ التعليمات.

( )11أسلوب تدقيق العروض:
إذا وجد في العرض خطأ أو تنياقض بيين حسياب جملية أي مبليغ وميا يجيب أن تكيون علييه هيذ الجملية بتطبييق سيعر
أ-
الوحييدة ،فللجنيية المختصيية الحييق بتعييديل جمليية المبلييغ بمييا يتفييق وتطبيييق سييعر الوحييدة ،وبالتييالي يييتم تعييديل مجمييوع األسييعار أو
المبلغ اإلجمالي للعطاء وفقا لذلك.
إذا اختلف العدد المذكور باألرقام عن المذكور كتابة بالكلمات ،فتعتبر كتابة الكلمات هي الملزمة وتصحح القيمية تبعيا
ب-
لذلك.
إذا وجد خطأ في أي من العمليات الحسابية ،فإنه يتم تصحيح المجموع ويكون المجموع المصحح ملزما للمناق .
ج-
إذا وجد أن المناق لم يقم بتسعير بند أو أكثر من البنود ،فإنه يحق للجنية المختصية إميا رفيض العيرض ،أو اعتبيار
د-
تلك البنود غير المسعرة وكأنها محملة على بنيود العطياء األخيرى ،وعليى المنياق تنفييذها (فيميا إذا أحييل علييه العطياء) بيدون
مقابل.
إذا قام المناق بتسعير بند بصورة مغلوطة أو مبالغ فيها ،فللجنة المختصة الحق بما يلي:
هـ -
رفض العرض ،أو
-1
تعديل األسعار بموافقة المقاول مستأنسة بأسيعار السيوق الدارجية وأسيعار المناقصيين اآلخيرين ( شيريطة أن تبقيى
-0
القيمة اإلجمالية للعرض بعد التعديل مساوية أو أقل من قيمة العرض بعد التدقيق الحسابي).
()10

تحيتف لجنية العطياءات المختصية بحقهيا فيي إهميال أي عيرض غييير متقييد بميا ورد فيي هيذ التعليميات .كميا تميارس صييالحياتها
بموجب أحكام نظام األشغال الحكومية وإحالة العطاء دون التقيد بأقل العروض قيمة ،ويتم كل ذلك دون أن يكون ألي منياق ليم
يفز بالعطاء أي حق في مطالبة صاحب العمل بأي تعويض إزاء ذلك.

الضمانات (الكفاالت)
( )11ضمان األداء (كفالة حسن التنفيذ) :
على المناق الفائز بالعطاء أن يقوم بتوقيع العقد خالل فترة ( )11يوما من تاريخ إبالغه خطييا بإحالية العطياء علييه أو تلزيميه
له ،وعلى المناق أن يقدم إلى صاحب العمل ضمان األداء عند توقيع اتفاقية العقد حسب نموذج الضمان المرفق ،وتكيون قيمية
هذا الضمان الصادر عن أحد البنوك أو احدى المؤسسات المالية المرخصة للعميل فيي األردن بيالمبلغ المحيدد (فيي ملحيق عيرض
ا لمناقصة) وذلك ضمانا لتنفيذ التزامات العقد تنفيذا تاما  ،ولدفع ما قد يترتب على المقاول وفاء ألغراض العقد.
إذا رفض المنياق أو تيأخر عين توقييع اتفاقيية العقيد ،أو عجيز عين تقيديم ضيمان األداء المطليوب ،فعنيدها يحيق لصياحب العميل
مصييادرة كفاليية المناقصيية المرفقيية بعرضييه دون الرجييوع إلييى القضيياء ،وال يكييون للمنيياق أي حييق فييي المطالبيية بهييا أو بييأي
تعويض بشأنها.

( )11ضمان إصالح العيوب ( كفالة اصالح العيوب):
علييييييييى المقيييييييياول أن يقييييييييدم لصيييييييياحب العمييييييييل عنييييييييد تسييييييييلمه شييييييييهادة تسييييييييلم األشييييييييغال ،ضييييييييمان إصييييييييالح العيييييييييوب
بقيمة  %5من قيمة األعمال المنجزة ،لضمان قيامه باسيتكمال االعميال المتبقييه و تنفييذ أعميال إصيالح العييوب المطلوبية للميدة
المنصوص عليها في ملحق عرض المناقصة ،وبحيث يكون هذا الضيمان صيادرا عين بنيك أو مؤسسية ماليية كيل منهميا ميرخ
للعمل في األردن .وبتسليم هذا الضمان لصاحب العمل يعاد للمقاول ضمان األداء.

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 وإنهاء العقد من قبل المقاول المخاطر والمسؤولية التأمين -المطالبات ،الخالفات والتحكيم

الفصل األول  -األحكام العامة ""General Provisions
_____________________________________________________________________

المادة ( - )0/1/1الفرقاء واالشخاص:

يضاف إلى البند ( )0/0/1/1ما يلي:
"ويعتبر صاحب العمل الفريق األول في العقد".
البند (( - )11/0/1/1إضافي):
الموظف:
الموظف الرسمي أو المستخدم لدى صاحب العمل ويشمل ذلك العاملين لدى المؤسسات الحكومية والشركات التي تساهم بها الحكومة.

المادة ( - )1/1/1المبالغ والدفعات:
يضاف البندان التاليان إلى نهاية المادة:
البند (( - )11/1/1/1اضافي):
الدفعات األخرى:
هي جميع العموالت أو أتعاب االستشارات أو أتعاب الوكالء أو غيرها المباشرة وغير المباشرة وأي شيء ذو قيمة ماديية دفعهيا المقياول أو
تم االتفاق على دفعها إلى "اآلخرين" ويشمل ذلك التصريح على سبيل المثال ال الحصر وصفا ً مفصالً لهذ اليدفعات األخيرى وسيببها سيواء
تم دفعها أو كان ستدفع بشكل مباشر أو غير مباشر من قبل المقاول أو نيابة عنه ،أو من قبل مقاوليه من الباطن أو نيابية عينهم أو أي مين
ميييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييوظفيهم
أو وكالئهييم أو ممثليييهم ،وذلييك فيمييا يتعلييق بالييدعوة إلييى تقييديم العييروض الخاصيية بتنفيييذ هييذا العقييد أو عملييية المناقصيية  /المييزاود نفسييها
واإلحالييييييييييييييية عليييييييييييييييى المقييييييييييييييياول أو المفاوضيييييييييييييييات التيييييييييييييييي تجيييييييييييييييري إلبيييييييييييييييرام العقيييييييييييييييد مييييييييييييييين أجيييييييييييييييل تنفييييييييييييييييذ
فعالً.

البند (( - )11/1/1/1اضافي):
الدفعات الممنوعة:
هي جميع المبالغ سواء كان عموالت أو أتعاب استشارات أو أتعاب وكالء أو غيرها دفع بشيكل مباشير أو غيير مباشير أو شييء ذو قيمية
مادية أو الوعود أو التعهدات لدفع مثل هذ المبالغ أو تقديم هذ األشياء سواء مباشرة أو بالواسطة وبغض النظير عميا إذا كيان ذليك تيم مين
قبييل المقيياول أو ني ابيية عنييه أو ميين قبييل مقاوليييه ميين البيياطن أو نيابيية عيينهم أو أي ميين مييوظفيهم ووكالئهييم أو ممثليييهم والتييي تييدفع إلييى أي
"موظف" وذلك فيميا يتعليق باليدعوة إليى تقيديم العيروض الخاصية بتنفييذ هيذا العقيد أو عمليية المناقصية  /الميزاودة نفسيها أو اإلحالية عليى
المقاول أو المفاوضات التي تجري إلبرام العقد من اجل تنفيذ فعالً.

المادة ( - )0/1التفسير:
تضا الفقرة التالية إلى نهاية المادة:
"في كل شروط العقد يحدد مقدار الربـح في عبارة "أي كلفة كهذ ميع هيامر ربيح معقيول" بحييث يحسيب اليربح بنسيبة ( )%5مين هيذ
الكلفة".

المادة ( - )6/1اتفاقية العقد:
تلغى الفقرة األخيرة من الن األساسي ويستعاض عنها بالفقرة التالية:
"كما يتعين على المقاول أن يدفع رسوم الطوابع وغيرها من النفقات المشابهة التي قد تتحقق على إبرام هذ االتفاقية بموجب القوانين
النافذة".

الفصل الثاني  -صاحب العمل ""The Employer
________ _____________________________________________________________

المادة ( - )1/0أفراد صاحب العمل:
تضا الفقرة التالية إلى نهاية المادة:
"في حالة وجود مقاولين آخرين يعملون في الموقع لصالح صاحب العمل ،فإنه يجـب تضمين عقودهم أحكاما ً مماثلة للتعاون وااللتزام
بت وفير إجراءات السالمة ،كما يتعين على صاحب العمل أن يشعر المقاول بوجود مثل هؤالء المقاولين اآلخرين".

المادة ( - )1/0الترتيبات المالية لصاحب العمل:
تضا الفقرة التالية إلى نهاية المادة:
"تكون الترتيبات المالية التي يقوم صاحب العمل بإشعار المقاول عنها متمثلة فيي كتياب التيزام باإلنفياق عليى المشيروع خيالل ميدة اإلنجياز،
إال إذا تم االتفاق بين الفريقين على ترتيبات أخرى حسب ظرو المشروع وطريقة تمويله وخصوصياته األخرى".

الفصل الثالث  -المهندس ""The Engineer
_____________________________________________________________________

المادة ( - )1/1واجبات وصالحية المهندس:
إيضاحا لما ورد في هذ "المادة" ،يراعى ما يلي:
يمارس المهندس الصالحيات المنوطة به تحديدا ً في العقد ،أو تلك المفهومة من العقد ضمنا ً بحكم الضرورة ويتعين عليه
الحصول على موافقة صاحب العمل المسبقة في األمور التالية:
-1
-0
-1
-1

إصدار األوامر التغييرية.
اقرار تمديد مدة اإلنجاز وتطبيق احكام تعويضات التأخير.
الموافقة على تعيين المقاولين الفرعيين.
اصدار األمر بتعليق العمل.

المادة ( - )1/1استبدال المهندس:
يلغى الن

األصلي ويستعاض عنه بما يلي:

إذا اعتزم صاحب ال عمل استبدال المهندس ،فإنه يتعين عليه قبل مهلة ال تقل عن ( ) 08يوما من تاريخ االستبدال أن يشعر المقاول بذلك،
وأن يحدد في إشعار اسم وعنوان وتفاصيل خبرة المهندس البديل .وإذا كان للمقاول اعتراض معقول عليه فإنه يتعين على المقاول أن
يشعر صاحب العمل بذلك خالل ( ) 11يوما من تاريخ تسلمه إشعار صاحب العمل مع بيان التفاصيل المدعمة العتراضه .ولدى تسلم صاحب
العمل لمثل هذا اإلشعار والتفاصيل المذكورة ،يقوم صاحب العمل باتخاذ القرار الذي يرتةيه ويكون قرار هذا نهائيا ً وباتاً.

المادة (( - )6/1إضافية):
االجتماعات اإلدارية:
"ل لمهندس أو لممثل المقاول أن يدعو كل منهما اآلخر إلى االجتماعيات اإلداريية لدراسية أميور العميل ،ويتعيين عليى المهنيدس فيي مثيل هيذ
الحالة أن يسجل محضرا ً لحيثيات االجتماع ويسلم نسخة منه لكل من الحاضرين وإلى صاحب العمل ،مع مراعاة أن تكيون المسيؤوليات عين
أييييييييييييييييييييييييييييييية أفعييييييييييييييييييييييييييييييال مطلوبيييييييييييييييييييييييييييييية ميييييييييييييييييييييييييييييين أي ميييييييييييييييييييييييييييييينهم متوافقيييييييييييييييييييييييييييييية مييييييييييييييييييييييييييييييع أحكييييييييييييييييييييييييييييييام
العقد ".

الفصل الرابع  -المقاول ""The Contractor
_____________________________________________________________________

المادة ( - )0/1ضمان األداء:
يلغى ن الفقرات الثانية والثالثة والرابعة من المادة األصلية ويستعاض عنه بالتالي:
"يتعين على المقاول أن يقدم ضمان األداء إلى صاحب العمل خالل ( )11يوميا ً مين تياريخ تسيلمه "لكتياب القبيول" إال إذا ني عليى خيال
ذلك ،وأن يرسل نسخه من الضمان إلى المهندس وبخال ذلك يعتبر المقاول مستنكفا ً عن عرض مناقصته ويحق لصاحب العميل أن يصيادر
كفالة مناقصته التي سبق وأن تقدم بها.
ينبغي أن يكون الضمان صادرا من دولة موافق عليها من قبل صاحب العمل وأن يتم إعداد حسب النموذج المرفيق بهيذ الشيروط الخاصية.
وإذا كان الضمان بنموذج كفالة بنكية فإنه يجب إصدار من قبل بنك محلي مرخ  ،كميا يجيب تعزييز أي ضيمان صيادر عين أي بنيك أجنبيي
من قبل أحد البنوك المحليية المرخصية .وإذا ليم يكين الضيمان بنميوذج كفالية بنكيية فإنيه يتعيين أن يكيون صيادرا عين مؤسسية ماليية مسيجلة
ومرخصة للعمل في األردن وأن يكون مقبوال لدى صاحب العمل.
بعد صدور شهادة تسلم األشغال يمكن أن تخفيض قيمية ضيمان األداء لتصيبح بنسيبة  %5مين قيمية العقيد أو أن يسيتبدل بهيا ضيمان إصيالح
العيوب (كفالة اصالح العيوب) بواقع  %5من قيمة العقد.
كما يتعين على المقاول أن يتأكد من أن يبقى ضمان األداء ساري المفعول بالقيمة المحددة في ملحق عرض المناقصة إليى أن ينجيز المقياول
األشغال وإذا احتيوت شيروط الضيمان عليى تياريخ ال نقضيائه ،وتبيين بيأن المقياول لين يكيون مخيوال بتسيلم أي مين شيهادتي اإلنجياز أو األداء
بتياريخ يسييبق الموعييد النهييائي لصييالحية أي منهمييا بميدة ( ) 08يومييا ،فإنييه يتعييين عليييه أن يقييوم بتمدييد سييريان الضييمان إلييى أن يييتم إنجيياز
األشغال او اصالح العيوب حسب واقع الحال .

المادة ( - )1/1المقاولون الفرعيون:
تضا الفقرة التالية في بداية "المادة":
"يتعين على المقاول استخدام مقاولين محليين كمقاولين فرعيين".
يضا ما يلي إلى نهاية "المادة":
"إن الحد األقصى لمجموع المقاوالت الفرعية التي يسمح للمقاول الرئيسي إيكالهـا إليى المقاولييـن الفرعيييـن هيو ( )%11مين قيميـة العقيد
المقبولة اال اذا كان المقاول الفرعي مطلوبا بموجب العقد ،وعلى المقاول أن يرفق بعرضه كشفا ً يبين فيه األعمال التيي سييقوم بإيكالهيا إليى
المقياولين الفيرعيين ميع تحدييد النسيبة مين قيمية العقيد لكيل عميل سييينفذ مين قبيل أي مقياول فرعيي ،عليى المقياول أثنياء فتيرة التنفييذ تزويييد
المهندس وصاحب العمل بنسخ عن جميع عقيود المقياوالت الفرعيية ،كميا يتعيين عليى المهنيدس التأكيد مين عيدم تجياوز النسيبة المبينية آنفيا ً
وإبالغ صاحب العمل عن أية مخالفات بهذا الخصوص.

المادة ( - )8/1إجراءات السالمة:
تضا الفقرتان التاليتان إلى نهاية المادة:
"إذا كان هنالك عدة مقاولين يعملون في الموقع في نفس الوق  ،تتم إعادة النظر في قائمية إجيراءات السيالمة المطلوبية مين المقياول ،وفيي
هذ الحالة يتم تحديد التزامات صاحب العمل بشأنها.
يتعيين عليى المقيياول وصياحب العميل والمهنييدس االلتيزام بأحكييام كيودات البنياء الييوطني فيميا يخي أميور السيالمة العاميية واألميور المتعلقيية
بها".

المادة ( - )9/1توكيد الجودة:
إذا قرر صاحب العمل أن هنالك حاجة إلى وجود نظيام لتوكييد الجيودة فيي األشيغال فإنيه يتعيين بييان ذليك فيي ملحيق عيرض المناقصية أو فيي
الشروط الخاصة االضافية  ،وايراد التفاصيل في وثائق العقد.

المادة ( - )01/1المعدات والمواد التي يقدمها صاحب العمل :
يجب أن يحدد في الشيروط الخاصية اإلضيافية كيل بنيد مين المعيدات أو الميواد التيي سييقوم صياحب العميل بتشيغيلها أو بتقيديمها إليى المقياول
بصييورة مفصييلة .ولييبعض أنييواع التسهيييـالت يتعييين تحديييد األحكييام األخييرى لتوضيييح نييواحي المسييؤولية والتأمينييات فييي الشييروط الخاصيية
االضافية.

المادة ( - )00/1األمن في الموقع:
تضا الفقرة التالية إلى نهاية المادة:
"إذا تواجد أكثر من مقاول في الموقيع ،فإنيه يجيب تحدييد مسيؤولية صياحب العميل وكيل مين المقياولين اآلخيرين الموجيودين فيي الموقيع فيي
الشروط الخاصة االضافية".

المادة (( - )05/1إضافية):
األشغال المؤقتة:
يتعييين إيضيياح متطلبييات األشييغال المؤقتيية المطلييوب ميين المقيياول تنفيييذها أو تقييديمها وإدامتهييا وصيييانتها وتشييغيلها ،فييي جييدول
أ-
الكميات كبنود في قسم األعمال التمهيدية.
كما يتعين بيان أية أشغال مؤقتة سيقوم صاحب العمل بتزويدها.
ب-

الفصل السادس  -المستخدمون والعمال ""Staff and Labour
_____________________________________________________________________

المادة ( - )1/6تعيين المستخدمين والعمال:
تضا الفقرة التالية إلى نهاية المادة:
"يتعين على المقياول مراعياة األنظمية والقيوانين المتعلقية باسيتخدام العميال األجانيب وااللتيزام باتبياع القيوانين المحليية المرعيية بخصيوص
اإلقامة وتصاريح العمل المتعلقة بهم".

المادة ( - )5/6ساعات العمل:
تضا الفقرة التالية إلى نهاية المادة:
"تكون أيام العمل خالل األسيبوع( :السيب  ،األحيد ،االثنيين ،الثالثياء ،األربعياء ،الخمييس) لميدة ثمياني سياعات يومييا ً بحييث ال يسيتثنى ييوم
السب من أيام العمل األسبوعية".

المادة ( - )8/6مناظرة المقاول:
تضا الفقرة التالية إلى نهاية المادة:
"للتأكد من حسن استعمال لغة االتصاالت ،يمكن تحديد نسبة المستخدمين لدى المقاول الذين يجيب أن يسيتخدموا هيذ اللغية بطالقية ،أو انيه
يتعين على المقاول توظيف عدد مناسب من المترجمين".

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

المادة (( - )10/6إضافية):
أ-

مقاومة الحشرات والقوارض:
يتعين على المقاول في كل وق أن يتخيذ االحتياطيات الالزمية لحمايية جمييع المسيتخدمين والعميال العياملين فيي الموقيع مين أذى
الحشرات والقوارض ،وأن يقلل من خطرها عليى الصيحة .كميا يتعيين علييه أن ييوفر أدويية الوقايية المناسيبة ضيدها لمسيتخدميه
وأن يتقيد بأية تعليمات صادرة عن أي سلطة صحية محليـة ،بما فيها استعمال مبيدات الحشرات.

ب-

حظر تعاطي المخدرات والمشروبات الكحولية:
يحظر على المقياول أن يحضير إليى موقيع العميل أي مشيروبات كحوليية أو مخيدرات ،أو أن يسيمح أو يتغاضيى عين قييام عماليه
ومستخدميه أو عمال ومستخدمي مقاوليه الفرعيين بتعاطيها في الموقع.

ج-

حظر استعمال األسلحة:
يحظر على المقاول ان يحضر إلى موقع العمل ،أو أن يستعمل فيه أية أسلحة أو ذخيرة أو ميواد متفجيرة يمنعهيا القيانون ،ويجيب
عليه أن يمنع عماله ومستخدميه وعمال ومستخدمي مقاوليه الفرعيين من حيازة مثل هذ األسلحة والذخائر في الموقع.

د-

احترام الشعائر الدينية وااللتزام بالعطل الرسمية:
على المقاول أن يتقيد بأيام األعياد الرسمية ،وأن يراعي الشعائر الدينية المتعار

عليها.

الفصل السابع  -التجهيزات اآللية والمواد والمصنعية
""Plant, Materials and Workmanship
_____________________________________________________________________

المادة ( - )1/1طريقة التنفيذ:
تضا الفقرة التالية إلى نهاية المادة:
"إذا كان األشغال تنفذ بقروض من قبل مؤسسة مالية تقتضي قواعدها إليزام صياحب العميل بشيراء بعيض التجهييزات اآلليية أو الميواد مين
أسواق محددة وضمن شروط محددة ،فإنه يجب الن عليها ببيان "دول المصدر المؤهلة ."Eligible Source Countries

المادة ( - )1/1االختبار:
ايضيياحا ً لمييا ورد فييي هييذ المييادة فييان المقيياول يتحمييل تكيياليف مييا يترتييب علييى اجييراء االختبييارات المنصييوص عليهييا فييي العقييد ( بمييا فيهييا
المواصفات الخاصة والعامة ) أثناء التنفيذ وعند االنجاز.

الفصل الثامن  -المباشرة والتأخيرات وتعليق العمل
""Commencement, Delays and Suspension
_____________________________________________________________________

المادة ( - )0/8مدة اإلنجاز:
تضا الفقرة التالية إلى نهاية المادة:
"وإذا كان األشيغال سيو ييتم تسيلمها عليى مراحيل ،فإنيه يجيب تحدييد تليك المراحيل كأقسيام فيي ملحيق عيرض المناقصية أو فيي الشيروط
الخاصة اإلضافية".

المادة ( - )1/8برنامج العمل:
تضا الفقرة التالية إلى نهاية المادة:
"يتعين على المقاول أن يقدّم برامج العمل المعدلة خالل ( )11يوما ً من تسلمه إشعار المهندس بضرورة تقديمها.

المادة ( - )1/8تعويضات التأخير:
-

يجب الن في ملحيق عيرض المناقصية أو فيي الشيروط الخاصية اإلضيافية عليى قيمية تعويضيات التيأخير لكيل قسيم مين األشيغال
وكيفية احتسابها في حالة التراكم.

المادة (( - )11/8إضافية):
مكافأة اإلنجاز المبكر:
إذا كان حاجية صياحب العميل تسيتدعي إشيغال المشيروع فيي وقي مبكير ،فإنيه يمكين الين
عرض المناقصة.

عليى دفيع "مكافيأة اإلنجياز المبكير" فيي ملحيق

الفصل التاسع  -االختبارات عند اإلنجاز
""Tests on Completion
_____________________________________________________________________

المادة ( - )1/9التزامات المقاول:
تضا الفقرة التالية إلى نهاية المادة:
"يتعييين أن ييين فييي "المواصييفات" علييى تحديييد االختبييارات التييي يجييب إجرادهييا قبييل إصييدار شهييـادة تسييلم األشغييـال ،وإذا كانييـ األشييغال
سو يتم اختبارها وتسلمها على مراحل ،فإن متطلبات االختبارات يجب أن تأخذ في الحسبان أن بعض أجزاء األشيغال غيير مكتملية" ,ولين
يتم اصدار ايية شيهادة اسيتالم اال بعيد قييام المقياول بإعيداد وتقيديم المخططيات التوثيقيية (  ) As Built Drawingيوافيق عليهيا مين قبيل
المالك حال االنتهاء من تنفيذ المشروع وذلك بقديم  5نسخ بما فيها نسخة (  ) Soft Copyيتم تسليمها لشركة مياهنا .

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

المادة ( - )1/11تسلم 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" ،وبحيث يمكن استعمالها
للغاية التي أنشة من أجلها بشكل مناسب ويتبين أنها قد اجتازت االختبارات عند االنجاز المطلوبة بموجب العقد ،فيجوز
للمقاول ان يشعر المهندس بذلك (وارسال نسخة من اشعار الى صاحب العمل) على ان يرفق بهذا االشعار تعهدا ً 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 ( )11يوما ً من تاريخ تسلمه طلب المقاول بالكشف على األشغال ،ويقدم تقريرا ً بنتيجة كشفه إلى صاحب
العمل خالل هذ المدة (وإرس ال نسخه عنه إلى المقاول) فإما أن يشهد بأن األشغال قد أنجزت وأنها في وضع قابل للتسلم ،أو
ان يصدر تعليمات خطية الى المقاول يبين فيها األمور التي يترتب على المقاول استكمالها قبل اجراء عملية التسلم ،ويحدد
للمقاول الفترة الزمنية الالزمة الستكمال األعمال المتبقية وتصحيح األشغال بشكل مقبول لدى المهندس.
اذا رأى المقــاول ان تقرير المهندس ليس دقيقاً ،فله أن يبلغ ذلك الى صاحب العمل ،وفي هذ الحالة يقوم صاحب العمل (خالل
 11يوما) من تاريخ تسلمه تبليغ المقاول بالتحقق من الواقع بالطريقة التي يختارها ،للتأكد مما ورد في تقرير المهندس او
اتخاذ قرار بتشكيل لجنة تسلم االشغال.

ج-

يقوم صاحب العمل خالل ( ) 11أيام 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  -ويبلغ
المقاول بالموعد المحدد لمعاينة األشغال ،وفي أثناء ذلك يقوم المهندس مع المقاول بإعداد ما يلزم من كشو وبيانات وجداول
ومخططات الزمه لتسهيل مهمة اللجنة.

د-

تقوم اللجنة خالل ( )11أيام من تاريخ تشكيلها بإجراء المعاينة بحضور المقاول أو من يفوضه ،ومن ثم تقوم باعداد محضر
تسلم االشغال ،ويوقع عليه أعضاء اللجنة والمقاول أو وكيله المفوض ،وتسلم نسخ منه الى كل من صاحب العمل والمقاول
والمهندس ،وفي حالة تخلف اللجنة عن اجراء المعاينة واعداد التقرير خالل مدة اقصاها ( )08يوما ً من تاريخ انتهاء المدة
المحددة آنفا ً،عندئ ٍذ يعتبر في هذ الحالة تاريخ التسلم هو التاريخ المحدد في تقرير المهندس.

هـ -

يتعين على المهندس خالل ( )1أيام من توقيع المحضر المتضمن تسلم األشغال ان يصدر شهادة تسلم األشغال ،محددا ً فيها
تاريخ إنجاز األشغـال بموجب العقد ،ويعتبر هذا التاريخ هو تاريخ 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 اللجنة ،على أن يتم ذلك خالل ( )1أيام من تاريخ توقيع التقرير ويقدم
اعتراضه خطيا ً الى المهندس الذي يتعين عليه دراسة األمر وتقديم تنسيبه الى صاحب العمل.

الفصل الثاني عشر  -كيل األشغال وتقدير القيمة
" " Measurement and Evaluation
__________________ ___________________________________________________

المادة ( - )1/10تقدير القيمة:
تلغى الفقرتان (أ ،ب) من هذ المادة ويستعاض عنهما بما يلي:
أ-

ب

إذا اختلف الكمية المكالة لهذا البند بما يزيد أو ينق عن ( )%01من الكمية المدونة في جدول الكميات أو في أي جدول
مسعر آخر  ،وكان حاصل ضرب التغير في الكمية بسعر الوحدة المحدد في العقد لهذا البند يتجاوز  %1من قيمة العقد المقبولة،
وأن هذا البند لم تتم اإلشارة إليه في العقد على أنه بند بسعر ثاب  ،أو
 - 1ان العمل قد صدر بشأنه تعليمات بتغيري مبوجب أحكام الفصل "الثالث عشر" ،و-0

أنه ال يوجد سعر وحدة مدون هلذا البند يف العقد ،و

-1

أنه ال يوجد سعر وحدة حمدد مناسب ،ألن طبيعة العمل فيه ليست متشاهبة مع أي بندد مدب بندود العقدد ،أو أن العمدل ال يدتذ تنفيدذ

ظروف مشاهبة لظروفه.

دمب

إال أنه يجب اشتقاق سعر الوحدة الجديد من أسعار بنود العقد ذات الصلة ،مع تعديالت معقولة لشمول أثر األمور الموصوفة في الفقيرتين (أ
و/أو ب) أعال  ،حسبما هو واجب للتطبيق منها.
وإذا لم يكن هناك بنود ذات صلة الشتقاق سعر الوحدة الجديد ،فإنه يجب اشتقاقه من خالل تحديد الكلفة المعقولة لتنفيذ العميل ،مضيافا إليهيا
هامر ربح معقول ،مع األخذ في االعتبار أية أمور أخرى ذات عالقة.
وإلى أن يحين وق االتفاق على سعر الوحدة المناسيب أو تقيدير  ،فإنيه يتعيين عليى المهنيدس أن يقيوم بوضيع سيعر وحيدة مؤقي ألغيراض
شهادات الدفع المرحلية.
في كل االحوال يتم تطبيق سعر الوحد الجديد على النحو التالي :
أ -في حالة الزيادة يطبق السعر الجديد على الكميه التي تزيد عن الكميه المدونه في الجداول ،و
ب -في حالة النقصان يطبق السعر الجديد على الكميات المتبقيه مما هو مدون في الجداول.

الفصل الثالث عشر  -التغييرات والتعديالت
" " Variations and Adjustments
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المادة ( )8/11و ):( 1/11
يلغيييى نييي الميييادتين ( )1/ 11و ) )8/11مييين الشيييروط العامييية وجمييييع البنيييود المتفرعييية منهيييا
وتعديالتها ويستعاض عنها بالن التالي :
(( ال يسيييتحق المقييياول اي تعيييويض عييين اي تغيييير فيييي التكييياليف سيييواء الناجمييية عييين التغييييير فيييي
التشريعات و القوانين بما فيها التعليمات الحكومية و /او تلك الناجمة عن اي تعديل لالسعار
( ارتفاعييا /انخفاضييا ) علييى اجييور االيييدي العامليية و/او اسييعار اللييوازم و/او المييواد وغيرهييا ميين
مييدخالت االشييغال والتييي تشييمل التغيييير فييي اسييعار المحروقييات و/او المييواد الرئيسييية المدرجيية فييي
جدول الكميات  ،ويكون السعر المقدم من المقاول في جدول الكميات شامال جميع التكاليف ))

الفصل الرابع عشر  -قيمة العقد والدفعات
" " Contract Price and Payment
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
املادة ( - )0/11الدفعة املقدمة:
تطبق هذ املادة على املشاريع اليت ينص يف ملحق عرض املناقصة على إعطاء دفعة مقدمة إىل املقاول خبصوصها:

تلغى الفقرة اخلامسة الىت تبدأ بد "يتذ اسرتداد قيمة الدفعة املقدمة  "...وتنتهي بد "اىل ذلك الوقت الذي يتذ عند اسدرتداد "الدفعدة املقدمدة" كلكامدل ويسدتعاض عنهدا
كلتايل:
"يتذ اسرتداد قيمة الدفعة املقدمة مب املقاول على النحو التايل:
تسدد قيمة الدفعة املقدمة على أقساط بنسبة  % 11مب قيمة كل شهادة دفع".
يضاف إىل هناية هذ "املادة" ما يلي:
يتذ صرف القسط الثاين مب الدفعه املقدمه بنسبة  % 5مب قيمة العقد املقبوله خالل اسبوعني مب اكمال املقاول تزويد املوقع كملعددات والتههيدزات واملدواد املطلوبده
ملباشرة العمل بصور فعليه مبوجب شهاد مب املهندس.

"إذا ثبت لصاحب العمل أن املقاول استغل الدفعة املقدمة ألغراض خارج نطاق املشروع ،فإنه حيدق لصداحب العمدل مصدادرة كفالدة الدفعدة املقدمدة فدورا بصدرف النظدر
عب أي معار ة مب جانب املقاول".
املادة ( - )1/11تقدمي الطلبات بشهادات الدفع املرحلية:
تلغي الفقرة (ز) من نهاية المادة ويستعاض عنها بما يلي:
خصم المبالغ التي تم دفعها إلى المقاول بموجب شهادات الدفع السابقة.
ز-
يضا إلى نهاية المادة ما يلي:
"كما يتعين على المقاول أن يشعر صاحب العمل عندما يقدم الكشف إلى المهندس بصورته المكتملة".

المادة ( - )8/11الدفعات المتأخرة:
تلغى الفقرة الثانية من هذ 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 ( - )9/11رد المحتجزات:
يلغى الن االساسي ويستعاض عنه بما يلي:
اذا تم موافقة صاحب العمل فانه يمكن استبدال ( )% 51من المبلغ المحتجز مقابل كفالية خاصية بعيد ان تصيل قيمية المحتجيزات اليى (61
 )%من الحد االقصى المحدد في ملحق عرض المناقصه.
يتم رد كامل قيمة المحتجزات والكفاله الخاصة (في حال تطبيق ما ورد بالفقرة اعال ) بعد تسلم األشغال وعنيد تقيديم ضيمان اصيالح العييوب
( كفالة اصالح العيوب ).

المادة ( – )11/11كشف دفعة االنجاز ( عند تسلم االشغال ) :
ويتعين على المقاول عند تسلمه هذ الدفعه ان يقدم اقرارا" بالمخالصه حسب النموذج المرفيق بهيذ الشيروط ( نميوذج مخالصيه عين
دفعة االنجاز عند التسلم االولي رقم د. ) 11-

المادة ( – )11/11طلب شهادة الدفعة الختامية ( المستخل

النهائي ):

تعدل الفقر (ب) من الماد المشار اليها اعال بحيث تصبح  :ب -اية مبالغ اخرى يعتبرها المقاول انها تسيتحق ليه بموجيب العقيد
او خالفه فيما يتعلق تحديدا" باالمور او االشياء المستجد بعد اصدار شهادة تسلم االشغال ( التسلم االولي ).

المادة ( – )10/11اقرار المخالصة:
يضا ما يلي بعد مصطلح (ضمان األداء):
(أو ضمان اصالح العيوب ،حسب واقع الحال).

الفصل السادس عشر  -تعليق العمل وإنهاء العقد من قبل المقاول
" " Suspension and Termination by Contractor
________________________________ _____________________________________

المادة ( - )1/16حق المقاول في تعليق العمل:
تلغى الفقرة األولى من هذ المادة ويستعاض عنها بما يلي:
" اذا اخفييق المهنييدس فييي تصييديق أي شييهادة دفييع بموجييب احكييام المييادة ( ،)6/11أو لييم يتقيييد صيياحب العمييل بمواعيييد الييدفعات المسييتحقة
للمقاول عمال باحكام المادة ( ، )1/11فانه يجوز للمقاول – بعد توجيه اشعار بمهلة ال تقل عن ( )01يوما الى صاحب العمل ان يعليق العميل
(أو ان يبطىء عملية التنفيذ) ما لم يتسلم المقاول شهادة الدفع  ،او الدفعه المستحقه حسب واقع الحال ومحتوى االشعار المذكور".
تضا الفقرة التالية في نهاية هذ المادة:
على المقاول وخالل ( ) 1أيام من تاريخ تقديم طلب شهادة الدفعة بموجب المادة ( )1/11من العقد أن يعلم صاحب العمل عن تاريخ تقديم
طلب شهادة الدفعة"الى المهندس.

المادة ( - )0/16إنهاء العقد من قبل المقاول:
تلغى الفقرة (أ) من حاالت إنهاء العقد .وترقم الفقرات المتبقية من (أ  -و)

الفصل السابع عشر  -المخاطر والمسؤولية
" " Risk and Responsibility

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تضاف املواد التالية يف هناية الفصل:

املادة (( - )1/11ا افية):
الضمان اإلنشائي للمشروع:
يكون املقاول مسؤوال ملدة عشر سنوات عب الضمان اإلنشائي للمشروع وفقا ألحكام املواد ( )191-188مب القانون املدين األردين.

املادة (( - )8/11ا افية):
استعمال املواد املتفهرة:
ينبغي على املقاول اختاذ مجيع اإلجراءات واالحتياطات والتقيد بتعليمات املهنددس واألنظمدة والقدوانني الصدادرة عدب السدلطة امليفتصدة يف كدل مدا يتعلدق كسدتعمال املدواد
املتفهدرة ونقلهدا وختزينهدا وغدري ذلددك حيدا قدد حيتداج إليده يف تنفيددذ التزاماتده الدواردة يف هدذا العقدد ،وينطبددق هدذا علدى مجيدع املدواد القابلددة لالشدتعال أو الديت يوجدد خطددر يف

استعماهلا ونقلها وختزينها.
ينبغي علدى املقداول نيمدني التصداريال الاللمدة لدذلك ،وإجدراء مجيدع االتصداالت مدع اتلدا السدلطات واملصدادر ذات العالقدة قبدل قيامده عمدال التفهدري وعليده أن يتقيدد
كلتعليمات الرمسيدة الديت تعطدى لده هبدذا الشدأن ،كمدا عليده أن يطلدع املهنددس أو حيثلده علدى الرتتيبدات واإلجدراءات الديت يتيفدذها خبصدوخ خدزن ونقدل املتفهدرات وأعمدال
التفهري ،مع العلذ أن هذ الرتتيبات واإلجراءات ال تعفي املقاول مب أي مب مسؤولياته والتزاماته وفقا للقوانني واألنظمة والتعليمات املتعلقة كلتفهريات.

املادة (( - )9/11ا افية):
الرشوة:

إن حيارسدة املقدداول أو أي مددب مقاوليدده الفددرعيني او أي مددب مسددتيفدميهذ للرشددوة ي شددكل مدب اشددكاهلا الي مددب جهددال صدداحب العمددل او املهندددس او ا هددال التددابع لدده
يكون سببا "كافيا " اللغاء هذا العقد وغري مب العقود اليت يرتبط هبا املقاول بصاحب العمدل ،هدذا عددا املسدؤوليات القانونيدة النامجدة عدب ذلدك ويعتد يف حكدذ الرشدوة
أي عمولددة او هديدده الددنال الي مددب صدداحب العمددل او املهندددس او مسددتيفدميه بقصددد ااصددول علددى أي تعددديل او تبددديل يف االشددغال ،او علددى مسددتو املصددنعية ،او

للحصول على أي انتفاع شيفصي ،ولصاحب العمل ااق يف استيفاء أي تعويض يستحق له عب أي خسارة تنهذ عب الغاء هذا العقدد هلدذا السدبب وككنده خصدذ قيمدة
ذلك مب أي مبلغ يستحق للمقاول بذمته ،او مب ماانته.

( - )1/9/11الدفعات االخر :
أ-

لقددد صددرق املقدداول يف ملحددق اقدرار متعلددق كلدددفعات االخددر املرفددق هبددذا العقددد اميددع "الدددفعات االخددر " والدديت دفعهددا او االتفدداق علددى دفعهددا اىل

االخريب وعلى املقاول تقدمي وصا مفصل هلذ الدفعات االخر وسببها سواء دفعهدا او كاندت سدتدفع بشدكل مباشدر او غدري مباشدر مدب قبلده او نيابدة

عندده ،أو مددب قبددل مقاوليدده الفددرعيني أو وكالئهددذ أو حيثلدديهذ ،وذلددك فيمددا يتعلددق كلدددعوة اىل تقدددمي العددروض اخلاصددة بتنفيددذ هددذا العقددد أو عمليددة املناقصدة /

املزاودة نفسها او االحالة على املقاول أو املفاو ات اليت جتري البرام العقد أو مب اجل تنفيذ فعال.

كما ويتعهد املقاول ن يقدم تصرحيا خطيا اىل الفريق االول على الفور عب وجود أي دفعات اخر مبا يف ذلدك علدى سدبيل املثدال وصدفا مفصدال لسدبب

هذ الدفعات االخر وذلك بتاري قيامه كلدفع او راري الزامه كلدفع ايهما حيد أوال.
ب-

حيددق للفريددق االول يف حددال حدددو أي االفدده او اخددالل حكددام الفقددرة (أ) مددب هددذ املددادة ان يتيفددذ او مددب االج دراءات التاليددة أو مجيعهددا وذلددك مبحددض

حريته واختيار :
–1

ان ينهي هذا العقد مع مراعاة نصوخ املادة (  ) 0/15مب العقد.

-0

ان خيصذ مب املبالغ املستحقة للمقاول مبوجب هذا العقد مبلغا يساوي عفي مبلغ الدفعات االخر .

-1

ان يطالددب املقدداول ن يدددفع اىل الفريددق االول وعلددى الفددور مبلغددا يسدداوي ددعفي مبلددغ الدددفعات االخددر ويقددر املقدداول مبوجددب هددذا البنددد
مبوافقته غري القابلة للنقض على االستهابة الفورية ملثل هذ املطالبه.
مع مراعاة الفقرة (د) ادان يصرق الفريقان ن جمموع املبالغ اليت حيق للفريق االول تقا يها مبوجب هذ الفقرة (ب) لب يتهاول ( عفي)
جمموع مبالغ الدفعات االخر .

ج-

يوافددق املقدداول علددى ان يضددمب مجيددع االتفاقيددات الدديت ي مهددا مددع املقدداولني مددب البدداطب أو ا ه دزيب أو املستشدداريب فيمددا خيددص هددذا العقددد مددوادا حياثلددة لتلددك
الواردة يف الفقرات (أ) و (ب) اعال (علدى ان ال تقدل هدذ املدواد يف شدد ا عدب نصدوخ الفقدرتني املشدار اليهمدا) شدريطة ان تدنص هدذ املدواد صدراحة علدى
حق الفريق االول بتنفيدذ احكدام هدذ املدواد مباشدرة دق اي مدب هدؤالء املقداولني مدب البداطب أو املدورديب أو املستشداريب ،كمدا يتعهدد املقداول ان يدزود الفريدق
االول على الفور بنس كاملة ومطابقة الصل هذ االتفاقيات مبهرد التوقيع عليها ومبا يثبت اهنا مشتمله على هذ املواد.

د-

ال جيول الي شيفص ان يتذرع ن ندص املدادة اعدال يضدفي صدفة املشدروعية علدى أي مدب الددفعات االخدر اذا كاندت القدوانني واالنظمدة النافدذة النعهدا،
وان حقددوق الفريددق االول املنصددوخ عليهددا يف املددادة اعددال هددي كال ددافة اىل أي حقددوق اخددر قددد ترتتددب للفريددق االول أو أي طددرف اخددر مبوجددب القددوانني
واالنظمة النافذة يف اململكة.

هد -

يبقى نص املادة اعال اميع فقرا ا سارو ويتذ العمل به حىت بعد اهناء هذا العقد.

( - )0/9/11الدفعات املمنوعة:
أ-

لقد صرق املقاول وتعهد للفريق االول يف ملحق اقرار متعلق كلدفعات املمنوعة كنه مل يقذ بدفع أو يعد بدفع أي مدب "الددفعات املمنوعدة" سدواء بشدكل
مباشر أو غري مباشر ،وبغض النظر عما اذا كان ذلك قد مب قبل املقاول أو نيابة عنه ،أو مب قبل مقاوليه الفدرعيني أو نيابدة عدنهذ أو أي مدب مدوظفيهذ

أو وكالئهددذ أو حيثلدديهذ ،اىل الفريددق االول ويشددمل ذلددك علددى سددبيل املثددال ال ااصددر أي "موظددا" بغددض النظددر عمددا اذا كددان يتصددرف بصددفة رمسيددة ام ال
وذلك فيمدا يتعلدق كلددعوة اىل تقددمي العدروض اخلاصدة بتنفيدذ هدذا العقدد أو عمليدة املناقصدة  /املدزاودة نفسدها أو االحالدة علدى املقداول أو املفاو دات الديت
جتري البرام العقد أو مب اجل تنفيذ فعال.
كمددا يتعهددد املقدداول ن ال يقددوم بتقدددمي أي دفعددات حينوعددة أو أن يعددد بتقدددمي مثددل هددذ الدددفعات سددواء مباشددرة او كلواسددطة وسددواء اكددان ذلددك مددب قبددل
املقدداول نفسدده أو مقاوليدده الفددرعيني أو أي مددب مددوظفيهذ أو وكالئهددذ أو حيثلدديهذ اىل أي "موظددا" فيمددا يتعلددق بتعددديل هددذا العقددد أو جتديددد أو الديددد أو
تنفيذ .
ب-

حيددق للفريددق االول يف حددال حدددو أي االفدده او اخددالل حكددام الفقددرة (أ) مددب هددذ املددادة ان يتيفددذ او مددب االج دراءات التاليددة أو مجيعهددا وذلددك مبحددض
حريته واختيار :
–1

ان ينهي هذا العقد مع مراعاة نصوخ املادة ( )0/15مب العقد.

-0

ان خيصذ مب املبالغ املستحقة للمقاول مبوجب هذا العقد مبلغا يساوي ( عفي) مبلغ الدفعات املمنوعة.

-1

ان يطالب املقاول ن يدفع اىل الفريق االول وعلدى الفدور مبلغدا يسداوي ( دعفي) مبلدغ الددفعات االخدر ويقدر املقداول مبوجدب هدذا البندد
مبوافقته غري القابلة للنقض على االستهابة الفورية ملثل هذ املطالبه.

مع مراعاة الفقرة (د) ادان يصرق الفريقان ن جمموع املبدالغ الديت حيدق للفريدق االول تقا ديها مبوجدب هدذ الفقدرة (ب) لدب يتهداول دعفي

جمموع مبالغ الدفعات املمنوعة.
ج-

يوافددق املقدداول علددى ان يضددمب مجيددع االتفاقيددات الدديت ي مهددا مددع املقدداولني الفددرعيني أو ا هدزيب أو املستشدداريب فيمددا خيددص هددذا العقددد مددوادا حياثلددة لتلددك
الواردة يف الفقرات (أ) و (ب) اعال (على ان ال تقل هذ املواد يف شد ا عب نصوخ الفقرتني املشار اليهما) شريطة ان تنص هذ املدواد صدراحة علدى

حق الفريق االول بتنفيذ احكام هذ املواد مباشدرة دق اي مدب هدؤالء املقداولني الفدرعيني أو املدورديب أو املستشداريب ،كمدا يتعهدد املقداول ان يدزود الفريدق
االول على الفور بنس كاملة ومطابقة الصل هذ االتفاقيات مبهرد التوقيع عليها ومبا يثبت اهنا مشتمله على هذ املواد.
د-

ال جيول الي شيفص ان يتذرع ن نص املادة اعال يضفي صدفة املشدروعية علدى أي مدب الددفعات املمنوعدة اذا كاندت القدوانني واالنظمدة النافدذة النعهدا،
وان حقوق الفريق االول املنصوخ عليها يف املادة اعال هي كال افة اىل أي حقوق اخر قد ترتتدب للفريدق االول أو أي طدرف خدر مبوجدب القدوانني

هد -

واالنظمة النافذة يف اململكة.

يبقى نص املادة اعال اميع فقرا ا سارو ويتذ العمل به حىت بعد اهناء هذا العقد.

الفصل الثامب عشر – التأمني " " Insurance
ددددددددددددددددددددددددددد

املادة ( - )1/18املتطلبات العامة للتأمني:
يضاف اىل هناية هذ "املادة" ما يلي:
-

يكون املقاول هو الطرف املؤمب ،كما ينبغي ان تتضمب بوليصة التأمني شرطا ينص علدى املسدؤوليات املتقابلده لكدل مدب صداحب العمدل واملقداول كعتبارمهدا

كيانني منفصلني يف اتفاقيات التأمني ) Cross Liabilities

(.

املادة ( - )0/18التأمني على االشغال ومعدات املقاول:
يضاف إىل هناية هذ "املادة" ما يلي:

"تعت القيمة االستبداليه واال افات املتحققة عليها مبا يعادل ( )%115مب قيمة العقد املقبولة".

الفصل العشرون  -المطالبات ،الخالفات والتحكيم
" " Claims, Disputes and Arbitration
_____________________________________________________________________
املادة ( - )0/01تعيني جملس فض اخلالفات:
كال افة إىل ما ورد يف املادة ( )0/01مب الشروط العامة ،تطبق األحكام املتعلقة مبهلس فض اخلالفات على النحو التايل:
-1
-0
-1

إذ كانت "قيمة العقد املقبولة" ترتاوق بني مخسمائة ألا دينار و مليون ومخسمائة الا دينار ،يشكل ا لس مب حكذ واحد.
إذا جتاولت "قيمة العقد املقبولة" مليون ومخسمائة الا دينار ،يشكل ا لس مب ثالثة أعضاء (حكمة).
يتذ تسمية ااكذ (ااَ َك َم ْة) خالل  08يوما مب راري مباشرة العمل ،ولكب أعضاء ا لس ال يباشرون مهامهذ إال بعد نشوء خالف وإحالته إىل ا لس.

املادة ( - )6/01التحكيدذ:

Arbitration

تلغى الفقرة األوىل واليت تبدأ بد(ما مل يكب قد ) وتنتهي بد(بلغة االتصال احملددة يف املادة  )1/1ويستعاض عنها مبا يلي:

"مد د د د د د د د د د د د د د ددا مل يكد د د د د د د د د د د د د د ددب قد د د د د د د د د د د د د د ددد الد د د د د د د د د د د د د د ددت تسد د د د د د د د د د د د د د ددوية اخلد د د د د د د د د د د د د د ددالف ودو ،فد د د د د د د د د د د د د د ددإن أي خد د د د د د د د د د د د د د ددالف حد د د د د د د د د د د د د د ددول ق د د د د د د د د د د د د د د درار "ا لد د د د د د د د د د د د د د ددس"
بشأنه ،حيا مل يصبال هنائيا وملزما ،تتذ تسويته بواسطة التحكيذ وفقا ملا يلي:
أ  -تتذ تسوية اخلالف هنائيا مبوجب قانون التحكيذ االردين النافذ (ما مل يتفق الطرفان على غري ذلك).
ب  -تشكل هيئة التحكيذ مب عضو واحد أو ثالثة أعضاء يعينون مبوجب القانون الواجب التطبيق ،و
ج  -تتذ اجراءات التحكيذ بلغة االتصال احملددة يف املادة (.)1/1
املادة ( - )8/01انقضاء فرتة تعيني "ا لس":
تعدل الفقرة (ب) مب هذ املادة لتصبال كما يلي:
ب " -حي د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د ددال اخل د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د ددالف مباش د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د ددرة اىل التحك د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د دديذ مبوج د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د ددب احك د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د ددام امل د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د ددادة (")6/01

ج -الشروط اخلاصة اإل افية
Supplementary Particular Conditions
 وصف المشروع موضوع هذا العطاء
صيانة واعادة تأهيل حمامات
وحسب المواصفات الفنية و المخططات .

ابرز مسؤوليات المقاول العقديه والفنيه ضمن الشروط الخاصة االضافية
.1
.0
.1
.1

على المقاول القيام بأعمال مساحية للتأكد من المناسيب واألطوال ،وعلى المقاول تقديم مخططات تنفيذية
) (Shop Drawingsشامال لكافة التفاصيل الفنية الالزمة لتنفيذ هذ االعمال.
يكون المقاول بالتنسيق مع االدارات المعنيه في شركة مياهنا كشعبة الصيانة و تقديم مخطط  planللموافقة
عليه قبل مباشرة تنفيذ العمل.
على المقاول تنفيذ كافة االعمال حسب المواصفات الفنية المعتمدة لدى وزارة االشغال العامة و حسب الكودات
الوطنية الصادرة عنها وتعديالتها.
يكون المقاول مسؤول مسؤولية كاملة عن نقل وأو حماية الخدمات الموجودة و التي تعترض العمل.

 المادة ( - )01/1المعدات والمواد التي يقدمها صاحب العمل.
 المادة ( - )0/8مدة اإلنجاز
 165يوما ً تقويميا ً او انتهاء المخصصات البالغة  500,,,0,,دينار
 يجب على المقاول مراعاة األمور التالية:
أ-

التزامات عامة:
-1
-0
-1
-1
-5

العمل على التقليل من الضجيج وتلويث البيةة بقدر المستطاع.
عدم استعمال (الموقع) ألي غرض غير تنفيذ األشغال.
تصريف ميا الفيضان والميا الفائضة عن الضخ وخالفه لمنع اإلضرار بالغير.
المحافظة على األشجار والمروج والسياجات بشكل مالئم ،وزرع بديل لما لم يصرح له باقتالعه وإعادة
السياجات إلى حالتها األولى حسب تعليمات المهندس.
في حال ة وجوب إنشاء سقالة على ملك أحد المجاورين ،فعلي المقاول أن يقوم باالتصال معه ،وعمل
الترتيبات الالزمة لتنفيذ ذلك ،ثم إخالء المكان وإصالحه عند إتمام العمل وعلى حسابه الخاص.

ب-

ضبط إدارة العمل:

 - 1أن يتعاون مع المهندس في ترتيب مواعيد اجتماعات الموقع وإعداد محاضر االجتماع.
أن يعد سجال خاصا باألحوال الجوية  ،يسجل فيه درجات حرارة الهواء القصوى والدنيا ،والرطوبة،
-0
ومعدل هطول األمطار بالملمترات وساعات الهطول لكل يوم.
أن يقوم بأخذ الصور الفوتوغرافية لبيان تقدم سير العمل وإعداد التقارير.
-1
في حالة إ صالح العيوب ،أن يضع جدوال لذلك ،وأن يعلم ممثل المهندس عن إنجازاته أوال بأول.
-1
أن يزود الموقع بالفتات تبين اسم المشروع ،واسم صاحب العمل ،وبالعدد والحجم وبالشكل الذي يتفق
-5
مع المهندس عليه.
في حالة رفض المهندس أو مساعد المهندس لمادة أو عمل ما فيجب على المقاول قبل البدء بتصحيح
–6
الوضع أن يقدم مقترحاته باإلعادة أو التصحيح إلى ممثل المهندس أو المهندس ،وذلك لتالفى تكرار
الخطأ.
إذا كان مطلوبا منه تجهيز مختبر للمواد في الموقع ،فعليه أن يزود بمشر ذي خبرة لتأدية المهام
-1
التالية:
أ -ان يراجع المخططات والتصاميم و يتأكد من الحسابات االنشائية قبل المباشرة بالتنفيذ .
ب -ان يقوم بتصميم المخططات التنفيذية وأخذ الموافقة عليها قبل المباشرة بالتنفيذ .
_________________________________________________________
_________________________________________________________

ج-

د-

ممارسة مهنة المقاوالت وأداء مهامه بخصوص العقد:
-1

الممارسة الجيدة:
إذا لم يكن قد حدد وصف كامل لمادة أو منتج أو مصنعية ،فإنه من المفهوم أن تكون تلك المادة أو العمل
مالئمة ألغراض العقد أو ما يمكن أن يستنتج من مضامينه منطقيا لممارسات التنفيذ الجيدة ،بما في ذلك
نصوص البنود والمواصفات العامة والمواصفات القياسية المعمول بها.

-0

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.

-1

المواصفات المقيدة:
إذا ما حدد مصدر واحد إلحدى المواد أو المنتجات فإنه يجب على المقاول التقيد بالبند ،وال يغير ذلك
المصدر الواحد بدون موافقة خطية من المهندس مقرونة بموافقة صاحب العمل.

-1

عالمات مرافق الخدمات المخفية:
على المقاول وضع إشارات بارزة في األماكن التي يوجد بداخلها مواقع لتمديدات مرافق وأن يعد لها
عليها أو صيانتها أو
مخططات مساحية واضحة ،وذلك لتسهيل االهتداء إليها عند إجراء الفح
تصليحها أو تشغيلها.

استخدام األيدي العاملة المحلية:
-1

المشاريع الممولة من الخزينة أو القروض المحلية:
أ-

في الحاالت االستثنائية التي يتعذر العمل فيها من قبل أردنيين ،يجوز استخدام عمالة وافدة
بموافقة وزارة العمل المسبقة.

ب-

األسباب،

ج-

عدم إعطاء أية عطاءات فرعية من الباطن للمقاولين غير األردنيين مهما كان
وعلى أن يلتزم المقاولون الفرعيون بتشغيل العمالة األردنية فقط.
إذا تبين لصاحب العمل أن المشروع ذو طبيعة متخصصة ،وبحاجة إلى خبرة أجنبية فعليه
أن يرفع تقريرا بذلك يبين أسباب الحاجة لتلك الخبرة األجنبية إلى لجنة فنية خاصة تشكل
على النحو التالي (للنظر في مثل هذ األمور ورفع تنسيباتها إلى مجلس الوزراء إلصدار

القرار المناسب حول السماح للشركات األجنبية ومقدار مساهمتها) ،من معالي وزير
األشغال العامة واإلسكان رئيسا وعضوية السادة:
أمين عام وزارة األشغال العامة واالسكان ،ومدير عام دائرة العطاءات الحكومية ،ونقيب
المهندسين ،ونقيب المقاولين وممثل عن الدائرة ذات العالقة بالمشروع.

-0

المشاريع الممولة بقروض خارجية:
يجوز تنفيذ هذ المشاريع من قبل مقاولين غير أردنيين بالمشاركة أو االئتال
باالنفراد ،إذا اقتض 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 ( )% 11من مجموع العمالة الماهرة المطلوبة والمقدرة تقديرا حقيقيا
بموافقة وزارة األشغال العامة واإلسكان ،على أن ال يسمح بتشغيل أي عدد من العمال األجانب العاديين
غير المهرة.

-1

على الوزارات والمؤسسات العا مة والبلديات والشركات المساهمة العامة االلتزام ببالغ رئيس الوزراء
رقم ( )6لسنة 1991واعتبار جزءا ً من العطاءات والعقود التي تبرمها ،وفي حالة ثبوت مخالفة أحكامه
من قبل المقاولين تتخذ بحقهم اإلجراءات التالية:

مع مقاولين أردنيين أو

أ-
ب-
-1
-5

إنذار المقاول المخالف خطيا على عنوانه من قبل صاحب العمل لتصويب الوضع خالل مدة
أقصاها ( )1سبعة أيام.
فرض غرامة مالية تساوي أجور العمالة األجنبية المخالفة المستخدمة في المشروع.

في المواصفات العامة والخاصة تعتمد المواصفات الواردة في كودات البناء
إذا تبين وجود نق
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 أدنى ،وبحيث يكون هذا الجهاز متفرغا للعمل في الموقع طيلة مدة تنفيذ
المشروع ،وأن تكون لديه المؤهالت والخبرات المدونة أدنا في مجال اإلشرا على مشاريع مماثلة:

 -مشر

على أعمال العطاء.

 تسمية المقاول الفرعي ألشغال الكهروميكانيك ودرجة تصنيفه:
اسم المقاول
الميكانيك _______
الكهرباء


_______

فةة التصنيف
________
________

على المقاولين غير األردنيين أن يقدموا إلى دائرة العطاءات الحكومية شهادتين األولى من نقابة المهندسين األردنيين والثانية
من نقابة مقاولي اإلنشاءات األردنيين (حسب النموذج أدنا ) 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.

النموذج
عطوفة مدير عام دائرة العطاءات ااكومية
يرجى العلدذ ن املقداول السدادة ……………………………………………….قدد اسدتكمل كافدة
اإلجراءات القانونية وفقا ألحكام قانون املعمول به.
نقيب الـمهندسين االردنيين
أو نقيب مقاولي االنشاءات االردنيين

 اإلقرار بضمان عيوب التصنيع )(Warranty
يتعين على المقاول الذي يحال عليه العطاء تقديم كفالة عدلية لضمان أي عيوب تنجم عن التصنيع لكافة األجهزة والمعدات
الكهروميكانيكية المشمولة بالعقد ولمدة ( ) 111يوما من تاريخ تسلم األشغال وبحيث تشمل هذ الكفالة مسؤولية المقاول
المالية وخالفها ،الستبدال أي من األجهزة والمعدات الكهروميكانيكية التي تظهر بها عيوب تصنيع وتوفير القطع التبديلية
محليا أو أجنبيا ولمدة ( )111يوما من تاريخ تسلم األشغال.

د – نماذج العرض والضمانات واالتفاقيات والبيانات

د - 1نموذج كتاب عرض المناقصة
د - 0ملحق عرض المناقصة
د - 1نموذج كفالة المناقصة
د - 1نموذج اتفاقية العقد
د - 5نموذج اتفاقية فض الخالفات (مجلس بعضو واحد)
د - 6نموذج اتفاقية فض الخالفات (مجلس بثالثة أعضاء)
د - 1نموذج ضمان األداء  /تنفيذ
د - 8نموذج ضمان إصالح العيوب (كفالة اصالح العيوب)
د - 9نموذج كفالة الدفعة المقدمة
د -11نموذج مخالصه عن دفعة االنجاز عند التسلم االولي
د - 11نموذج إقرار بالمخالصة
د - 10نموذج التزامات المقاول

د1-

نموذج كتاب عرض المناقصة
Letter of Tender
المشروع  .......................................... :العطاء رقم ....................................... :

.............................................................................
:
العمل)
(صاحب
السادة
إلى
لقد قمنا بزيارة الموقع والتعر على الظرو المحيطة به ،كما قمنا بدراسة شروط العقد ،والمواصفات ،والمخططات ،وجداول الكميات،
وملحق عرض المناقصة ،و الجداول األخرى ،ومالحق العطاء ذات األرقام ..................................:المتعلقة بتنفيذ أشغال المشروع
المذكور أعال  .ونعرض نحن الموقعين أدنا أن نقوم بتنفيذ األشغال وإنجازها وتسليمها وإصالح أية عيوب فيها وفقا لهذا العرض الذي
يشمل كل هذ الوثائق المدرج ة أعال مقابل مبلغ إجمالي وقدر  ..........................................:أو أي مبلغ آخر يصبح مستحقا لنا
بموجب شروط العقد.
إننا نقبل تعيين "مجلس فض الخالفات" بموجب "الفصل العشرين" من شروط العقد وسو
ملحق عرض المناقصة.

نقوم باالتفاق على تعيين أعضائه حسب

نوافق على االلتزام بعرض المناقصة هذا لمدة ( ) 91يوما من تاريخ إيداع العروض ،وأن يبقى العرض ملزما لنا ،ويمكنكم قبوله في أي
وق قبل انقضاء مدة االلتزام هذ  .كما نقر بأن ملحق عرض المناقصة يشكل جزءا ال يتجزأ من "كتاب عرض المناقصة".

نتعهددد يف حالددة قبددول عر ددنا ،أن نقدددم ددمان األداء املطلددوب مبوجددب املددادة ( )0/1مددب شددروط العقددد ،وأن نباشددر العمددل بتدداري أمددر
املباشرة ،وأن ننهز األشغال ونسلمها ونصلال أية عيوب فيها وفقا ملتطلبات واثئق العقد خالل "مدة اإلجنال".

وما لم يتم إعداد وتوقيع اتفاقية العقد فيما بيننا ،وإلى أن يتم ذلك ،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
توقيع

هذا

العرض
المناق

في
:

.....................
اليوم:
...................................

من

.......................
عام:
................
شهر:
........................................
شاهد:
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ملحق عرض المناقصة
Appendix to Tender
المشروع ............................................... :العطاء رقم……………………………… :
رقم المادة
البيــــان
التحديدات
0/0/1/1
و1/1
1/0/1/1

شركة ميا األردن

اسم صاحب العمل:
عنوانه:
اسم المهندس :
عنوانه:
اسم المقاول:
عنوانه:

1/0/1/1
و1/1

كفالة المناقصة
كفالة اصالح العيوب
مدة اإلنجاز لألشغال

التعليمات
التعليمات
1/1/1/1

(  ) 600دينار
( )%1من قيمة العقد النهائي
( ) 165يوما تقويميا من تاريخ أمر المباشرة

فترة اإلشعار بإصالح العيوب

1/1/1/1

(  ) 1ايام تقويمية

مديرإدارة الموارد البشرية

القانون الذي يحكم العقد
اللغة المعتمدة في العقد
لغة االتصال
المدة التي سيمنح فيها المقاول حق الدخول إلى الموقع
قيمة ضمان األداء
قيمة ضمان األداء خالل فترة اإلشعار بإصالح العيوب (ضمان
اصالح العيوب)
نظام توكيد الجودة
أوقات العمل المعتادة

1/1
1/1
1/1
1/0
0/1

القوانين األردنية السارية المفعول
اللغة العربية
اللغة العربية
( )1أيام تقويمية من تاريخ أمر المباشرة .
( )%11من "قيمة العقد المقبولة"
( )%5من قيمة العقد النهائي

9/1
5/6

الفترة المحددة لمباشرة العمل بعد التاريخ المحدد للمباشرة

1/8

قيمة تعويضات التأخير

1/8

 مطلوب
( )8ساعات يوميا ،ولمدة ( )6أيام في
األسبوع
( )15يوما ،وتعتبر هذ الفترة مشمولة
ضمن مدة اإلنجاز
( )60دينار عن كل يوم تأخير
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الحد األقصى لقيمة تعويضات التأخير
مكافأة اإلنجاز المبكر
الفترة المحددة للجنة تسلم األشغال
النس بة المةوية التي تدفع للمقاول عن "المبلغ االحتياطي الذي
يتم صرفه" إذا لم ترد في الجداول
جدول بيانات التعديل:
المواد الخاضعة لتعديل األسعار بسبب تغير التكاليف

1/8
11/8
1/11
-5/11ب

( ) %11من قيمة العقد المقبولة
( صفر ) دينار عن كل يوم مبكر
( )08يوما
)
(

8/11

يتم تحديدها حسب الكشف المرفق
في نهاية الملحق .

قيمة الدفعة المقدمة
عمالت الدفع للمقاول
تقديم وثائق التأمينات
نسبة المحتجزات
الحد األعلى للمحتجزات
التحضيرات عند الوصول إلى الموقع

0/11
15/11
1/18
1/11
1/11
5/11

الحد األدنى لقيمة الدفعة المرحلية
أسعار تبديل العمالت

6/11
1/11

( )1من "قيمة العقد المقبولة"
الدينار األردني
خالل ( )11يوما من تاريخ المباشرة
( )%11من قيمة كل دفعة
( )%5من "قيمة العقد المقبولة"
جميع المواد والتجهيزات االلية التي تدخل
في االشغال الدائمة
( )3000خمسة اال دينار اردني

الحد األدنى لقيمة التأمين ضد الطر

الثالث

) دينار اردني لكل حادث

1/18

فض الخالفات
تشكيل مجلس ّ

0/01

( 01111
منفرد
من ثالثة أعضاء


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

0/01
1/01

خالل ( )08يوما من تاريخ المباشرة
جمعية المحكمين األردنيين

د0-
6/01
6/01

بموجب قانون التحكيم األردني النافذ
عضو واحد


سلطة تعيين المحكمين في حالة تخلف األطرا
عدد أعضاء هيةة التحكيم
القواعد اإلجرائية للتحكيم

6/01

بموجب قانون التحكيم األردني

أقسام األشغال ()6/5/1/1

مدة اإلنجاز
الخاصة به
()1/1/1/1

قسم
قسم
قسم

عن التعيين

قيمة تعويضات التأخير لكل يوم تأخير .
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نموذج كفالة المناقصة
Form of Tender Guarantee
المشروع:

 .صيانة واعادة تأهيل حمامات

العطاءرقم-:

إلى السادة (صاحب العمل) .......................................... .................................... :لقد تم إعالمنا أن المناق  :شركة:
 ........................................................................سيتقدم بعرض للمناقصة للمشروع المنو عنه أعال استجابة لدعوة العطاء،
بكفالة مناقصة مع عرضه ،وبناء على طلبه ،فإن مصرفنا:
على أن يتقدم المناق
ولما كان شروط العطاء تن
مبلغ:
لكم
يدفع
أن
عنه
رجعة
ال
بتعهد
يكفل
......................................................
بنك
 ............................................................عند ورود أول طلب خطي منكم وبحيث يتضمن الطلب ما يلي:
أ-
ب-
ج-

أن المناق  ،بدون موافقة منكم ،قام بسحب عرضه بعد انقضاء آخر موعد لتقديم العروض أو قبل انقضاء صالحية العرض
المحددة بـ( )91يوما ،أو
أنكم قد قمتم بإحالة العطاء عليه ،ولكنه أخفق في ابرام اتفاقية العقد بموجب المادة ( )6/1من شروط العقد ،أو
أنكم قد قمتم باحالة العطاء عليه  ،ولكنه أخفق في تقديم ضمان األداء بموجب المادة ( )0/1من شروط العقد.

وعلى أن يصلنا الطلب قبل انقضاء مدة صالحية الكفالة البالغة ( ) 91يوما ويتعين إعادتها إلينا ،كما أن هذ الكفالة تحكمها القوانين
المعمول بها في األردن.
توقيع الكفيل  /البنك........................................... :

املفوض كلتوقيع........................................... :
التاري :

............................................
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نموذج اتفاقية العقد
Form of Contract Agreement
املشروع:

صيانة واعادة نيهيل محامات

العطاء رقم:

O-P-21-451-A-

حررت هذ االتفاقية في هذا اليوم  ..............من شهر  ...................لسنة

بين
صاحب العمل  ............................................................على اعتبار "الفريق األول"

و
المقاول

 ..............................................................على اعتبار "الفريق الثاني"

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

ولما كان قد قبل بعرض المناقصة الذي تقدم به المقاول لتنفيذ األشغال وإنجازها وإصالح أية عيوب فيها وتسـليمها

وفقا لشروط العقد،

فقد تم االتفاق بين الفريقين على ما يلي:
يكون للكلمات والتعابير الواردة في هذ االتفاقية نفس المعاني المحددة لها في شروط العقد المشار إليها فيما بعد.
-1
تعتبر الوثائق المدرجة تاليا جزءا ال يتجزأ من هذ االتفاقية وتتم قراءتها وتفسيرها بهذ الصورة:
-0
............................................ ...............
"كتاب القبول"
أ-
...........................................................
"كتاب عرض المناقصة
ب-
مالحق المناقصة ذات األرقام.......................................................... :
ج-
شروط العقد (الخاصة والعامة)
د-
المواصفات
هـ -
المخططات
و-
والجداول المسعرة (جداول الكميات والجداول األخرى)
ز-
.......................................................
"قيمة العقد المقبولة"
-1
.......................................................
"مدة اإلنجاز"
-1

إزاء قيام صاحب العمل بدفع الدفعات المستحقة للمقاول وفقا للشروط ،يتعهد المقاول بتنفيذ األشغال وإنجازها وإصالح أية
عيوب فيها وتسليمها وفقا ألحكام العقد.

إزاء قيام المقاول بتنفيذ األشغال وإنجازها وإصالح أية عيوب فيها وتسليمها ،يتعهد صاحب العمل بأن يدفع إلى المقاول قيمة
-5
العقد بموجب أحكام العقد في المواعيد وباألسلوب المحدد في العقد.
وبناءا على ما تقدم فقد اتفق الفريقان على إبرام هذ االتفاقية وتوقيعها في الموعد المحدد أعال وذلك وفقا للقوانين المعمول بها.
الفريق الثاني (المقاول)

الفريق األول (صاحب العمل)

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

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

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

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

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

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

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

وقد شهد على ذلك................................ :
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نموذج اتفاقية فض الخالفات
Dispute Adjudication Agreement
(مجلس بعضو واحد)
...............................................................................
وصف المشروع:
 ...................................عنوانه................................... :
صاحب العمل:
 ...................................عنوانه................................... :
المقاول:
 ...................................عنوانه................................... :
عضو المجلس:
لما قام صاحب العمل والمقاول بإبرام "اتفاقية العقد" وكونهما يرغبان مجتمعين بتعيين عضو "مجلس فض الخالفات" ،ليكون العضو
الوحيد ،ويسمى أيضا "المجلس" – " ، " DABفإن كال من صاحب العمل والمقاول وعضو المجلس ،قد اتفقوا على ما يلي:
تعتبر الشروط الملحقة بهذ االتفاقية شروطا التفاقية فض الخالفات ،مع إدخال التعديالت التالية عليها:
-1
..........................................................................................
-0
-1
-1
-5

يتم دفع بدل أتعاب عضو المجلس على النحو التالي:

عمال بأحكام المادة ( ) 16من شروط اتفاقية فض الخالفات ،فإنه سو
) دينار عن كل يوم كمياومات.
(
مضافا إليها النفقات األخرى.
إزاء قيام صاحب العمل والمقاول بدفع بدالت األتعاب والنفقات األخرى عمال بأحكام المادة ( )16من شروط اتفاقية فض
الخالفات ،فإن عضو المجلس يتعهد بأن يقوم بمهام "المجلس" كمسو للخالفات وفقا ألحكام هذ االتفاقية.
يتعهد صاحب العمل والمقاول مجتمعين ومنفردين بأن يدفعا لعضو "المجلس" ،إزاء أدائه لمهام فض الخالفات بدل المياومات
والنفقات األخرى التي تتحقق له بموجب أحكام المادة ( )16من شروط اتفاقية فض الخالفات.
إن هذ االتفاقية خاضعة ألحكام القانون األردني.
عضو المجلس
وقد شهد على
ذلك
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المقاول

صاحب العمل

نموذج اتفاقية فض الخالفات
Dispute Adjudication Agreement
(مجلس بثالثة أعضاء)
وصف المشروع:
صاحب العمل:
المقاول:
عضو المجلس:

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

لما قام صاحب العمل والمقاول بإبرام "اتفاقية العقد" وكونهما يرغبان مجتمعين بتعيين عضو "مجلس فض الخالفات" ،ليقوم بمهام احد
األعضاء الثالثة الذين يشكلون "المجلس" ،فإن كال من صاحب العمل والمقاول وعضو المجلس ،قد اتفقوا على ما يلي:
تعتبر الشروط الملحقة بهذ االتفاقية شروطا التفاقية فض الخالفات ،مع إدخال التعديالت التالية عليها:
-1
................................................................................... .......
عمال بأحكام المادة ( ) 16من شروط اتفاقية فض الخالفات ،فإنه سو يتم دفع بدل أتعاب عضو المجلس على النحو التالي:
-0
) دينار عن كل يوم كمياومات.
(
مضافا إليها النفقات األخرى.
إزاء قيام صاحب العمل والمقاول بدفع بدالت األتعاب والنفقات األخرى عمال بأحكام المادة ( )16من شروط اتفاقية فض
-1
الخالفات ،فإن عضو المجلس يتعهد بأن يقوم بمهامه مع أعضاء المجلس اآلخرين كمسوين للخالفات وفقا ألحكام هذ
االتفاقية.
يتعهد صاحب العمل والمقا ول مجتمعين ومنفردين بأن يدفعا لعضو المجلس ،إزاء أدائه لمهام فض الخالفات ،بدل المياومات
-1
والنفقات األخرى التي تتحقق له بموجب أحكام المادة ( )16من شروط اتفاقية فض الخالفات.
يعتبر عضو المجلس  .............................رئيسا للمجلس.
-5
إن هذ االتفاقية خاضعة ألحكام القانون األردني.
-6
صاحب العمل
المقاول
عضو المجلس

وقد شهد على ذلك

ملحق اتفاقية فض الخالفات

شروط اتفاقية فض اخلالفات
-1
-0
-1
-1
-5
-6
-1

-8
-9
- 11
- 11
- 10
- 11
- 11
- 15
- 16

- 11

يسمى عضو المجلس أو األعضاء (الحكم أو الحكمة) خالل ( ) 08يوما من تاريخ مباشرة العمل ،ولكن مهام المجلس ال يتم
المباشرة بها إال بعد نشوء خال وإحالته إلى المجلس.
يمكن إنهاء تعيين الحكم (الحكمة) باالتفاق بين الفريقين ،وتنقضي مدة التعيين حكما عند انقضاء فترة االشعار باصالح
العيوب.
يتعين على الحكم أن يبقى خالل أداء مهمته مستقال عن الفريقين ،وال يجوز له تقديم النصح إلى أي فريق إال باطالع وموافقة
الفريق اآلخر.
يتعين على الحكم أن يتعامل مع تفاصيل العقد ونشاطاته وجلسات االستماع التي يعقدها بسرية تامة ،وأن ال يصرح عن أي من
مضامينها إال بموافقة الفريقين ،كما يجب عليه أن ال يوكل ألي طر آخر القيام بمهمته أو أن يستقدم أية خبرة قانونية أو فنية
إال بموافقة الفريقين.
يتعين على الحكم أن يتصر بإنصا وسوائية فيما بين الفريقين ،بإعطاء كل منهما فرصة معقولة لعرض قضيته وتقديم
ردود على ما يقدمه الفريق اآلخر.
ال يعتبر الحكم في أي حال مسؤوال عن أي ادعاء بشأن فعل قام به أو أمر أغفله إال إذا أمكن إثبات أن ما قام به ناتج عن سوء
نية.
يتعين على الحكم أن يتصر كخبير غير متحيز (وليس كمحكم) ،ويكون متمتعا بالصالحية الكاملة لعقد جلسات االستماع كما
يرا مناسبا ،دون التقيد بأية إجراءات أو قواعد باستثناء هذ القواعد ،ويتمتع في هذا السياق بالصالحيات التالية:
أن يقرر مدى سلطاته الذاتية  ،وكذلك نطاق الخالفات المحالة إليه،
أ-
أن يستعمل معرفته المتخصصة (إن توفرت)،
ب-
أن يتبنى اعتماد أسلوب االستجواب القانوني،
ج-
أن يقرر دفع نفقات التمويل التي تستحق بموجب أحكام العقد،
د-
أن يراجع وينقح أي تعليمات أو تقديرات أو شهادات أو تقييم فيما يتعلق بموضوع الخال ،
هـ -
أن ال يسمح ألي شخ غير المقاول وممثله وصاحب العمل وممثله ،لحضور جلسات االستماع ،وله أن يستمر في
و-
عقد جلسة االستماع إذا تغيب أي فريق عن الحضور ،بعد التحقق من أنه قد تم إبالغه بصورة صحيحة عن موعد
الجلسة.
ال يجوز للحكم التنازل عن االتفاقية بدون الموافقة الخطية المسبقة من قبل الفريقين وأعضاء المجلس اآلخرين (إن وجدوا).
ناشئ عن العقد أو متصل
يراعى أن ال يستدعى الحكم كشاهد لتقديم أي دليل بالنسبة ألي خال
به.
يحق للحكم أن يتوقف عن العم ل إذا لم يتم الدفع له خالل المهلة المحددة ،شريطة أن يرسل إلى الفريقين إشعارا بذلك مدته ()1
أيام.
إذا تخلف المقاول عن الدفع مقابل المطالبات التي تقدم إليه من الحكم ،يقوم صاحب العمل بالدفع إلى الحكم وله أن يسترد ما
يترتب على المقاول من اية مبالغ إزاءها.
يمكن للحكم أن يستقيل شريطة أن يعلم الفريقين بإشعار مدته ( ) 08يوما .وفي حالة استقالته أو موته أو عجز عن أداء مهامه
أو إنهاء عقد أو رفضه االستمرار في أداء مهامه بموجب هذ القواعد ،فإنه يتعين على الفريقين أن يقوما بتعيين بديل له
خالل ( )11يوما من تاريخ انقطاعه.
يتعين أن تكون لغة االتصال بين الفريقين وكذلك الحكم (الحكمة) والفريقين ،ولغة التداول في الجلسات ،باللغة المحددة في
العقـد وأن يتم إرسال نسخ عن أية مراسالت إلى الفريق اآلخر.
يتعين على الحكم (الحكمة) أن يصدر قرار خطيا إلى الفريقين بشأن أي خال يحال إليه وذلك خالل فترة ال تتعدى ( )81يوما
من تاريخ إحالة الخال إليه أو من تاريخ سريان اتفاقية فض الخالفات ،إن كان قد تم بعد إحالة الخال إليه .يجب أن يكون
القرار مسببا ،وأن ينو فيه بأنه يتم وفقا لهذ الشروط.
إذا قام الحكم بنقض أي من أحكام البند رقم ( ) 1آنفا بعلمه ،أو تصر بسوء نية ،فإنه يعتبر غير مستحق لقبض بدل أتعابه أو
صرفها
تم
التي
والنفقات
الرسوم
تلك
يرد
أن
عليه
ويتعين
نفقاته،
له ،إذا نتج عن ذلك النقض أن قراراته أو إجراءاته بشأن تسوية الخالفات أصبح باطلة أو غير فاعلة.
تدفع أتعاب الحكم "بالمياومات" على النحو التالي:
القرارات،
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 واإلعاشة،
يبقى بدل المياومات ثابتا طيلة مدة أداء الحكم لمهامه،
يتعين على المقاول أن يدفع للحكم بدل أتعابه ونفقاته خالل ( )08يوما ً من تاريخ تسلمه للفواتير الخاصة بذلك،
ويقوم صاحب العمل بدفع ما نسبته ( )%51منها للمقاول الحقا.
إذا نشأ أي خال يتعلق باتفاقية فض الخالفات ،أو بسبب نقضها أو إنهائها أو انعدام أثرها ،فإنه يتم النظر في الخال
وتسويته بموجب أحكام قانون التحكيم األردني.

د1-

نموذج ضمان األداء (كفالة حسن التنفيذ)
Performance Guarantee
إلى السادة .............................................................................................. :يسرنا إعالمكم بأن مصرفنا:
 .............................................................................قد كفل بكفالة مالية ،المقاول:
............................................................................
.................................................................. ........................................
بخصوص العطاء رقم
المتعلق بمشروع: :

صيانة واعادة تأهيل حمامات

 .................................................... .بمبلغ ) ........................ ( :دينار أردني ...................................... ...............
 ...........................................................................................وذلك لضمان تنفيذ العطاء المحال عليه حسب الشروط الواردة
بأن
نتعهد
وأننا
المقاولة،
عقد
وثائق
في
ندفع لكم – بمجرد ورود أول طلب خطي منكم المبلغ المذكور أو أي جزء تطلبونه منه بدون أي تحف أو شرط – مع ذكر األسباب الداعية
التزاماته
من
أي
تنفيذ
في
أخفق
أو
رفض
قد
المقاول
بأن
الطلب
لهذا
بموجب العقد – وذلك بصر النظر عن أي اعتراض أو مقاضاة من جانب المقاول على إجراء الدفع.
وتبقى هذ الكفا لة سارية المفعول من تاريخ إصدارها ولحين تسلم األشغال المنجزة بموجب العقد المحدد مبدئيا بتاريخ  ...........شهر
 ...............من عام  .................................ما لم يتم تمديدها أو تجديدها بناء على طلب صاحب العمل.
توقيع الكفيل  /مصر .............................. :
المفوض بالتوقيع.................................... :
التاريخ.............................................. :

د8-

نموذج ضمان إصالح العيوب (كفالة اصالح العيوب)
Defects Liability Guarantee
إلى السادة ......................................................... ..................................... :يسرنا إعالمكم بأن مصرفنا:
 .............................................................................قد كفل بكفالة مالية ،المقاول:
.............................................................................
..........................................................................................................
بخصوص العطاء رقم (

)
المتعلق بمشروع: :

صيانة واعادة تأهيل حمامات

.........................................................
أردن ي
دينار
)
........................
(
بمبلغ:
أعمال
 ...............................................................................وذلك ضمانا اللتزام المقاول لتنفيذ جميع التزاماته فيما يخ
اإلصالحات والصيانة بموجب أحكام عقد المقاولة.
وإننا نتعهد بأن ندفع لكم – بمجرد ورود أول طلب خطي منكم – المبلغ المذكور أو أي جزء تطلبونه منه بدون أي تحف أو شرط ،مع ذكر
األسباب الداعية لهذا الطلب بأن المقاول قد رفض أو أخفق في تنفيذ التزاماته فيما يخ أعمال اإلصالحات والصيانة بموجب العقد،
وكذلك بصر النظر عن أي اعتراض أو مقاضاة من جانب المقاول على إجراء الدفع.
وتبقى هذ الكفالة سارية المفعول من تاريخ إصدارها ولحين التسلم النهائي لألشغال بموجب العقد وقيام المقاول بإكمال النواق
واإلصالحات المطلوبة ما لم يتم تمديدها أو تجديدها بناء على طلب صاحب العمل.
توقيع ال كفيل  /مصر ........................... :
المفوض بالتوقيع.................................. :
التاريخ............................................ :

د9-

نموذج كفالة الدفعة المقدمة
Advance Payment Guarantee
إلى السادة ........................................................... ..................................... :يسرنا إعالمكم بأن مصرفنا يكفل المقاول:
.................................................................
............................................................................................................
بمبلغ ) ...................... ( :دينار أردني .............................................................
وذلك مقابل كفالة الدفعة المقدمة بخصوص العطاء رقم:

الخاص  :صيانة واعادة تأهيل حمامات
 ......................بتأمين قيام المقاول بسداد قيمة الدفعة المقدمة حسب شروط العطاء.
وأننا نتعهد بأن ندفع لكم المبلغ المذكور أعال أو الرصيد المستحق منه عند أول طلب خطي منكم ،وذلك بصر
تحف يبديه المقاول.

النظر عن أي اعتراض أو

وتبقى هذ الكفالة سارية المفعول من تاريخ صدورها ولحين سداد المقاول أل قساط الدفعة المقدمة ،ويتم تمديدها تلقائيا لحين سداد قيمة
الدفعة المقدمة بالكامل.
توقيع الكفيل  /مصر .............................. :
المفوض بالتوقيع.................................... :
التاريخ.............................................. :

د11-

نموذج مخالصة عن دفعة االنجاز عند التسلم االولي

أقر أنا الموقع إمضائي وخاتمي أدنا ..................................................................... :
...........................................................................................................
نقر نحن الموقعين إمضاءاتنا وخاتمنا في أدنا ............................................................ :
...........................................................................................................
..................................................................... ......................................
بأننا قبضنا من  ...................................مبلغ ( )...........................دينارا أردنيا.
وذلك قيمة دفعة االنجاز عند التسلم االولي عن مشروع انشاء .............................................
موضوع العطاء رقم ......................................................................................
وبهذا فاننا نبرىء ذمة ....................................................................وحكومة المملكة
االردنيه الهاشمية من المبلغ ا لمذكور اعال ومن كافة المبالغ التي سبق وان قبضناها على حساب مشروع المذكور اعال مع تحفظنا
وتعهدنا بتقديم تفاصيل اية مطالبات ندعي بها الى ..............................
خالل فترة اربعة وثمانين يوما" من تاريخ هذ المخالصة معززة بالوثائق الثبوتيية ( دون ان يشيكل هيذا اقيرارا" مين ..................بصيحة
هذ المطالبات ) وفي حالة عيدم تقيديم هيذ المطالبيات خيالل الميد الميذكور نكيون قيد اسيقطنا حقنيا بايية مطالبية مهميا كيان نوعهيا وقيمتهيا
بحيث تبرأ ذمة.................................وحكومة المملكة االردنية الهاشمية من أي حق او عالقه بالمشروع المبيين اعيال السيابقة لتياريخ
التسلم االولي للمشروع.

وعليه نوقع حتريرا يف ......................
.................................
اسم المقاول:
اسم المفوض بالتوقيع................................. :
توقيع المفوض بالتوقيع................................. :
الخاتم:

د11-

نموذج إقرار بالمخالصة
Discharge Statement
أقر أنا الموقع إمضائي وخاتمي أدنا ....................................................................
........................................... ................................................................
نقر نحن الموقعين إمضاءاتنا وخاتمنا في أدنا ........................................................... :
...........................................................................................................
...........................................................................................................
بأننا قبضنا من  ...................................مبلغ ( )...........................دينارا أردنيا.
وذلييييك قيميييية الدفعيييية الختامييييية بموجييييب احكييييام المييييواد ( )11/11 ،10/11 ،11/11ميييين الشييييروط العاميييية للعقييييد ،وذلييييك عيييين مشييييروع
إنشاء.................................................................................
..........................................................................................................
.............................................................................
رقم:
العطاء
م وضوع
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 أعال إبراء
عاما" شامال" مطلقا ال رجعة فيه.

وعليه نوقع حتريرا يف ......................
.................................
اسم المقاول:
اسم المفوض بالتوقيع................................. :
توقيع المفوض بالتوقيع................................. :
الخاتم:

د10-

نموذج التزامات المقاول
Contractor’s Commitments
-1
-0
-1
-1
-5
-6

المقاول
المدير العام
رقم ملف التصنيف في دائرة العطاءات
فةة التصنيف
سقف االلتزام
المشاريع الملتزم بها
الرقم
-1
-0
-1
-1
-5
-6
-1
-8
-9
- 11
المجموع

اسم المشروع

رقم
العطاء

............................................... :
............................................... :
............................................... :
............................................... :
............................................... :
............................................... :
قيمة اإلحالة
دينار

قيمة األعمال
المتبقية دينار

مدة
التنفيذ

تاريخ أمر
المباشرة

مالحظات

المملكه االردنيه الهاشميه

صيانة واعادة تأهيل حمامات
الجزء الثالث
المواصفات الخاصة
وجدول الكميات

شركة مياه األردن

0101

استدراج عروض
المشروع: :

صيانة واعادة تأهيل حمامات

مقدمة:
تعتمد المواصفات الفنية العامة لتنفيذ المباني الصادرة عن وزارة األشغال العامة ,وعقد المقاولة الموحد (فيدك  ,)9111أو ما يستجد عليها
كمواصفات عامة لهذا العقد و تعتبر احد وثائق العطاء.
وصف العمل:

كما ان إعمال المقاول تتضمن ما يلي على سبيل المثال وليس حصرا:
 .9يقوم المقاول بالتحقق من المناسيب القائمة واألعمال المساحية المطلوبة قبل البدء بالعمل.
 . .2يقوم المقاول التنسيق مع ادارة الموارد البشريه والمشرف لتحديد مناطق العمل داخل المبنى
 .3يقوم المقاول بالتنسيق مع إدارة الموارد البشريه واالشراف بتحديد منهجية العمل (برنامج العمل) و تقديم وصف و
برنامج سير العمل.
 .4على المقاول توريد كافة المواد واأليدي العاملة والعدد الالزمة وكل ما يلزم النجاز العمل وتسليم أعمال المشروع
وذلك حسب المواصفات الفنية والمخططات المرفقة وعلى أكمل وجه ويكون المقاول مسؤول عن تخزين المواد ونقلها
وحمايتها.
 .5تشمل اعمال المقاول ازالة جميع ما قد يتعارض مع البناء وتهيئة الموقع لتنفيذ االعمال المطلوبة ويشمل العمل
التنسيق مع صاحب العمل في امور ما قد يتعارض مع هذا العمل من خطوط ماء وكهرباء وهاتف و سياج معدني
ويشمل السعر رفع االنقاض ونقلها خارج الموقع الى االماكن المسموح بها .
 .6يقوم المقاول بتقديم كتالوجات المواد قبل استخدامها العتمادها من قبل المهندس المشرف.
 .7يكون المقاول مسؤوال عن التأكد من كافة المقاسات المطلوبة قبل وضع سعره وال يحق له المطالبة بأية فروقات

إعداد وتقديم العروض:
طريقة تقديم العروض:
 .9ينبغي على من يرغب في االشتراك بهذه المناقصة أن يقوم بزيارة موقع العمل ,وأن يتعرف عليه ,وأن يحصل بنفسه ,وعلى مسؤوليته ونفقته
الخاصة ,على جميع المعلومات الالزمة والقياسات الالزمة بما يتناسب مع الوضع القائم له لتقديم العرض ,وكل األمور األخرى التي لها عالقة
بالمناقصة ,أو تلك التي تؤثر على وضع أسعاره.
 .2يتم تقديم العروض:
الظرف و مكتوب عليه (العرض المالي) :على المقاول تقديم السعر الذي يشمل جميع األعمال.
 .3يتم تسليم العروض بتاريخ 2229/ /

لقسم العطاءات.
شركة مياه االردن  /مياهنا
جبل الحسين  ,شارع الجليل,
عمان –األردن,
تلفون 162 6 5666-999 :
فاكس162 6 5642-454 :






المدة المحددة إلنهاء األشغال عقد سنوي وحسب تعليمات المهندس المشرف
مدة إصالح العيوب (الصيانة) 730 :يوما" من تاريخ التسلم األولي لألشغال وبقيمة  %5من قيمة العقد
التعويض اإلتفاقي عن التأخير (غرامة التأخير) )62( :دينار عن كل يوم تأخير بسقف  %92من قيمة العقد.
يلتزم المقاول بالعمل خارج أوقات الدوام الرسمي للشركة وأيام العطل وذلك دون أي عالوة على األسعار

 يقوم المقاول بتقديم كفالة حسن تنفيذ بقيمة  %92من قيمة العقد.

 .2المواصفات الفنية لالعمال المطلوبة :
 -0.1الحفريات و االشغال الترابيه-:
=======================
أ .تعمل حفريات التسويه واالساسات حتى الصخر المتين او الى الطبقه التي تتحمل االثقال الموزعه عليها حسب تقدير المهندس و الى المنسوب الذي
يعينه المهندس .
ب .على المتعهد ان يقوم بتسوية حفريات اساسات ال جدران واالرضية بشكل منتظم على منسوب افقي دون اي ميل و بشكل يتناسب و شكل اساسات
الجدران واالرضية.
ت .على المتعهد ان ياخذ على مسؤوليته الخاصه دعم جوانب الحفريات ( اماكن القطع ) المعرضه لالنهيار بواسطة دعم و ركائز خشبيه تتوفر فيها
القوه و المتانه الكافيه لمنع االنهيار و ال يدفع اي عالوه لقاء ذلك و تعتبر التكاليف مشموله مع االسعار الفرديه الشغال الحفريات و اي انهيارات
تحدث في االساسات مهما كان سببها فعلى المتعهد ازالتها على نفقته الخاصه .
ث .على المتعهد ان يحافظ على ابقاء تربة االساسات جافه و اذا تبين و جود الماء من اي مصدر كان كالمجاري او السيول او الحفر االمتصاصيه او
المياه الجوفيه او خالف ذلك فعليه ان يؤمن ضخ هذه المياه و تجفيف اماكنها جيدا و ال يدفع اية عالوه لقاء ذلك و تعتبر التكاليف مشموله مع
االسعار الفرديه الشغال الحفريات .
ج .المتعهد وحده المسؤول عن اي اثر او تلف يصيب األعمال المجاوره من مباني او شوارع او اي جزء سواء كان دائما او مؤقتا بسبب القيام باعمال
الحفريات او كيفية التصرف بناتجها وهو وحده المسؤول عن اي انزالق او تلف يحصل للشوارع او المباني المجاوره و يجب عليه اصالح اي تلف
يحصل من هذا القبيل و عليه ان يقوم باتخاذ جميع االجراءات الالزمه لمنع حصول اي تلف او انزالق على مسؤوليته الخاصه .
ح .اذا اتضح نتيجة التجارب على طبقات التربه اثناء عملية الحفريات وجود اية ضروره الجراء اي تعديل اساسي على مخططات االساسات فعلى
المتعهد ان يقوم باجراء هذه التعديالت دون ان يحق له طلب اية عالوه او فرق في االسعار التي بينها جدول الكميات حتى لو تطلب هذا التعديل
زيادة في كميات الحفريات و خرسانة االساسات .
خ .ال يسمح مطلقا بالمباشره بصب الخرسانه باالساسات قبل ا لكشف عليها من قبل المهندس المشرف و لذلك يترتب على المتعهد اعالم المهندس قبل و
قت كاف ليتمكن من الحضور و اجراء الكشف على االساسات و اخذ الموافقه الخطيه على الصب .
د .على المتعهد ان يقوم باالحتفاظ بالمواد الناتجه الالزمه و الصالحه العمال الردم و نقل الفائض الى خارج الموقع مباشرة على ان يراعى عند االحتفاظ
بهذه المواد عدم تكسير الطرق او عرقلة المرور .
ذ .ال يجوز الردم حول االساسات اال بعد الكشف عليها من قبل المهندس و اخذ االقيسه و التاكد بانها نفذت فعال حسب المخططات و المواصفات ,و
بعدها يقوم المهندس باعطاء موافقة خطي ه على الردم و يتحمل المتعهد نفقات اعادة الكشف و الردم حول جميع االجزاء التي قام بردمها دون اخذ
موافقة المهندس حتى ولو تبين االجزاء التي قام بردمها كانت منفذه حسب الشروط و المواصفات
ر .على المتعهد ان يقوم بملئ االجزاء المنهاره او التي يقوم بحفرها زيادة عن العمق المقرر بخرسانه عاديه يحتوي المتر المكعب منها على ( ) 022
كغم اسمنت .
نفقته الخاصة بالتحقق من قدرة تحمل التربة ومآلئمتها
ز .عند الوصول الى مناسيب التأسيس المطلوبة على المخططات يقوم المقاول وعلى
اآلعمال التصميمية حسب المخططات وإذا استدعت طبيعة التربة بعد التح قق من قدرة تحملها أي تعديل يطرأ على بنود العطاء بزيادة او نقصان
فعلية تنفيذ ذلك وال يحق له المطالبة باسعار اضافية وتكال من ضمن اسعار بنود العطاء.

 - 0.0أعمال الخرسانة -:
================

أعمال الخرسانة تتضمن تقديم وصب خرسانة وحسب ماهو محدد على على المخططات االنشائية و السعر يشمل عمل فواصل
انشائيه و فواصل انكماش و الحفريات و اعاده األوضاع و الطوبار و المرابط وتوريد و تركيب الدماعات و ال يشمل السعر
حديد التسليح إال إذا ذكر عكس ذلك في جدول الكميات وجميع العمل يجب أن يتم حسب المواصفات و تعليمات المهندس
المشرف مع مراعاة ما يلي :
أ -يجب استعمال الرجاج الميكانيكي عند صب جميع أنواع الخرسانة العادية أو المسلحة للحصول على خرسانة خاليه من
الفجوات أو التعشيش و يجري تعيين نوعية الرجاجات ومدة الرج من قبل المهندس  ,و في جميع االحوال يجب ان تكون
الرجاجات من النوع الذي يعطي ما ال يقل عن ( )0222رجه في الدقيقه و يستعمل الرجاج بموجب المواصفات .
ان يكون الطوبار متينا لتحمل االرتجاجات دون ان يحدث لة اى خلل و تكون الواح الطوبار متالصقة لعدم تسرب روبة
االسمنت من بينها.
ان تكون نسبة الماء بالخلطات بالمقادير التى تعطى خرسانة مرنة حسب االصول وحسب المقادير التى تعين من قبل
المختبر اثناء التنفيذ وال تقبل الخرساتة الرخوة لئال تتسرب روبة االسمنت مع كمية الماء الزائدة.
ان ال تزيد مدة الرج عن المقرر لئال تنفصل عناصر الخرسانة.
ال يسمح مطلقا برج الطوبار اوحديد التسليح.
يستعمل الرجاج بانتظام فى نقاط ال تبعد الواحدة عن االخرى اكثر من قطر الدائرة التى تتاثر بالرج.

ب -يجب ان تحفظ الخرسانه رطبه لمدة ال تقل عن (  ) 7ايام و يتم أيناع و ترطيب الخرسانه بموجب المواصفات و حسب
تعليمات المهندس .
ج -يحظر المباشره بصب الخرسانه قبل الحصول على موافقة المهندس الخطيه و على المقاول تقديم طلب خطي الخذ الموافقه
على الصب قبل فترة ال تقل عن  02ساعه .
د -على المقاول االلتزام بتنفيذ ما تنص عليه المواصفات الفنيه العامه بخصوص الخرسانه في االجواء الحاره و البارده و
حسب تعليمات و موافقة المهندس .
ه -لغاي ة ضبط جودة المواد و الخلطات الخرسانيه  ,على المقاول اجراء الفحوصات المخبريه الالزمه للمواد وفقا لما ورد في
المواصفات الفنيه العامه و على ان يقوم بفحص الخلطات الخرسانيه بشكل دوري كما يلي :
لكل مرحلة صب اذا كان الصب على مراحل متقطعه  ,تؤخذ ستة مكعبات تفحص ثالثة بعد اسبوع و الثالثه الباقيه بعد 02
يوما وحسب ما يرتأيه المهندس المشرف .
و -على المقاول تقديم الجداول الخاصه بتنفيذ مخططات حديد التسليح (  ) Bar - Schedule Bindingمبينا فيها اطوال و
اوزان حديد التسليح لممثل المهندس بغرض اعتمادها قبل التنفيذ .
ز -اذا اس تدعت طبيعة التربه بعد التحقق من قدرة تحملها اجراء تعديل على مناسيب الحفريات او ابعادها بزيادة العمق او
العرض او كليهما معا فعلى المقاول تنفيذ ذلك على ان يضع في اعتباره بان ينفذ هذه االعمال و ال يحق له االعتراض او
طلب زياده في االسعار .
ح -اعمال الطمم  :على المقاول توريد طمم من خارج الموقع من مواد مختاره يوافق عليها المهندس  ,و يتم الطمم على طبقات
ال تزيد سماكة كل طبقه عن  02سم مع الرش بالماء و الدك باالجهزه الميكانيكيه حتى الوصول للمنسوب الالزم
ط  -تكون المواد المختاره المستعمله للطمم من مواد مناسبه وموافق عليها خاليه من الفضالت والشوائب ومتدرجه للحصول
على درجة الدك المطلوبه وان ال تحتوي على الحجاره او قطع الخرسانه التي يزيد حجمها عن (  )02مم في أي اتجاه و
يكون محتوى اللدونه (  ) Plasticity Indexاقل من (  ) 02طبقا للمواصفات البريطانيه رقم (  ) 0777و تكون
الكثافه الجافه القصوى لها اكثر من ( 6ر )0غم  /سم 7حسب فحص بروكتر القياسي للكثافه و تعتبر اعمال توريد مواد
الطمم و طمها مشمولة ضمن اعمال الحفريات ما لم يذكر خالف ذلك
 -2ال يدفع للمقاول عالوة الحفريات مسافات العمل (  ) Working Spaceو ان تكاليفها تعتبر مشموله ضمن االسعار
الفرديه العمال الخرسانه ما لم يذكر خالف ذلك .
 - ال يسمح بصب الخرسانة من ارتفاع يزيد عن  0.0متر ويجب ان تنزل الخرسانة عندما يزيد االرتفاع عن ذلك
بمزاريب الى اماكن الصب.
 - يجب رفع حديد التسليح عن الطوبار قبل صب الخرسانة بواسطة قوالب من الخرسانة بقياس  0 x 0.0سم على ان
تصب قبل استعمالها بمدة ال تقل عن  02يوما ويثبت سلك فى وسط هذة القوالب عند صبها لربطها بالحديد ويجب ان
توضع تلك القوالب بعدد كاف لضمان رفع الحديد عن الطوبار بشكل جيد حسب موافقة المهندس وال يدفع اية عالوة او
اجرة اضافية عن تلك القوالب و تعتبر اسعارها مشمولة مع االسعار الفردية الشغال الخرسانة المسلحة.
الخرسانة المسلحة العمال الجدار كما يلي
 تقديم و صب خرسانة مسلحه بقوة كسر صغرى ال تقل عن(  ) 002كغم  /سم 0بعد  02يوما حسب القياسات و المقاطع و
األعماق المطلوبة مع جميع ما يلزم حسب المخططات و السعر يشمل الطوبار كامال بجميع تشكيالته.
تقديم و صب خرسانه مسلحه بقوة كسر صغرى ال تقل عن ( ) 002كغم  /سم 0بعد  02يوما حسب القياسات و المقاطع و
االعماق المطلوبة على المخططات و السعر يشمل الطوبار كامال بجميع تشكيالته وحديد التسليح مع اضافة المادة المميعة من
مصدر معتمد وو يشمل السعرجميع الحفريات لالعماق والمناسيب الالزمة و نقل الفائض خارج الموقع الى االماكن المحددة
من قبل الجهات المختصة جميع ما يلزم كامال حسب المخططات و المواصفات وذلك لزنانير االرضيه و االعمده و للسقف
والقواعد و الممرات حيثما يلزم

 -0.1حديد التسليح-:
============
توريد و تركيب مواد التسليح إلى الموقع باألنواع و األطوال و االقطار و درجات القوه المطلوبة لضمان حسن تنفيذ أعمال
التسليح و بأقل عمليات وصل ممكنة و يشمل السعر تقديم المقاول مخططات و بشكل مفصل وواضح على جداول تفصيلية
لقص قضبان التسليح و ثنيها و يجب تقديمها للمهندس ألخذ الموافقة عليها قبل المباشرة بأعمال التسليح مع العلم بان
الموافقة ال تعفي المقاول من تحمل المسوؤليه الكاملة عن أعمال التسليح و كذلك يجب تنظيف مواد التسليح من الصداء و
ايه مواد أخرى و تركيب وتثبيت التسليح في مواضعها الصحيحة و تربط جيدا باستعمال أسالك التربيط و المساند و الكراسي
و المباعدات الالزمة ويحظر صب الخرسانة قبل اخذ موافقة المهندس الخطية و جميع األعمال يجب أن تتم حسب
المواصفات و تعليمات المهندس المشرف.

 –0.1األسمنت -:
==========
يجب ان يكون األسمنت المستعمل لجميع اشغال الخرسانة و المونة مقاوم لالمالح  SRCمطابقا للمواصفات القياسية
البريطانية والمواصفات القياسية االردنية رقم م.ق 0377/002/6 .وما طرا عليها من تعديالت اال اذا ذكر غير ذلك في
جدول الكميات.

 -0.1الحصى و النحاتة:
===============
يجب ان تكون الحصى و النحاتة المستعملة فى اشغال الخرسانة مطابقة للمواصفات القياسية االردنية رقم م.ق  0337/36/6مع ما طرا عليها من
تعديالت و ناتجة عن تكسير الحجر الكلسى القاسى الصلب الخالى من االتربة و المواد القابلة للذوبان فى الماء و المواد العضوية او اى مواد اخرى
ضارة تؤثر على قوة الخرسانة اوعلى العضوية او اية مواد اخرى ضارة تؤثر على قوة الخرسانة او على حديد التسليح فى المستقبل ويجب ان يكون
شكل البحص اقرب للتكور و التكعيب اى ال تكون فية نسبة عالية من الحبات الرقيقة و المنبسطة  ,و يورد البحص الخشن بحيث يكون متدرج الحجم ما
بين منخل قياس ( واحد بوصة) و منخل رقم ( اربعة) و تورد الناعمة متدرجة ما بين منخل رقم (اربعة) ومنخل رقم مائتان وعلى المتعهد قيل توريد
الحصى و الرمل المنوى استعمالة فى اشغال الخرسانة ان يحضر منها عينات الى المهندس المشرف للموافقة عليها او اذا دعت الضرورة ليقوم بارسالها
الى مختبر المواد لتحليلها و بيان مدى صالحيتها الستعمالها فى اشغال الخرسانة و المونة ,عند موافقة المختبر على العينات على المتعهد ان يورد
كميات كافية قبل استعمالها بمدة كافية وذلك إلرسالها إلى المختبر لتحديد نسب المزج لتعطى اكبر قوة مع درجة تشغيل مناسبة و يجب أن تبقى نسب
المزج ثابتة وتعاد هذه كلما تغير مصدر المواد المستعملة و كلما رأى المهندس ضرورة لذلك.

 -0.5الرمل الطبيعي-:
=============
يجب أن يكون خشن الملمس خاليا من المواد العضوية و األمالح و األتربة وجميع المواد التي تؤثر على متانة الخرسانة و حديد التسليح و يجب إرسال
عينات منة للمختبر لتقرير مدى صالحيته لالستعمال و تحديد احسن نسب للمزج لتعطى اكبر قوة مع درجة تشغيل مناسبة.

 -0.6الطوبار-:
========
يجب ان يطابق الطوبار مطابقة تامة لالبعاد و االشكال المطلو بة حسب الخرسانة التى ستصب بها طبقا للمخططات التفصيلية ويجب ان يكون محكم
الصنع تتوفر فية المتانة الكافية لتحمل االثقال التى ستقع علية ولتحمل الضغوط الناشئة من الخرسانة الطرية فى االعمدة و الجدران دون اى هبوط او
انحراف ملموس وكذلك يجب ان تكون الواح الطوبار متالصقة لعدم تسرب الروبة من بينها وان يكون الطوبار من نوع . Fair Face Finish
يعتبر المتعهد وحده المسؤول عن سالمة الطوبار وعن كل عطل وضرر يمكن ان يحدث من جراء عدم تحملة ويحق للمهندس المشرف ان يقوم بتفقد
الطوبار وطلب زيادة الدعائم او الرباطات اذا راى ذلك ضروريا غير ان ذلك ال يخلى المتعهد من المسؤولية التامة عن سالمة الطوبار واليتحمل
المهندس مسؤولية اى عطل او ضرر ينجم.
يجب ان يكون سطح الطوبار فى جميع الحاالت مستويا وخاليا من التمويج ومتالصقا بحيث يمنع سريان الروبة منه واذا استعمل الزيت لدهان سطح
الطوبار يجب ان يستعمل قبل تركيبة لتالفى تلوث حديد التسليح.
يجب ان تكون الدعمات العمودية ذات مقاطع وعدد كاف لتحمل االثقال التى تقع عليها و بالشكل الذى يرتئية المتعهد شريطة موافقة المهندس المشرف
عليها
على المتعهد ان يؤمن عمل سقايل وممرات متينة وواسعة من الخشب لتامين سير العمل والعربات لنقل الخرسانة اثناء الصب دون احداث اى ضرر
لحديد التسليح او تغيير وضعة.
يجب تنظيف الطوبار تنظيفا كامال قبل البدء فى صب الخرسانة ويجب عمل الترتيب الالزم لذلك فى اعمال الجدران و االعمدة بترك فتحات مناسبة
الجراء عملية التنظيف منها ويجب رش الطوبار بالماء جيدا قبل البدء بصب الخرسانة.

يجب عمل الطوبار للخرسانة المسلحة باجزاء يمكن فك كل جزء على حدة بدون حدوث اهتزاز او اى عطب لالجزاء االخرى واليسمح بفك الطوبار قبل
مضى المدد التالية بعد انهاء الصب او حسب ما يقرره المهندس-:
االلواح الجانبية للجدران(بعد مضى ثالثة ايام على صب اخر جزء)
االلواح الجانبية لالعمدة او الحسور (بعد ثالثة ايام)
بالطات االسقف التى ال يزيد عرضها عن  2متر بعد  00يوم.

 1.1المرافق المدفونه تحت االرض -:
==========================
يجب ع لى المقاول ان يراعي البنود في المواصفات العامه والتي تتعلق بمسؤولية المقاول لتحديد األماكن والمحافظة على المرافق المدفونه تحت االرض
والمنشئات ويطلب من المقاول الحصول على المعلومات التامه عن مواقع هذه المرافق من الجهات المختصة ,ويقوم المقاول بتحديد اماكنها مسبقا" عن
طريق عمل حفر تفتيشيه وعلى نفقته الخاصه واية أضرار تتس لهذه المرافق والمنشئات ,على المقاول القيام باصالحها على نفقته الخاصه طبقا" للبنود
ذات العالقة في العقد وحسب تعليمات المهندس .

 1.1تداخل العمل مع الخدمات والمعدات الموجودة في موقع العمل-:
=============================================
على المقاول أن يأخذ بعين االعتبار أن عمله في موقع العمل يجب أن ال يسبب أي عائق وعليه أن يأخذ االحتياطات الالزمة لعدم اإلضرار بأي من أو
الكوابل أو المعدات وكل ما هو موجود في موقع العمل وأية أضرار يسببها المقاول أثناء قيامة بأعمال العقد عليه أن يقوم بإصالحها أو استبدالها كما
كانت عليه (بموجب تعليمات وموافقة المهندس) وعلى حسابه الخاص.
على المقاول أن يجري التنسيق الالزم مع المهندس المشرف في حال استعمال أي أدوات كهربائية بشأن مصادر التيار الكهربائي أثناء العمل.
 يكون المقاول مسؤوال" عن حفظ وتخزين األدوات والعدد والمواد الخاصة به والموردة إلى الموقع.على المقاول ترحيل األنقاض إلى األماكن المحددة من قبل الجهات المختصة وأن يتخلص منها أوال" بأول وتعتبر تكاليفها مشمولة ضمن أسعار
العطاء.
 على المقاول قبل وضع أسعاره أن يقوم بالكشف على الموقع ليتأكد بنفسه من طبيعة األعمال وأخذ األقيسة المناسبة والالزمة وأخذ كافة المعلوماتالخاصة بهذا العطاء.
على المقاول وبعد االنتهاء من أعمال هذا العقد أن يقوم بتنظيف الموقع وإزالة األنقاض التي نتجت عن تنفيذ األشغال وإزالة المعدات  ,بحيث يقوم
بتسليم الموقع بشكل نظيف ومقبول لدى المهندس وال يدفع لذلك أي مبالغ أو عالوات أذ تعتبر تكاليفها مشمولة ضمن األسعار الفردية ألعمال
العطاء.
 على المقاول اجراء ما يلزم للتنسيق و الحصول على تصاريح العمل في جميع المواقع ومع جميع الجهات الالزمه مثال وليس للحصر شركهالكهرباء و االتصاالت و امانه عمان الكبرى……….

 5.1مخططات التنفيذ-:
====================
على المقاول ان يقدم للمهندس الخذ موافقته مخططات تنفيذية لالعمال المنفذة و مخططات تفصيلية بعد التنسيق مع الجهات ذات العالقة مبينا فيها كافة
اللوازم واقيسة و مواصفات المواد و االعمال وحسب طلب المهندس المشرف.
وال يجوز المباشر بتنفيذ او تصنيع او توريد اية مواد ما لم يقدم المقاول المخططات التنفيذية لها و الحصول على موافقة المهندس مسبقا .
يقدم المقاول الى المهندس ثالثة نسخ باالضافة للنسخة االصلية موقعة من المقاول بموجب كتاب خطى بذلك و تسلم للمهندس فى موقع العمل او حسب
طلب المهندس ,أن يقوم المهندس بالرد على المقاول باإليجاب أو النفي خالل أسبوع من استالمه المخططات
على المقاول ان يقوم بتصحيح و تعديل هذة المخططات و حسب طلب المهندس.
وان موافقة المهندس على هذة المخططات او الم واد او االجهزة و المواصفات ال تعفى المقاول من مسؤولية التوريد و التصنيع بالمقاسات الصحيحة و
حسب مواصفات و متطلبات العقد و تعتبر تكاليف اعداد و تجهيز المخططات التنفيذية مشمولة ضمن اسعار العطاء.

 6.1المياه لألعمال:
=================
 - 9يكون المقاول مسؤ وال" عن تأمين جميع احتياجاته من المياه في موقع العمل الستعمال عماله ومستخدميه ومستخدمي صاحب العمل والمهندس
وللعمل وتخزينها في أوعية نظيفه يوافق عليها المهندس بالكميات الكافية لتضمن سير العمل وعلى نفقته الخاصة.
 - 2في حالة توفر مصدر للمياه تابع لشركة مياهن ا في موقع العمل أو قريب منه فيمكن للمقاول (بعد موافقة صاحب العمل) الحصول على احتياجاته
من المياه مقابل التسعيرة الرسمية المعتمدة على أن يقوم وعلى نفقته الخاصة بنقل المياه بواسطة الصهاريج أو عمل التمديدات الالزمة إليصال المياه إلى
موقع العمل وتركيب عداد مي اه يوافق عليه المهندس وإزالة هذه التميدات أو العداد عند انتهاء العمل في هذا العقد.

 -7.0متطلبات العمل-:
============
 على المقاول وقبل البدء بالعمل زيارة الموقع والقيام بكافة القياسات الالزمة والكافية وذلك على حسابه الخاص
 يجب على المقاول إن يقوم بتطبيق مواصفة الشركة الصانعة حول استخدام وتخزين ومبادئ السالمة وذلك للمواد المستخدمة بطريقة تضمن
عدم حدوث تلف او تحلل فيها وتحميها من الرطوبة.
على المقاول تنفيذ األعمال بواسطة عمال وفنيين مهرة لهم خبرة ودراية بمثل هذه األعمال ويحق للمهندس الطلب من المقاول أجراء تجارب إمامه
لتحديد كفاءة ومهارة أولئك العاملين وعلى نفقة المقاول الخاصة.
8.0

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

موقع العمل -:

مواقع االختصاص لشركة ميا االردن-مياهنا (عمان ،مأدبا)
 - 9.0برنامج العمل- :
على المقاول ان يقدم برنامج عمل لخطته في تنفيذ األعمال حسب الشكل و التفاصيل التي يحددها المهندس الخذ موافقته
عليها
(  ) 95يوما من تاريخ قرار االحاله و ان يقدم للمهندس وصفا خطيا عاما للترتيبات و األساليب التي سيتبعها المقاول
في تنفيذ
األعمال المطلوبة منه و كلما طلب اليه المهندس وتحديث البرنامج كل  32يوم .
 11.1مستخدموا المقاول - :
على المقاول ان يحتفظ بتجهيزات انشائية مناسبة و اليات و عدد  ............الخ بالعدد الكافى و جهاز منفذ يتكون من
مدير مشروع و مهندسين موقع و مساحين ومراقبين و عمال مهرة و عمال عاديين مما يمكنه من العمل فى مواقع
متعددة فى ان واحد بغض النظر عن حجم العمل و مواقعه و حسب البرنامج الموافق عليه و ان يتم تسليم االعمال
المحالة اليه طبقا للمواصفات و موافقة المهندس ضمن الوقت المتفق عليه.

 - 11.1جهاز المقاول المنفذ:
يتعين على المقاول االلتزام بتعيين الكادر المطلوب وحسب ما هو مبين في الجدول أدناه وهذا يعتبر الحد
االدنى ويجب زياده عدد المراقبيين عند زياده عدد الفرق العامله  ,وفي حالة عدم التزام المقاول بتعيين
الكادر المطلوب  ,سيتم حسم المبالغ الشهرية المحددة في الجدول أدناه من استحقاقات المقاول وال يحق
للمقاول االعتراض على ذلك ,مع العلم أن على المقاول زيادة عدد الفرق العاملة حسب حجم
العمل و حسب طلب المهندس.
الرقم
9
2
3
4
5
7

الوظيفة
وكيل مفوض
مهندس موقع
مهندس
كهروميكانيك
مراقب
مساح
قياس

عدد سنوات الخبرة

العدد المطلوب

المؤهل
هندسة
هندسة مدنية
هندسة كهربائيه

5
-

9
-

كلية جامعية متوسطة
كلية جامعية متوسطة

7
5
-

9
9
-

مبلغ الحسم عن كل يوم/لكل شخص
غياب/دينار
32
95
95
-

 -10.1الكتالوجات و العينات-:
============
على المقاول تقديم الكتالوجات و النماذج و العينات لمختلف المواد إلى المهندس المشرف بحيث ال تتعارض مع العطاء و ذلك ألخذ الموافقة على
استعمالها قبل التنفيذ و إي مواد تستعمل دون اخذ الموافقة الخطية ستكون معرضه للرفض و عدم دفع ثمن أو تكلفه األعمال المرفوضة.
 -11.1كفالة حسن التنفيذ-:
==========
مع مراعاة الماده ( )92من 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 العقد ,ولغاية اعمال هذا العقد
تحدد كفاله حسن التنفيذ بقيمة  %92من المخصصات الماليه.
 -11.1كفالة الصيانه (كفاله اصالح العيوب)-:
=======================
لغاية اعمال هذا العقد تحدد كفالة الصيانه بقيمة  %5من قيمة االعمال المنجزه النهائيه.
 -15.1مختبر فحص المواد-:
============
على المقاول تسمية مختبر لفحص المواد مؤهل ومعتمد لدى الجهات المختصه وموافق عليه من قبل شركة مياهنا وذلك الجراء وعمل
الفحوصات المطلوبه بانواعها المختلفه حسب شروط ومواصفات العطاء وكذلك الفحوصات التي يطلبها المهندس.
على المقاول ارسال واحضار العينات الى ومن المختبر (اواحضار جهاز المختبر الى موقع العمل وذلك حسب طبيعة ونوع الفحص ) ,
واحضار التقارير (بواقع  3نسخ من كل تقرير ) وجميع مايلزم لتنفيذ هذه االعمال .
 تعتبر تكاليف اجراء الفحوصات اواعادة اجراؤها وتكاليف اعمال المختبر وتحضير التقارير مشموله ضمن اسعار العطاء.اليجوز المباشره بتنفيذ اوبتصنيع اوتوريد اية مواد مالم يقدم المقاول المخططات التنفيذيه لها والحصول على موافقة المهندس عليها مسبقا".

 -16.1استعمال أجزاء من المشروع عند االنتهاء-:
=================================

لصاحب العمل الحق اذا رغب فى ذلك استعمال او تشغيل اى جزء او اجزاء من المشروع مباشرة حين االنتهاء
من تنفيذهاوال يعطيه الحق الية دفعات اضافية بسبب ضياع الوقت او عدم مالئمة العمل التى يمكن ان يتعرض
لها نتيجة لهذا العمل من قبل صاحب العمل.
 -11.1التنسيق -:
=====
على المقاول مسؤولية التنسيق المسبق مع وزارة االشغال العامه وامانة عمان الكبرى والبلديه المعنيه وادارة المرور و مؤسسة المواصالت ,شركة
الكهرباء وايه جهه رسميه اخرى وتقديم جميع متطلبات الجهات المعنيه للحصول على موافقاتها للعمل في اوتحت اوقرب الطرق العامه واالرصفه
و االوديه وعلى المقاول ان يتقيد بتعليمات ومتطلبات هذه الجهات بما فيها اشارات المرور واالشارات التحذيريه اوالتحويالت والحواجز وحماية
المشاه واالمالك الخاصه ومتطلبات السالمه العامه ..الخ وجميع المتطلبات واليدفع للمقاول لقاء هذه االعمال اية عالوات اذ تعتبر مشموله ضمن
االسعار الفرديه لالعمال المطلوبه.

 -18.1الجداول-:
==================

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" مع 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.

-19.1

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.
 -01.1لوحة تسمية المشروع-:
=================
على المقاول و خالل اسبوع من تاريخ استالم موقع العمل تقديم و عمل لوحة قياس  9* 2متر على االقل مثبته فى مكان واضح من موقع
المشروع و حسب شركة مياه االردن  /مياهنا و مبينا بوضوح ما يلى:
اسم المشروع و رقم العطاء
اسم المالك (شركة مياهنا)
اسم الجهة المشرفة على المشروع.
اسم المقاول و عنوانه
تاريخ بدء العمل ومدة العطاء

 -01.1شروط السالمة العامة:
=================
على المقاول اتخاذ اإلجراءات الالزمة لسالمة جميع العاملين في الموقع وتزويدهم بجميع االجهزه و االلبسه الضرورية لذلك و حسب البنوود أدنواه و
بالتنسيق مع أجهزه أمانه عمان الكبرى و دائرة السير و المهندس المشرف و بدون ايه عالوه على األسعار.
على المقاول وضع اإلشارات التحذيريوة و إتبواع متطلبوات السوالمة العاموة و ذلوك بالحضوور و المشواركة باجتمواع السوالمة العاموة قبول بودء العمول و
تقديم خطة للسالمة العامة تشمل على سبيل المثال ال الحصر:
أسماء األشخاص المسؤولين عن السالمة العامة في المواقع.
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 علوى الطورق و مرفوق طيوه مخططوات إرشوادية للسوالمة العاموة علوى الطورق لتطبيقهوا
على المواقع و بالتنسيق مع أجهزة أمانة عمان الكبرى و دائرة السير و المهندس المشرف بدون اية عالوة على األسعار.
ستقوم شركة مياهنا باجراء التفتيش الدورى على السالمة العامة فى مواقع العمل وفى حالوة عودم االلتوزام بمتطلبوات السوالمة يوتم تغوريم المقواول عون
كل مخالفة من المخالفات الواردة اعاله غرامة مالية مقدارها ( )222-52دينار على ان ال يزيد مجموع المخالفات عن  %5من قيمة العقد.

نموذج التفتير على السالمة
اسم العطاء:

رقم العطاء:

المراقب:

التاريخ:

مندوب المقاول:

البنـ ــد

االلتزام

التصحيح
المطلوب

1

مخططات ووثائق العطاء متوفرة في الموقع.

نعم /ال /ال ينطبق

نعم  /ال

2

صندوق اإلسعافات األولية متوفر ومجهز.

نعم /ال /ال ينطبق

نعم  /ال

3

منطقة العمل منظمة وخالية من العوائق.

نعم /ال /ال ينطبق

نعم  /ال

4

المستودع نظيف ومنظم.

نعم /ال /ال ينطبق

نعم  /ال

5

المواد القابلة لالشتعال في أوعية مخصصة وإشارة التحذير متوفرة.

نعم /ال /ال ينطبق

نعم  /ال

6

األدوات والمالبس الوقائية متوفرة ومستعملة.

نعم /ال /ال ينطبق

نعم  /ال

الرقم

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

التصر 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

رقم البند

تاريخ اإلنهاء

اإلجراء المطلوب

مندوب المقاول

التوقيع

التاريخ

مالحظات (إذا لزم)

التفتير

االسم:

التوقيع

التاريخ

المراجعة

االسم:

التوقيع

التاريخ

مخالفات رئيسية

البند رقم01 ، 19 ، 16 ، 11 ، 11 ، 8 ، 5 :

الغرامة 011.11 :دينارا ً ً

مخالفات ثانوية:

البند رقم18 ، 11 ، 15 ، 11 ،10 ،11 ، 9 ، 1 ، 6 ، 1 ، 1 ، 0 ، 1 :

الغرامة 51.11 :دينارا ً

 على المقاول مراعاة ما يلي -:=======================
على المقاول أن يأخذ بعين االعتبار أن عمله في موقع العمل يجب أن ال يسبب أي عائق وعليه أن يأخذ االحتياطات الالزمة لعدم اإلضرار بأي من
خطوط المياه أو المناهل أو الكوابل أو المعدات وكل ما هو موجود في موقع العمل وأية أضرار يسببها المقاول أثناء قيامة بأعمال العقد عليه أن
يقوم بإصالحها أو استبدالها كما كانت عليه (بموجب تعليمات وموافقة المهندس) وعلى حسابه الخاص.
على المقاول أن يجري التنسيق الالزم مع المهندس المشرف في حال استعمال أي أدوات كهر بائية بشأن مصادر التيار الكهربائي أثناء العمل.
يكون المقاول مسؤوال" عن حفظ وتخزين األدوات والعدد والمواد الخاصة به والموردة إلى الموقع.
على المقاول ترحيل األنقاض إلى األماكن المحددة من قبل الجهات المختصة وأن يتخلص منها أوال" بأول وتعتبر تكاليفها مشمولة ضمن أسعار
العطاء.
على المقاول قبل وضع أسعاره أن يقوم بالكشف على الموقع ليتأكد بنفسه من طبيعة األعمال وأخذ األقيسة المناسبة والالزمة وأخذ كافة المعلومات
الخاصة بهذا العطاء.
على المقاول وبعد االنتهاء من أعمال هذا العقد أن يقوم بتنظيف الموقع وإزالة األنقاض التي نتجت عن تنفيذ األشغال وإزالة المعدات ,بحيث يقوم
بتسليم الموقع بشكل نظيف ومقبول لدى المهندس وال يدفع لذلك أي مبالغ أو عالوات أذ تعتبر تكاليفها مشمولة ضمن األسعار الفردية ألعمال
العطاء.

 - 220,السالمة العامة -:
-----------------

على المقاول وضع اإلشارات التحذيرية و اتباع متطلبات السالمة العامة وهذا يتضمن :
 الحضور و المشاركه باجتماع السالمه العامه قبل بدء العمل. تقديم خطه للسالمه العامه تشمل على سبيل المثال ال الحصر وذلك قبل المباشره في العمل : oاسماء االشخاص المسؤولين عن السالمه العامه في المواقع
 oالتعليمات الخطيه المقاول للعاملين عن السالمه العامه
 oخطة ادارة المرور و التي تشمل ( االشارات التحذيريه  ,العاكسات ... ,الخ )
 oتقديم نسخه عن التصاريح للمعامالت و قبل البدء بالعمل
 على المقاول تحديد و تعليم مصادر االخطار مثل ( كوابل كهرباء ,تلفون ...الخ) على المقاول اتخاذ اإلجراءات الالزمة لسالمه جميع العاملين في الموقع وتزويدهم بجميع أالجهزه و االلبسه الضرورية مثل الخوذة و البوط وااللبسه و االجهزه الضرورية و المالبس العاكسة وغيرها وذلك بدون ايه عالوة على األسعار.
 على المقاول اتخاذ االجراءات الالزمه لضمان السالمه العامه في موقع العمل والطرق و بالتنسيق مع اجهزه امانه عمان الكبرى و دائره السير والمهندس المشرف و بدون ايه عالوه على االسعار.

 ستقوم شركة مياهنا باجراء التفتيش الدوري على السالمة العامه في مواقع العمل وفى حالة عدم االلتزام بمتطلبات السالمةسيتم الخصم من مستحقات المقاول عن كل مخالفة من المخالفات الواردة أعاله وحسب النموذج بمقداره ( )022-02دينار
وحسب رأي المهندس .

نظام تصاريح العمل
أهداف تطبيق النظام

 .0إنجاز العمل بطريقة آمنة ومنظمة.
 .0إعالم المدراء المعنين عن األعمال المخطط لها والتي قد تؤثر على مستوى الخدمة التي تقدمها الشركة.

أنواع تصاريح العمل

 .0التصريح الممتد ( طويل األمد ) :ويغطي األعمال الروتينية – فترة التصريح (  6أشهر ).
 .0التصريح الخاص  -المحدد ( قصير األمد ) :ويغطي أعمال محددة ومخطط لها – ويعطى تصريح لكل مهمة أو عمل.

.0

األعمال التي يطبق عليها نظام تصاريح العمل
التصاريح الممتدة – تطبق على
 مكاتب صيانة شبكات المياه – ويغطي كل أعمال الصيانة الرويتنية اليومية ،بينما تنجز المهمات اليومية بنا ًء على أمر عمل صادرمن
مدير مديرية صيانة شبكات ا لمياه .وعلى روساء اقسام الصيانه طلب إصدار التصريح وتجديده قبيل إنتهاء صالحية التصريح ( فترة
التصريح –  6أشهر ).
 شعبة التمديدات الرئيسية– ويغطي التصريح األعمال الروتينية اليومية ،بينما تنجز المهمات اليومية بنا ًء على أمر عمل صادرمن مدير
مديرية صيانة شبكات ال مياه  .وعلى رئيس شعبه التمديدات طلب إصدار التصريح وتجديده قبيل إنتهاء صالحية التصريح ( فترة
التصريح –  6أشهر ).
 عقود إعادة األوضاع وعقود كشف المياه الفاقده – ويغطي التصريح كافة األعمال في العقد ،بينما تنجز المهمات اليومية بنا ًء على
أمرعمل صادرمن مدير مديري ة صيانة شبكات المياه .على المقاول طلب إصدار التصريح قبل البدء بأي عمل ضمن العقد ( التصريح
يغطي الفترة التي يسري فيها العقد ) ويجدد كل  6شهور.
 عقود إستبدال المواسير المجلفنة  -ويغطي التصريح كافة األعمال المطلوب إنجازها ،بينما تنجز المهمات اليومية بنا ًء على أمر عمل
صادرمن مدير مديرية صيانة شبكات المياه .على رئيس قسم االشراف طلب اصدار التصريح من مدير مديرية صيانة شبكات المياه قبل
البدء بأي عمل ضمن العقد ( التصريح يغطي الفترة التي يسري فيها العقد ).
 عقود التوصيالت الجديدة في ادارة خدمات الزبائن – ويغطي التصريح عقود ادارة توصيالت المياه الجديده وتوصيالت الصرف
الصحي  ،على ممثل ادارة خدمات الزبائن طلب إصدار التصريح وتجديده قبيل انتهاء صالحية التصريح ( فترة التصريح  6أشهر ).
 مديرية الصيانة – ويغطي التصريح كافة أعمال الصيانة الوقائية ،بينما تنجز المهمات اليومية بنا ًء على أمر العمل .المشرف الكهربائي
أو المشرف الميكانيكي يطلب إصدار التصريح ويطلب تجديده قبيل انتهاء صالحية التصريح (فترة التصريح –  6أشهر) .ويجب
مالحظة أن أعمال الصيانة التالية تتطلب تصريح محدد:
 أعمال صيانة معدات الكلور.
 أعمال الصيانة المتعلقة بلوحات التحكم الكهربائيه.
 أعمال صيانة المضخات.
 اعمال صيانة الصرف الصحي – ويغطي التصريح كافة أعمال الصيانة الروتينية الوقائية والتصحيحية والتي تنجز بجهد موظفي مياهنا
 .مدير محطات التنقية ومدير صيانة شبكات الصرف الصحي يطلبا إصدار وتجديد تصاريح العمل – كل في مجال عمله ( فترة
التصريح –  6أشهر ) مع مالحظة أن الدخول إلى األماكن المحصورة يتطلب تصريح عمل خاص لكل دخول.

 .0التصاريح الخاصة (المحددة ) – وتطبق على األعمال التالية:

عقود مشاريع اإلستثمار الرئيسي:
األعمال التي تتم على الشبكات
التوصيالت
العزل وفحوصات سريان المياه (منتصف الليل)
بداية تشغيل الشبكة
إلغاء الشبكة (توقيفها )

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

مالحظة :عندما يتطلب العمل توقيف محطة ضخ ،على مدير تشغيل االبار والمحطات تطبيق أنظمة العزل واإلقفال ومدير تشغيل شبكات المياه
تعويض النقص في ضخ المياه نتيجة التوقيف.
 أعمال اخرى لمتعهدي مياهنا
ويغطي التصريح األعمال التي تتم على الشبكات أو المرافق ،ويستمر التصريح حتى إنتهاء فترة العقد.
وتطلب إحدى الجهات التالية إصدار وتجديد التصريح حسب العمل المطلوب:

أعمال المتعهدين أو المقاولين على الشبكات
أعمال التحويالت – دائرة الخدمات الفنية

أعمال المتعهدين أو المقاولين على المرافق
أعمال الهندسة المدنية – دائرة الخدمات الفنية
أعمال الهندسة الميكانيكية والكهربائية – وحدة الصيانة المركزية

 أعمال مديرية الصيانة على :
 .0معدات الكلور.
 .0األعمال المتعلقة بالعمل على اللوحات الكهربائيه .
 .7األعمال التي تتم على المضخات .
يطلب إصدار التصريح المشرف الكهربائي أو المشرف الميكانيكي.
 تنظيف الخزانات – يطلب مدير ادارة االنتاج والنوعيه ومدير ادارة العمليات إصدار التصريح وتكون مسئولية إصدار التصريح مشتركة
بين ادارة االنتاج والنوعيه و ادارة العمليات.
 أعمال صيانة شبكات الصرف الصحي التي يقوم بها متعهدين – يطلب مدير صيانة شبكات الصرف الصحي إصدار التصريح
االعمال المتعلقة باآلالت في محطات التنقية – يطلب إصدار التصريح مدير محطات التنقية.
 األع مال التي يقوم بها المتعهدين عن طريق سلطة المياه األردنية – ويطلب من المتعهد تصريح العمل في كلتا الحالتين التاليتين:
 .0إذا كانت األعمال تتم على المرافق أو األراضي تحت إدارة مياهنا.
 .2وإذا كانت األعمال تتم خارج المرافق او األراضي تحت إدارة مياهنا ولكنها تؤثر على مستوى الخدمات التي تقدمها الشركة.

كيفية تطبيق نظام تصريح العمل
يتم تطبيق النظام بإستخدام:
 .0نموذجي تصريح العمل ( الممتد أو المحدد ) ويصدر على  2نسخ :
 األولى ( األصلية ) – يحتفظ بها طالب التصريح .
 الثانية – يحتفظ بها في المكتب الصادر عنه التصريح .
 الثالثة – ويحتفظ بها في موقع العمل .
 الرابعه – ويحتفظ بها في قسم السالمه والصحه المهنيه .
 .0تفاصيل نظام العزل واإلقفال – وترفق هذه الورقة مع تصريح العمل إذا كانت األعمال المطلوبة تتطلب تطبيق هذا النظام.

عملية الحصول على الموافقة
وهي مسئولية مدير ادارة الدائره المعن يه باصدار تصريح العمل ،ويعتبر الطلب للحصول على تصريح عمل موافق عليه ( إذا تم توقيعه من قبل مدير
االداره المعنيه ) تصريح عمل ساري المفعول.

من يوقع تصاريح العمل

ادارة العمليات
الصرف الصحي

المياه
مدير تشغيل شبكات المياه
مدير المياه الفاقده
مدير صيانة شبكات المياه

مدير الصرف الصحي

ادارة االنتاج والنوعيه
مدير الصيانة
رئيس قسم صيانة محطات
معالجة المياه

ادارة الخدمات الفنيه
مدير االشراف
مدير االستثمار

مدير تشغيل المحطات واآلبار

مالحظة :إذا كان الشخص طالب التصريح مخول بالتوقيع على التصريح فعليه تقديم الطلب وأخذ الموافقة عليه من شخص آخر مخول بالتوقيع وال يجوز
أن يكون طالب التصريح والموقع عليه نفس الشخص ويتم اعتماد توقيع مدير ادارة الدائره المعنيه .

إدارة نظام تصريح العمل
المدراء المسؤلين عن اصدار تصاريح العمل كل في مجال عمله:

ادارة العمليات
مدير الصرف الصحي.
مدير المحطات واآلبار.
مدير شبكات المياه
مدير تشغيل شبكات المياه

ادارة االنتاج والنوعيه

ادارة الخدمات الفنيه

مدير الصيانة.
مدير أعمال معالجة المياه .

مدير االستثمار
مدير االشراف

الملحق ( ج ) يبين نموذج تعهد المتعهدين
نموذج تعهد المتعهدين لتطبيق شروط السالمه العامه
السيد المتعهد ........................................-:
بما أنه تم احالة العطاء على شركتكم عليك التقيد التام بأمور الصحه والسالمه العامه قبل وخالل وبعد العمل لمنع وقوع
الحوادث.
لذا ي توجب عليك في حالة الحفر في الشوارع بوضع جميع معدات السالمه العامه الضروريه على الطرق والمنصوص
عليها في قانون دائرة السير وذلك لمنع وقوع حوادث سواء كانت هذه الحوادث بالنسبه للعاملين في المشروع أو
المشرفين أو لسائقي السيارات أوالمشاة أو غيرهم أذكر منها مايلي وعلى سبيل الذكر وال الحصر -:
 أقماع مطاطيه بأعداد كافيه وبأحجام مختلفه وحسب الحاجه.
 وضع أضواء تحذيريه حول منطقة الحفريه خصوصا ً اذا كان العمل في الليل.
 وضع شريط تحذيري حول مكان العمل مع االخذ بعين االعتبار بأن حركة جميع العاملين يجب أن تكون داخلل
هذا الشريط .
 وضع حواجز اغالق حول الحفريه ومن جميع االتجاهات لمنع سقوط أى شخص في الحفريه.
 وضع اشارات مرور تحذيريه وارشاديه قبل موقع الحفريه وبعدها وبالمسافه الكافيه.
 استخدام اللواح الموجود على ظهرالسياره فلي حلاالت العملل الليللي قبلل موقلع الحفريله وبعلده حتلى نلتمكن ملن
توفير الحمايه الالزمه للعاملين في الموقع .
ً
 استخدام اثنين من العاملين قبل موقع الحفريه وبعد موقع الحفريه من اجل تنظيم عملية السير خصوصا اذا كلان
العمل في شارع السير فيه باتجاهين وغير مفصول بجزيره وسطيه.
 عدم وضع أية مواد أخرى أووجود أية أشخاص خارج نطاق الشريط التحذيري المحيط بمنطقة العمل.
 عدم استخدام أية مواد أخرى لتحل محل أدوات السالمه العامه المذكوره اعاله مثل البراميل والحجاره.
 على جميع العاملين في الموقع ارتداء مالبس مرئيه بشكل واضح ليالً حتى يمكن للسائقين من رويتهم بسهولة.
 على جميع العاملين في الموقع ارتداء جميع ادوات ومالبس السالمه العامه الالزمه في ذلك الموقع.
 في حالة قيام المشرف باستالم العمل فيجب عليه تدقيق استخدام ادوات السالمه العامه في الموقع قبل االستالم.
 في حال مخالفة المتعهد المور السالمه العامه فانه يوقف عن العمل واليلتم اسلتالم أى جلزء ملن المشلروع منله
وتوقع عليه عقوبه ماليه تحدد حسب ماتراه الشركة مناسباً.
 تقع عللى علاتق المتعهلد مالمقلاول مسلؤولية أي إصلابة عملل تقلع ألي شلخص سلواء موظفلا ً للديهم أم ملن عاملة
الناس او أي حادث يلحق الضلرر فلي ممتلكلات اآلخلرين نلاتع علن علدم إتخلاذ تلدابير السلالمة العاملة الالزملة
والضرورية وال عالقة لشركة مياهنا امام القضاء بذلك

االسم ................:

التوقيع  ......................:التاريخ ...........................:

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

شروط السالمة العامة للمتعهدين والمقاولين
 .9علىىى المقىىاولين والمتعهىىدين اتءىىال امه ىراةات ال

ى ل ى ة هميىىل العىىا لين وعا ىىة المىىا

العا لين لديهم بجميل امهه ه و بس الو اية الشءصية و عدات ال

بالتم يق ل المهمد

المشرف و بدون اي

ة ال

ياده على امسعار المتفق عليها.

 .2على المقاول /المتعهد وضل اإلشارات التحذيرية و اتباع تطلبات ال

فىىي الموا ىىل وت ويىىد افىىة

ىة و الرىرورية و ح ى

النمىود أدنىاه و

ة العا ة نل بدة العمل و تقديم خطة لل

العا ة تشمل على سنيل المثال م الحصر :


أسماة األشءاص الم ؤولين عن ال

ة العا ة في الموا ل (إسم شرف ال



تعليمات المقاول /المتعهد للعا لين الءاصة بال



خطة إدارة المرور و التى تشمل (اإلشارات التحذيرية  ,العاك ات ............... ,الخ)



تقديم ن ءة عن التصاريح للمعا ت و نل الندة بالعمل.



ة العا ة والواه

إتباعها.

ة العا ة) .

عل ى ى ىىى المق ى ى ىىاول تحدي ى ى ىىد وتعل ى ى ىىيم ص ى ى ىىادر األخط ى ى ىىار ث ى ى ىىل ( واب ى ى ىىل هر ى ى ىىاة  ,تلف ى ى ىىون  ,خط ى ى ىىو
الغا  .............الخ)

 .7علىى المقىىاول اتءىىال اإلهىراةات ال

ىىة لرىىمان ال ى ة العا ىة علىىى الطىىرت و رفىىق يى

ءططىىات إرشىىادية

ة العا ة على الطرت لتطنيقها على الموا ل و بالتم يق ىل أههى ة أ انىة عمىان ال نىرا و دالىرة ال ىير و

لل
المهمد

المشرف بدون اية ياده على األسعار.

 .1ستقوم شر ة ياهمىا  /همدسىي اإلشىراف الم ىؤولين عىن األشىراف و تابعىة التمفيىذ بىتهراة التفتىيع الىدور علىى
ال

ن
وح

ة العا ة فىي وا ىل العمىل وفىى حالىة عىدم املتى ام بمتطلبىات ال ى ة سىيتم المطالبىة بىالتعويت امتفىا ي
تحقات المقاول عن ل ءالفة ن المءالفات الواردة أع ه وح
أر المهمد

المشرف.

الممولج بمقدار ( )322-922ديمىار

 .0على المقاول اتخاذ االجراءات الالزمه للسالمه العامه و تدعيم جدران الحفريات بالطوبار الالزم بدون ايه زياده على االسعار.
 .6في حال تكرار المخالفه سيتم رفع قيمة الغرامه دون سابق أشعار بزياده مقدارها  922دينار.

ة

المستلزمات والمعدات المطلوب توفيرها

من قبل المتعهد

 .1توفير مستلزمات السالمه التاليه لكل أليه







صندوق اسعاف
طفاية حريق
فلشر ( لواح)
عاكسه
كشاف واناره مناسبه

 -0توفير معدات السالمه ومالبس الوقايه الشخصيه التاليه لكل عامل-:
















حذاء سالمه
خوذه لحماية الراس
كفوف
واقيات سمع في حالة العمل على كمبريسات
ستره عاكسه
عدد كافي من االقماع البالستيكيه
اشارات ارشاديه وتحذيريه
شريط عاكس
حواجز حمايه
عدم ترك مكان العمل بشكل غير آمن
عدم استخدام معدات تسبب اعاقة حركة السيارات وااليذاء وذلك مثل البراميل
يكون المتعهد هو المسوؤل عن تقيد العمال بقواعد السالمه العامه وعن مخاطر وأضرار قد تلحق بالمواطنيين
توفير اوتدريب شخص مدرب ومؤهل للقيام بواجبات السالمة والصحة المهنية من قبل المتعهد
يتحمل المتعهد اى خساره ناتجه عن عدم تطبيقه شروط السالمه العامه
تكون مسولية متابعة وتنفيذ النقاط اعالءه مع المتعهد المنفذ للعمل من قبل مهندس االشراف المسؤل عن متابعة
المشروع

الملحق ( ج ) يبين نموذج تعهد المتعهدين
نموذج تعهد المتعهدين لتطبيق شروط السالمه العامه
السيد المتعهد ........................................-:
بما أنه تم احالة العطاء على شركتكم عليك التقيد التام بأمور الصحه والسالمه العامه قبل وخالل وبعد العمل لمنع وقوع
الحوادث.
لذا يتوجب عليك في حالة الحفر في الشوارع بوضع جميع معدات السالمه العامه الضروريه عللى الطلرق والمنصلوص
عليهللا فللي قللانون دائللرة السللير وذلللك لمنللع وقللوع حللوادث سللواء كانللت هللذه الحللوادث بالنسللبه للعللاملين فللي المشللروع أو
المشرفين أو لسائقي السيارات أوالمشاة أو غيرهم أذكر منها مايلي وعلى سبيل الذكر وال الحصر -:
















أقماع مطاطيه بأعداد كافيه وبأحجام مختلفه وحسب الحاجه.
وضع أضواء تحذيريه حول منطقة الحفريه خصوصا ً اذا كان العمل في الليل.
وضع شريط تحذيري حول مكان العمل مع االخذ بعين االعتبار بأن حركة جميع العاملين يجب أن تكون داخلل
هذا الشريط .
وضع حواجز اغالق حول الحفريه ومن جميع االتجاهات لمنع سقوط أى شخص في الحفريه.
وضع اشارات مرور تحذيريه وارشاديه قبل موقع الحفريه وبعدها وبالمسافه الكافيه.
استخدام اللواح الموجود على ظهرالسياره فلي حلاالت العملل الليللي قبلل موقلع الحفريله وبعلده حتلى نلتمكن ملن
توفير الحمايه الالزمه للعاملين في الموقع .
استخدام اثنين من العاملين قبل موقع الحفريه وبعد موقع الحفريه من اجل تنظيم عملية السير خصوصا ً اذا كلان
العمل في شارع السير فيه باتجاهين وغير مفصول بجزيره وسطيه.
عدم وضع أية مواد أخرى أووجود أية أشخاص خارج نطاق الشريط التحذيري المحيط بمنطقة العمل.
عدم استخدام أية مواد أخرى لتحل محل أدوات السالمه العامه المذكوره اعاله مثل البراميل والحجاره.
على جميع العاملين في الموقع ارتداء مالبس مرئيه بشكل واضح ليالً حتى يمكن للسائقين من رويتهم بسهولة.
على جميع العاملين في الموقع ارتداء جميع ادوات ومالبس السالمه العامه الالزمه في ذلك الموقع.
في حالة قيام المشرف باستالم العمل فيجب عليه تدقيق استخدام ادوات السالمه العامه في الموقع قبل االستالم.
في حال مخالفة المتعهد المور السالمه العامه فانه يوقف عن العمل واليلتم اسلتالم أى جلزء ملن المشلروع منله
وتوقع عليه عقوبه ماليه تحدد حسب ماتراه الشركة مناسباً.
تقع عللى علاتق المتعهلد مالمقلاول مسلؤولية أي إصلابة عملل تقلع ألي شلخص سلواء موظفلا ً للديهم أم ملن عاملة
الناس او أي حادث يلحق الضلرر فلي ممتلكلات اآلخلرين نلاتع علن علدم إتخلاذ تلدابير السلالمة العاملة الالزملة
والضرورية وال عالقة لشركة مياهنا امام القضاء بذلك

االسم ................:

التوقيع  ......................:التاريخ ...........................:
 – 01أوامر العمل -:

===========
سوف يتم تسليم المقاول كل موقع بأمر عمل منفصل يتم فيه تحديد مدة العمل باالتفاق بين المهندس و المقاول على أن يقوم المقاول بتجهيز
التنسيقات الضرورية مع المؤسسات المعنية  ,وسيتم خصم مبلغ محدد حسب ما هو مبين أدناه عن كل يوم تأخير عن المدة المعتمدة في أمر العمل  ,و يتم
احتساب مدة أمر العمل بصورة تتناسب مع قيمته قياسا على كل من قيمة و مدة المشروع التعاقديتين  ,وذلك حسب المعادلة التالية :

مدة امر العمل = قيمة أمر العمل مضروبا بمدة المشروع التعاقدية و مقسوما على قيمة المشروع الكلية
التعاقدية .
أما قيمة الخصم على كل أمر عمل متأخر فتحسب كما يلي :

قيمة الخصم عن كل يوم تأخير في إنجاز أمر العمل = قيمة أمر العمل مقسوما على قيمة المشروع التعاقدية
مضروبا في قيمة تعويضات التأخير المشار إليها في جدول ملحق عرض المناقصة
 - 01تعليمات صرف املواد مب املستودعات اىل املقاولني
فيما يتعلق مبشاريع الوصالت املنزلية اجلديدة ومشاريع استبدال خطوط املياه واية عطاءات اخرى يتطلب تنفيذها استالم قطع من
مستودعات الشركة ،واليت تقدم فيها شركة مياهنا املواد اىل املقاول ،يراعي أبن تكون آلية تسليم املواد اىل املقاول من مديرية املستودعات
وإعادهتا من قبل املقاول اىل مديرية املستودعات بعد انتهاء املشروع حسب اإلجراءات املوضحة أدانه :

 -9يقوم كل مقاول بتفويض شخص ميثله ملراجعة وإستالم املواد من املستودعات مبوجب كتاب رمسي صادر من قبل املقاول
ولكل عطاء على حدة مع جواز تفويض نفس املفوض على اكثر من عطاء واحد عامل ،وعلى ان يتم اعتماد التفويض من
قبل االدارة املعنية مبوجب كتاب رمسي موثق فيه اسم الشخص املفوض وتوقيعه على ان يتم إرفاق نسخة عن كتاب التفويض
مبلف العطاء وإرسال نسخة اىل مديرية املستودعات.
 -2تقوم مستودعات شركة مياهنا بصرف املواد اىل الشخص املفوض من املقاول مبوجب طلب لوازم موقع من املهندس املشرف
ورئيس القسم او مدير املديرية ذات العالقة مع تثبيت ارقام املعامالت على طلبات اللوازم حبيث تصرف املواد وفقا للنموذج
املعتمد الذي حيدد القطع املطلوبة ولكل معاملة على حدة ( مرفق رقم (.))9
 -3يلتزم مأمور املستودع بتثبيت نوع ومنشأ ( املصنعية) املادة املصروفة على سندات الصرف.
 -4تسلم املواد اىل الشخص املفوض من املقاول مبوجب مستند صرف موقع من أمني املستودع وتوقيع ممثل املقاول املفوض وختم
مستند صرف املواد ابخلتم الرمسي املعتمد عن املقاول ( ختتم الصفحات املكربنة أيضا) مع حتديد رقم العطاء على مستند
الصرف.
 -5يف حال عدم توفر مادة يف املستودع حلاجة آنية لتنفيذ معاملة ،يطبق ما ورد بعقد العطاء اخلاص ابملعاملة هبذا اخلصوص.
 -6يقوم املقاول بعد هناية أعمال املشروع بتقدمي كشف ابملواد اليت قام برتكيبها ضمن أعمال العطاء مصادق عليه من قبل
املهندس املشرف ومدير املديرية املعنية.
 -7تقوم املديرية املعنية بتدقيق الكشف الوارد يف البند ( )6وإعتماده مت حتويله اىل مديرية املستودعات.
 -4تقوم مديرية املستودعات ابصدار كشف يبني الفروقات بني املواد املصروفة واملستخدمة للعطاء ،وتكون صالحية هذا الكشف
ثالثون يوما ويصدر ملرة واحدة فقط ويتم تسليمه للمقاول أو الشخص املفوض.
 -1يُلزم املقاول بتربئة ذمته من املستودع ( إعادة املواد) خالل ثالثون يوما من إستالم كشف مديرية املستودعات ،وعلى ان يتم
مراجعة املستودع ملرة واحدة فقط.
 -92تشكل جلنة ملدة عام تكون مهمتها استالم وتدقيق املواد املرجتعة من قبل املقاولني عند انتهاء العطاء وفقا لكشف فروقات
املواد الصادر من قبل مديرية املستودعات.
 -99يف حال عدم قيام املقاول بتربئة ذمته من املستودع ضمن الفرتة احملددة يف الفقرة رقم ( )1تقوم مديرية املستودعات إبحتساب
رصيد املواد املتبقي يف حوزة املقاول ابلتنسيق مع املهندس املشرف وحتميل املقاول القيمة املالية لرصيد املواد وملحقاهتا املتبقية يف
حوزته وحسب سعر آخر شراء هلذه املواد مضافا إليه نسبة  ( %25أتعاب إدارية وبدل ختزين ) وحسب تقرير جلنة اإلستالم املشكلة
هلذه الغاية.
 -92يف حال التزام املقاول بتربئة ذمته ضمن الفرتة احملددة يف الفقرة رقم ( )1وقيامه إبعادة رصيد املواد املوجود لديه ال تقبل اية
مواد من أي مصدر آخر حيث يلزم إبعادة نفس املواد املصروفة إليه من مستودعات الشركة وعلى أمني املستودع وجلنة اإلستالم
مراقبة ذلك ويف حال عجز املقاول عن إعادة نفس املواد يغرم قيمتها املالية مضافا إليها نسبة  ( %22أتعاب ادارية وبدل ختزين )
وحسب تقرير جلنة االستالم املشكلة هلذه الغاية.
 -93حيظر على أي مقاول إستخدام املواد وملحقاهتا يف أي مشروع أو عطاء آخر.
 -94ال جيوز اجلمع بني الغرامتني احملددتني يف البند رقم ( )99والبند رقم (  )92لنفس املادة.

 -95مينع صرف أي مواد من مستودعات الشركة بدل املواد اليت قام املقاول برتكيبها ومل يتم إستالمها من مستودعات الشركة
حسب االصول.
ترفق هذه التعليمات بوثيقة دعوة العطاء والعقد الناتج عنه حبيث تكون ملزمة قانوان للمقاول.

-05مطالبات بدل االضرار واصالح الخطوط
اوالً :احتساب امثان املياه املهدورة للخط اتملتضرر بواقع ( )9.74دينار /م 3وحسب قرار جملس ادارة سلطة املياه رقم ( )249اخلاص أبسس يقدير كميات
املياه املستغلة بطريقة غري مشروعة فتكون تكلفة املياه املهدورة كما هو موضح يف العامود الثالث من اجلدول ادانه حبيث مت احتساب القيمة كحاصل ضرب
كمية التدفق املوضح يف العامود الثاين (م/3ساعة) للخط املتضرر مضروبة ب  9.74دينار /م.3
اثنياً :احتساب تكلفة بدل التعطل (تكلفة توقف الضخ) حسب كميات التدفق القطار خمتلفة كما هو موضح يف العامود الرابع من اجلدول ادانه حبيث مت
احتساب القيمة كحاصل ضرب كمية التدفق املوضح يف العامود الثاين (م/3ساعة) للخط املتضرر مضروبة ب  45قرش /م 3وهو متوسط سعر بيع املرت
املكعب من املياه للمشرتكني شامل اجور االنتفاع ابلصرف الصحي يف حمافظة العاصمة للعام .2294

القطر

كمية التدفق

ت لفة المياه

ت لفة تو ف الرخ

( لم)

(م/)7

المهدوره د/

ديمار /

00
70
67
022
002
022
002
722

0.2
0
02
22
022
022
022
722

2.322
2.3
70.22
20.22
072
702.2
232.2
676.2

0.72
2.00
00.7
22.2
20
007
072
707

222
022
622
722
222
322
0222
0022
0222

622
0022
0022
0022
0222
7022
2022
6022
2222

0002.2
0076
0672
7772
2322
6072
7276
00276
02300

072
0202
0070
0720
0722
0370
7072
0072
7022

اثلثا  :يكون اجرة االيدي العاملة كما يلي :



مواسرجي  3.25 :دينار /ساعة
مواسرجي عام  4.62دينار /ساعة



فين حلام  4.72دينار /ساعة



مراقب صيانة  5.7دينار /ساعة

 مراقب توزيع  5.5دينار /ساعة
 مهندس  96.4دينار/ساعة
رابعاً  :يكون تكلفة االليات املستخدمة :



ابكهو  1.6دينار/ساعة
كومربيسر  1.6دينار /ساعة




ماكينة حلام كهرابء 22.22دينار/ساعة
بكبات شاصي طويل



6.22دينار /ساعة



سيارة مراقب توزيع  5.22دينار /ساعة



مايكنة حلام بويل ايثيلني  92.22دينار لكل نقطة حلام

 ترك لودر  22.22دينار للساعة
خامساً  :تقدر امثان القطع املستخدمة ابالصالح من خالل مديرية املستودعات حسب اخر سعر شراء مضافاً اليه نسبة  % 22رسوم ادارية ورسوم ختزين .
سادساً  :يتم اعتماد االسعار املطبقة حالياً فيما خيص تكلفة اعادة االوضاع ( موضحة يف منوذج املطالبة املرفق )
سابعاً :التقل قيمة اي مطالبة عن مبلغ  252دينار

اثمناً  :اعتماد النموذج املرفق العداد املطالبات املالية
اتسعاً  :اعالم املقاولني خبصوص املطالبات املالية حسب االصول

عاشراً  :اعادة النظر ابالسعار .

العمالة الوافدة26:التنبيه ()% 95

على الشركات املنفذة ملشاريع املياه والري عدم استخدام أي عامل وافد اال بعد حصوله على تصريح عمل ووضع الشروط الكفيلة
بتسييل كفالة أي صاحب عمل يقوم بتشغيل عماله وافده دون حصوهلم على تصريح عمل سارية املفعول ،وذلك هبدف تنظيم سوق
العمل وضرورة حصول العمال الوافدين على تصاريح عمل قانونية

 -27القائمة السوداء
 9يتم ادراج الشركات  /املتعهدين /املناقصني على عطاءات اللوازم واخلدمات واالشغال على القائمة السوداء (اجلدول أدانه يوضح املادة
( – 35القائمة السوداء) املوجودة ابلعقد وأنواع املخالفات ووزن كل منها ،حبيث تكون املخالفة جتميعية ،أي عند حدوث خمالفة
"التدخني داخل املكتب" لثالث مرات يكون االجراء تنبيه كون وزهنا هو  % 5لكل مرة من أصل  % 95الستحقاق التنبيه ،وهكذا.
كما وجتدر االشارة أبنه لدى ورود خمالفة غري منصوص عليها هنا يكون االجراء حسب احلالة املشاهبة أو حسب تنسيب املهندس
املعين).
حسب نظام النقاط التايل :

 .9التدخين داخل مكاتب االشراف.

%5

 .2التأخر في انجاز المعامالت عن الحد المطلوب شهرياً.

% 95

 .3كل مخالفة موقع موجهة من قبل الجهاز المشرف الى المقاول.
 .4التشويش واثارة الفوضى داخل مكاتب االشراف.
 .5التأخر في انجاز المعامله عن المده المقررة.

%5
% 92
%92

االنذار ()% 25

.9
.2
.3
.4
.5
.6

لدى حصول المقاول على تنبيهين حسب القائمة السوداء تكون المخالفة التالية انذار.
االساءة الشفوية أو اللفظية ألي من كادر شركة مياهنا.
رفض استالم المعامالت.
توجيه مخالفة السالمة العامة من جهاز االشراف الى المقاول – مع تطبيق الغرامة
المالية حسب العقد.
سحب معامالت من الملفات أو االطالع دون موافقة المعنيين على محتوى ملفات
المعامالت.
التنفيذ دون اشراف.

% 92
% 92
% 92
%5
% 92

توريد مواد او تنفيذ اشغال او تقديم خدمات مخالفة للمواصفات الفنية ()% 25

.9
.2
.3
.4

عدم انتظام قص األسفلت على جوانب الحفرية.
عدم االلتزام بالعمق المناسب للحفرية.
عدم االلتزام بالعرض المناسب للحفرية.
استعمال ناتج الحفر في الطم.

%5
%5
%5
% 92

 .5عدم طم الحفرية حسب المواصفات أو عدم االلتزام بسماكات الطبقات.

%5

 .6عدم االلتزام بصب الباطون في مقاطع الشوارع.
 .7عدم تواجد مندوب المقاول عند التنفيذ.

%5
%5

 .4عدم الحفر على نقطة الربط قبل التنفيذ.

%5

 .1عدم تغليف المواسير في الحاالت الني تتطلب ذلك.
 .92عدم االلتزام بتعليمات جهاز االشراف عند أخذ عينات المختبر.

% 92
%5

تأخير في استكمال الوثائق ()% 92

 .9التأخر في تقديم مخططات  As – builtحسب ما هو محدد بالعقد.

%5

 .2التأخر في اعتماد الكادر لمدة تزيد عن عن  3أسابيع بعد أمر المباشرة أو عدم تقديم
الوثائق الالزمة الستكمال االعتماد – شهادات خبرة وشهادات علميه وسيره ذاتيه للكادر
المقترح.

%5

 .3التأخر في اعتماد مختبر فحص المواد لمدة تزيد عن عن  3أسابيع بعد أمر المباشرة أو
عدم تقديم الوثائق الالزمة الستكمال االعتماد – شهادات خبرة وسيرة ذاتية وشهادة تأهيل
وشهادة معايرة سارية المفعول للمختبر المقترح.

%5

 .4عدم تقديم المطالبة النهائية لفترة تزيد عن شهرين بعد انتهاء اعمال العطاء أو بعد الفترة
المنصوص عليها بالعقد.

% 92

 .5عدم تقديم تقرير شهري في العطاءات التي يطلب فيها ذلك.
 .6التأخر في تقديم بوالص التأمين بعد أمر المباشرة كما هو في العقد.

%5
%5



على أن تكون مدة التنبيه ستة اشهر ومدة اإلنذار سنة واحدة مب رارخيه.

 2يتم تطبيق النظام وفقا ملا يلي :
.9يتم وضع الشركة على القائمة السوداء ملدة حمددة ( يتم حتديدها من قبل جلنة تتألف من مدير العطاءات واملشرتايت
واملدير املايل واحد مدراء االدارات الفنية ) وعلى ان التقل عن مدة سنة .
 .2يتم وضع الشركة على القائمة السوداء بشكل دائم يف حالة وضعها على القائمة السوداء مرتني .
 .3يتم الغاء مجيع املخالفات بعد انتهاء الفرتة اليت يتم وضع الشركة فيها على القائمة السوداء .
 .4يتم الغاء املخالفة بعد مضي سنتني عليها .
 .5اي احتيال او حتايل او غنب او ادعاء خسائر او ضرر غري حقيقي حتت اي ظرف يتم وضع الشركة فيها على القائمة
السوداء مباشرة
 .6يتم اعالم الشركة بكتاب خطي بوضعها على القائمة السوداء مع بيان املخالفات وتوارخيها وارقام
العطاءات  /او امر الشراء اليت حصلت عليها املخالفه مع بيان الفرتة احملددة اليت ستوقف الشركة تعاملها
خالهلا عند وصول نقاط املخالفات للمناقص  /املتعهد اىل  52نقطة يقوم مدير مديرية العطاءات
واملشرتايت بعرض املوضوع على اللجنة اعاله الختاذ القرار املتعلق بوضع املتعهد على القائمة السوداء .
-08الوثائق الواجب ارفاقها في المطالبة المالية ليتم صرفها حسب األصول:
أ.

مطالبة الدفعة المقدمة على العطاء:
 .9كفالة بنكية للدفعة المقدمة ).(Advance Payment
 .2قرار احالة.

ب .المطالبة االولى للمشاريع قيد التنفيذ:
 .9أصل المطالبة موقعة من قبل المقاول  +كتاب تغطية للفاتورة صادر من قبل المقاول (الشركة المنفذة)
 .2شهادة دفع موقعة من قبل المهندس المشرف ومدير الدائرة.
 .3نماذج الكيل وجداول كميات العمل الفعلي موقعة حسب األصول.
 .4قرار االحالة.
 .5وصل قبض رسوم قرار االحالة.
 .6االتفاقية الموقعة مع المقاول.
 .7كفالة حسن التنفيذ سارية المفعول لحين انتهاء أعمال العطاء موافق عليها من قبل المهندس المشرف.
 .4بوليصة التأمين سارية المفعول موافق عليها من قبل المهندس المشرف.
 .1أمر مباشرة العمل.
 .92األوامر التغييرية ان وجدت.

.99
.92
.93
.94

جداول الكميات واألسعار (موقع من قبل لجنة العطاءات).
تعزيز المحتجزات والغرامات ان وجدت في شهادة الدفع.
موافقة شركة مياهنا على كادر العمل.
الفحوصات المخبرية حسب شروط العقد.

ج .الوثائق الواجب ارفاقها من المطالبة الثانية حتى النهائية:
 .9أصل المطالبة موقعة من قبل المقاول مع كتاب تغطية للفاتورة صادر من قبل المقاول (الشركة المنفذة).
 .2شهادة دفع موقعة من قبل المهندس المشرف ومدير الدائرة.
 .3جداول كميات العمل الفعلي ونماذج الكيل موقعة حسب األصول.
 .4األوامر التغييرية ان وجدت.
 .5جداول الكميات واألسعار (موقع من قبل لجنة العطاءات).
 .6تعزيز المحتجزات والغرامات ان وجدت في شهادة الدفع.
 .7نموذج المخالصة عن دفعة األنجاز.
 .4الفحوصات المخبرية حسب شروط العقد.
د .الوثائق الواجب ارفاقها في المطالبة النهائية (استرداد المحتجزات):
 .9تقديم كتاب حسم حسب النسب الواردة في الشروط الخاصة بتقديم المخططات المرجعية ) (As Builtالبند رقم ( )4شروط
واحكام عامة.
 .2براءة ذمة من ضريبة الدخل ملصق عليها طوابع بقيمة  222فلس.
 .3نموذج (د )92-مخالصة عن دفعة االنجاز عند االستالم األولي.
 .4كفالة صيانة موافق عليها من قبل المهندس المشرف .خصم .%5
 .5تقرير لجنة االستالم األولي.
 .6براءة ذمة من أمانة عمان.
 .7شهادة مطابقة الفحوصات المخبرية موقعة من قبل المهندس المشرف.
 .4نموذج غرامة التأخير.
 .1براءة ذمة من مستودعات مياهنا.

جدول الكميات
 -1مقدمة:
تعتبر هذه المقدمة جزء ال يتجزء من جدول الكميات وتقرأ وتفسر على هذا االعتبار.
 -2-9تعتبر جداول الكميات مع المقدمة جزء ال يتجزء من وثائق العطاء وتقرأ وتفسر على هذا االعتبار
 -3-9على المناقص وضع أسعارهم بالدينار األردني.
 -4-9إن مواصفات ووصف األعمال للبنود المبينة في جداول الكميات غير مفصلة في الجداول وعلى المناقص مقدم العطاء الرجوع إلى المواصفات
والمخططات والشروط للتأكد منها قبل وضع أسعاره.
 -5-9على المناقصين وضع اسعارهم الفردية للبنود على أساس السعر لكل وحدة كيل لجميع األعمال المبينة في جداول الكميات وتعتبر هذه األسعار
ملزمة للمقاول وصالحة لجميع األعمال المطلوب تنفيذها في أي موقع ضمن مناطق العطاء ,وتكون هذه األسعار شاملة لجميع التكاليف من أيدي عاملة
وأجور وآليات واألرباح وأي مصاريف أخرى تترتب على المقاول بموجب شروط العقد إن كان منصوصا" عليها صراحة أو ضمنا" ,وال يحق للمقاول
المطالبة بأي زيادة في األسعار ألي سبب كان إال في الحاالت التي تجيزها شروط العقد.
 -6-9تنفيذ جميع األعمال بموجب جداول الكميات والمواصفات والمخططات وتعليمات المهندس سواء ذكر ذلك أو لم يذكر ضمن البنود في هذه الجداول
وتعتبر كلها متممه لبعضها البعض.
 -7-9تشمل األسعار اإلفرادية أيضا" على سبيل التوضيح وليس الحصر األعمال المؤقتة والمعدات االنشائية
 -4-9تعتبر األسعار الواردة في جدول الكميات التي يضعها المقاول أنها القيمة الحقيقة والشاملة لألشغال الواردة والمطلوبة في جدول الكميات بموجب
المواصفات والمخططات وتعليمات المهندس وأنها تشمل أيضا" أرباح المقاول وتعويضه عن أي التزامات أخرى قد يتحملها وفقا" لشروط ومواصفات
العطاء.
 -1-9تشمل األسعار اإلفرادية أيضا" على سبيل التوضيح وليس الحصر األعمال المؤقتة والمعدات االنشائية والحراسة واإلنارة وتوفير الممرات اآلمنة
للمواطنين واألرباح وأية نفقات أخرى شامال" جميع األخطار وااللتزامات الواردة أو التي ينص عليها العقد.
إضافة إلى ذلك فإن األسعار اإلفرادية واألجور تعتبر شاملة" لحماية وتثبيت جميع أعمال المواسير والعبارات والكوابل وجميع الخدمات والمرافق المبينة
وغير المبينة على المخططات التي يمكن أن تتعرض للخطر أثناء تنفيذ عمليات المقاول وتشمل األسعار كذلك تكاليف الفحوص ,وفحص التربه التي
يطلب ها المهندس وكذلك تشمل عمل وتحضير وتقديم المخططات التنفيذية وكذلك المخططات المرجعية.
 -92-9تكون األسعار التي يضعها المقاول شاملة" حماية االنشاءات القائمة والخدمات وازالة واعادة تركيب األطاريف وإعادة وضع السطوح كما كانت
عليه واألدراج وحديد الحماية على جوانب الطرق والجسور وإشارات المرور واألسيجة وكل الخدمات والمنشآت التي قد تتأثر بشكل مباشر وغير مباشر
وكذلك إزاحة أو تغيير خطوط المواسير القائمة تحت األرض وأية خدمات أخرى وكذلك إعادة زراعة الشجيرات والتربة الزراعية وكل ما يلزم وحسب
تعليمات وموافقة المهندس.
على المناقصين وضع أسعارهم االفرادية لوحدة الكيل بالرقم والكتابة.
أي عمل يقوم به المقاول ويكون غير مطلوب في العقد وليس بأمر خطي من المهندس لن يكون مشموال" في عملية الكيل.
يكون الكيل والدفع كما هو موضحا" في جدول الكميات لكل بند على حده ويكون السعر شامال" جميع متطلبات العقد بموجب المواصفات والمخططات
وحسب تعليمات المهندس.
تقاس و تكال جميع االعمال كيال هندسيا صافيا حسب االقيسه الموجوده على المخططات و االقيسه التي يأمر بها المهندس و ال ينظر ألي عرف قد يكون
متبعا في القياسات إال إذا ورد نص صريح على ذلك أو وضحت طريقه القياس المخالفة لذلك في مواصفات هذا العقد.

الكيل والدفع:
-9ان كميات األعمال الواردة في جدول الكميات هي كميات تقديرية ومذكورة لتثبيت األسعار الفرديه التي يتوقع تنفيذها خالل مدة العقد وهي قابلة
للزيادة والنقصان بنسب غير محددة ويدفع للمقاول عن الكميات من األعمال المنجزة فعليا" والتي يوافق عليها المهندس وان كامل الكميات الواردة في
البنود غير ملزمة لشركة مياهنا.

 –2ال يحق للمقاول المطالبة بتعديل االسعار في حال تغيير الكمية
 -3ان شركة مياهنا غير ملزمة بتنفيذ كامل البنود الواردة في جدول الكميات وبإمكان الشركة الغاء بعض البنود
الغير أساسية دون ان تتحمل اية تبعات ماليه من جراء االلغاء مهما كان حجم

جدول بنود وأسعار األعمال المراد تنفيذها لعقد صيانة واعادة تأهيل حمامات 0101
رقم
البند

الوصف

1

أعمال إنشاء أو صيانة دورات الميا
صيانة الحمام باستبدال كافة التمديدات والمرافق والوحدات
الصحيه والشطافات وتمديدات الميا والصر الصحي
والحنفيات والجيزر وكذلك الشفاط والتمديدات الكهربائيه و صيانة
الباب والشباك او استبدالهما وتشمل األسعار كافة المواد
والتجهيزات والتقيد بأوقات العمل التي تحددها الشركة وحسب
تعليمات االشرا
على أن يتم توريد العينات التي تطلبها الشركة لكافة بنود العطاء
العتمادها من االشرا قبل تنفيذ األعمال

1.1

1.2

1.3

1.4

تقديم وتركيب شبكة مواسير المياه الباردة والساخنة من مواسير بالستيكية
مصنعة الستخدامات مياه الشرب وذلك ابتداء من مصدر التغذية (خزان الماء
) ولغاية القطع الصحية المختلفة وتشمل نقطة المغسلة ونقطة الشطاف ونقطة
المجلى ونقطة المرحاض ونقطة الكيزر وأي نقطة موجودة في الموقع وبحيث
تكون مطابقة للمواصفات القياسية األردنية وحسب مواصفات وزارة األشغال
العامة وتتحمل ضغط لغاية  92بار وباألقطار المناسبة (9م2انش او 3م) 4
والتي يحددها المشرف وأن يتم توصيل هذه المواسير باستعمال القطع الخاصة
( مفة  ،كوع  ،تي  ،نقاصة  ،مرابط  ،أي قطعة أخرى ) .
تقديم وتركيب شبكة مواسير المياه الباردة والساخنة من برابير البكس
البالستيك منشأ ايطالي مصنعة الستخدامات مياه الشرب وذلك ابتداء من
مصدر التغذية (خزانة التوزيع) ولغاية القطع الصحية المختلفة وتشمل نقطة
المغسلة ونقطة الشطاف ونقطة المجلى ونقطة المرحاض ونقطة الكيزر وأي
نقطة موجودة في الموقع وبحيث تكون مطابقة للمواصفات القياسية األردنية
وحسب مواصفات وزارة األشغال العامة وتتحمل ضغط لغاية  92بار
وباألقطار المناسبة (25ملم أو  35ملم) والتي يحددها المشرف وأن يتم
توصيلها بأكواع النحاس في الحائط وشدات الوصل  ،ويشمل السعر خزانة
الحديد منشأ ايطالي ويشمل السعر كولكترات النحاس  92فتحة عدد  2ويشمل
السعر محابس داخلية منشأ ايطالي
تقديم وتركيب مرحاض دعسه نخب أول من البورسالن وباللون حسب الطلب
مع تركيب سيفون بفتحه قياس ( )4انش
تقديم وتركيب  WCافرنجي أرضي سعة النيجارا  4لتر نخب أول من
البورسالن (وباللون حسب الطلب ) مع تركيب سيفون بفتحه قياس ( )4انش
والسعر يشمل عدة النياجرا والوصالت الالزمة من نقاصة ومنجيت  4انش
ويشمل السعر وصلة مرنة (بربيش تغذية ماء) كروم بالطول المناسب مع
محبس زاوية كروم إيطالي قطر 9م 2أنش مع جميع ما يلزم حسب تعليمات
المشرف.

الوحدة

الكمية

الوزن

م.ط

1

0.50%

م.ط

1

0.50%

عدد

1

1.50%

عدد

1

2.00%

السعر االفرادي

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

1.10

1.11

تقديم وتركيب  WCافرنجي معلق نخب أول من البورسالن (وباللون حسب
الطلب ) مع تركيب سيفون بفتحه قياس ( )4انش والسعر يشمل صندوق الطرد
الداخلي  GROHE UNISET 2-IN-1والوصالت الالزمة من نقاصة
ومنجيت  4انش ويشمل السعر وصلة مرنة (بربيش تغذية ماء) كروم بالطول
المناسب مع محبس زاوية كروم إيطالي قطر 9م 2أنش مع جميع ما يلزم
حسب تعليمات المشرف.
تقديم وتركيب مغسلة نخب أول من البورسالن قياس ال يقل عن ()56 × 49
سم(وباللون حسب الطلب ) وتزويد المغسله بسيفون  PVCحلزوني متصل
بالفائض قطر ( )9.25أنش وتزويد المغسلة بصباب ويشمل السعر توريد
وتركيب خالط كروم تركي نخب أول قطر 9م 2انش للماء الساخن والبارد
ومن النوع الذي يركب على جسم المغسلة مع تزويده بوصالت الكروم المرنة
صناعة أوروبي ومحابس الزاوية الظاهرة كروم ايطالي قطر 9م 2إنش
وحسب تعليمات المشرف.
تقديم و تركيب شطافة يدوية ايطالية مزودة برأس مرش بمقبض كبس لغايات
التنظيف مع وصلة مرنة ومحبس زاوية ايطالي كروم وحسب تعليمات
المشرف.
تقديم وتركيب كيزر كهربائي سعة ( )52لتر منشأ مصري نخب أول يعمل
على ( 222فولتم  52هيرتز) ال يقل سماكة الطبقة الداخلية عن ( )2ملم
معزول فوم ومزود برداد والسعر يشمل ايصاله بالكهرباء وحسب تعليمات
المشرف.
توريد وتركيب مواسير التصريف من  UPVCصنف أول ضغط قطر ()2
أنش ووصلها بالمصرف األرضي ( )flow trap -PVCوالسعر يشمل
توصيل هذه المواسير باستعمال القطع الخاصة
توريد وتركيب مواسير التصريف من  UPVCصنف أول ضغط قطر ()4
أنش ووصلها بمواسير التصريف الرئيسية أو اقرب حفرة تفتيش خارج المبنى
والسعر يشمل توصيل هذه المواسير باستعمال القطع الخاصة ويشمل توريد
وتركيب مصرف ارضي ()PVC- flow trap
تقديم وتركيب مجلى نخب أول من الستانلس قياس ال يقل عن ( )52× 922سم
وتزويد المجلى بسيفون  PVCحلزوني متصل بالفائض قطر ( )9.25أنش
وتزويد المجلى بصباب ويشمل السعر توريد وتركيب خالط كروم تركي
نخب أول قطر 9م 2انش للماء الساخن والبارد ومن النوع الذي يركب على
جسم المجلى مع تزويده بوصالت الكروم المرنة صناعة أوروبي ومحابس
الزاوية الظاهرة كروم ايطالي قطر 9م 2إنش وحسب تعليمات المشرف.

1.12
 1.13توريد وتركيب محبس زاوية إيطالي دبل
 1.14توريد وتركيب صباب مع سيفون حلزوني نوع ايطالي نخب أول
 1.15توريد وتركيب عدة النياجرا للمقاعد االفرنجي نوع ايطالي نخب أول
توريد وتركيب محبس زاوية إيطالي

1.16
1.17

توريد وتركيب خالط تحكم جير مياه للمغاسل أو المجلى أو الدش نوع تركي
نخب أول
توريد وتركيب خالط تحكم عادي مياه للمغاسل أو المجلى أو الدش نوع تركي
نخب أول

1.18
 1.19توريد وتركيب حنفية سكين 3م 4انش منشأ إيطالي
 1.20توريد وتركيب وعمل مصرف  DRAINيشمل جميع القطع والمواسير
توريد وتركيب حنفية كروم 9م 2انش منشأ إيطالي

عدد

1

1.00%

عدد

1

1.00%

عدد

1

1.50%

عدد

1

2.00%

م.ط

1

0.50%

م.ط

1

0.50%

عدد

1

1.00%

عدد

1

1.50%

عدد

1

1.00%

عدد

1

1.00%

عدد

1

1.00%

عدد

1

1.00%

عدد

1

2.00%

عدد

1

1.50%

عدد

1

1.50%

عدد

1

1.00%

توريد وتركيب وعمل فتحة تنظيف  CLEAN OUTيشمل جميع القطع
والمواسير

عدد

1

1.00%

عدد

1

1.50%

عدد

1

2.00%

1.24

توريد وتركيب مصفاة أرضية ستانليس ستيل  95*95منشأ إيطالي

عدد

1

1.50%

1.25

توريد وتركيب مصفاة أرضية عظم  95*95منشأ إيطالي وحسب اللون
المطلوب أو لون البالط الموجد في الموقع

عدد

1

1.50%

توريد وتركيب وعمل منهل تجميع  62*62مع غطاء بالستيك
توريد وتركيب وعمل منهل تجميع  62*62مع غطاء معدني سكب دائري أو
مربع

عدد

1

1.50%

عدد

1

1.50%

توريد وتركيب خزانة مياه للتمديدات الداخلية وشبكها وتجميعها يشمل السعر
جميع المرابط وما يلزم من نقاصات وأدبترات وقطع للتشغيل

عدد

1

2.00%

توريد وتركيب كولكترماء  9انش نحاس نخب اول منشأ إيطالي  92فتحات

عدد

1

1.00%

عدد

1

1.00%

1.31

توريد وتركيب وتمديد بربيش بكس المنيوم  25ملم منشأ إيطالي يشمل السعر
جميع قطع التوصيل من أدبترات ونقاصات وقطع وأكواع نحاسية

م.ط

1

1.50%

1.32

توريد وتركيب مضخة غاطسة مع فرامة منشأ إيطالي قطر  9.25انش قدرة
رفع ال تقل عن  94متر

عدد

1

1.50%

1.33

توريد وتركيب مضخة ماء تنزيل منشأ إيطالي ذات قدرة  9حصان مع جهاز
ايزي برس تحكم تلقائي

عدد

1

1.50%

1.34

توريد وتركيب مضخة ماء رفع منشأ إيطالي ذات قدرة  9حصان مع جهاز
ايزي برس تحكم تلقائي

عدد

1

2.00%

توريد وتركيب بربش توصيل كروم اسباني 9م 2انش طول 52سم إلى 9.5م

عدد

1

2.00%

عدد

1

1.50%

عدد

1
1

1.50%
3.50%

1.21
1.22
1.23

1.26
1.27
1.28

توريد وتركيب صندوق طرد  FLUSHING TANKSللمراحيض العربية
منشأ إيطالي سعة  1لتر
توريد وتركيب صندوق طرد  GROHE UNISET 2-IN-1للمرحاض
االفرنجي المعلق

1.29
 1.30توريد وتركيب محبس كلولكتر فراشة  9انش منشأ إيطالي

1.35
 1.36توريد وتركيب كف دش مع بربيش 9م 2انش نوع تركي نخب أول
 1.37توريد وتركيب عوامة تنك ماء نوع انجليزي نخب أول
1.38

2

2.1
2.2
2.3
2.4

توريد وتركيب خزان ماء بالستيك سعودي  3طبقات نخب أ حجم 2222لتر
يشمل العوامة ايطالي والمحبس ايطالي

عدد

أعمال البالط نخب أول باستخدام المونة األسمنتية أو الصق البالط
يشمل السعر تجهيز موقع العمل واعتماد عينات بالط من قبل اإلدارة وحسب
النوع واللون المطلوب وتوريدها لموقع العمل ويشمل السعر زوايا بالستيك
أو حديد أو ستانليس حسب الطلب ويشمل السعر روبة مطاطية مقاومة للعفن
والرطوبة ويشمل السعر جميع المواد الالزمة ألتمام األعمال على أكمل وجه
وحسب تعليمات االشرا
ر  51نيوتن /لم 2سماكة م تقل عن  51سم
توريد وص خرسانة نظاف
توريد وتركيب وعمل جدار طوب سماكة  92سم شامل تأسيس نقاط الكهرباء
ان وجدت
توريد وتركيب وعمل جدار طوب سماكة  95سم شامل تأسيس نقاط الكهرباء
ان وجدت
توريد وتركيب وعمل جدار طوب سماكة  22سم شامل تأسيس نقاط الكهرباء ان
وجدت

م2

1

0.50%

م2

1

1.00%

م2

1

0.50%

م2

1

0.50%

2.5

2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
2.11
3
3.1

3.2

3.3
3.4
3.5
3.6
3.7

توريد وتقديم أعمال قصارة لألسطح المقصورة سابقا ً و من مونه األسمنت و
الرمل بنسبة ( )4:9( )2:9للوجهين األولين و نسبة( )3:9للوجه اآلخر
ويشمل السعر أيضا السقايل والزوايا المعدنية ( )Angle Beadللزوايا
و( )corner meshوالشرائح الشبكية المعدنية فوق و أينما يلزم و يشمل نجف
أماكن القصارة السابقة المتتكلة والتالفة وازالة الطمم خارج الموقع وحسب
المواصفات وتعليمات المشرف
تكسير واجهات البالط القديمة أو األرضيات وإزالة األنقاض خارج الموقع
وتجهيز الموقع للعمل تحت تعليمات االشراف
تقديم وتركيب بالط سيراميك لألرضيات قياس ( 52سم ×  52سم) نخب أول
خال من العيوب ومانع للتزحلق ( )SLIP NONوباللون المطلوب وحسب
تعليمات المشرف.
توريد وتركيب بالط سيراميك glazedللجدران قياس ال يقل عن ( 32سم ×
 32سم) نخب أول خال من العيوب وباللون المطلوب وحسب تعليمات
المشرف.
تقديم و تركيب بانيل بارتفاع ( )92سم من نفس نوع ولون بالط األرضيات
مع جميع ما يلزم للتركيب والترويب وحسب تعليمات المشرف.
توريد وتركيب رخام محلي ( عتبات وبراطيش وأدراج ) نخب اول مطابق
للمواصفه القياسيه االردنيه سماكه ال تقل عن  3سم والسعر يشمل المونة
والترويب والصقل وكل ما يلزم النجاز العمل حسب االصول
تقديم وتركيب بالط موزايكو لألرضيات قياس ( 25سم ×  25سم) نخب أول
خال من العيوب وحسب تعليمات المشرف.
أعمال األبواب والشبابيك وصيانتها
تقديم وتركيب ابواب منجور كبس والبراويز من خشب السويد قياس (× 4
 )4.5سم ،الوجهين من الخشب المعاكس سماكة (5ملم) والحشوات (× 3
)3سم من الخشب االبيض وفراغ مساوي للحشوات ،الحلق والكشفات من
الخشب السويد بعرض يساوي عرض الجدار ويشمل السعر حرق العقد على
الجهتين ودهان بالزيت الحار قبل التركيب
تقديم وتركيب شبابيك االلمنيوم قالب أو سحاب مقطع أمريكي والسعر يشمل
كافة االكسسوارات الالزمة والمفصالت واللقاط العلوي للردف والمنخل
وزجاج سادة او مغشى سماكة  6مل والسعر يشمل كذلك الشبر والمطاط وكل
ما يلزم النجاز االعمال ويشمل عمل فتحة دائرية للشفاط الكهربائي حسب
القياس حيثما يلزم ويشمل السعر فك الشبابيك القديمه ويشمل السعر برطاشة
من الرخام األيطالي مبروم جهة واحدة حسب قياس فتحة الشباك
تقديم وتركيب باب ألمنيوم والسعر يشمل كافة االكسسوارات الالزمة
والمفصالت والفيبرأو وزجاج سادة أو مغشى حسب طلب االشراف والسعر
يشمل كذلك الشبر والمطاط وكل ما يلزم النجاز االعمال ويشمل السعر فك
األبواب القديمه
توريد وتركيب مفصاالت أبواب (خشب م المنيوم م حديد) حيثما يلزم وحسب
مقاس الفصالة القديمة
توريد وتركيب زرفيل أبواب (خشب م المنيوم م حديد) حيثما يلزم نخب أول
إيطالي
توريد وتركيب أيادي أبواب (خشب م المنيوم م حديد) حيثما يلزم نخب أول
إيطالي
صيانة أبواب الخشب واألمنيوم ويشمل السعر جميع ما يلزم من قطع ومواد
وأجور نقل

م2

1

0.50%

م2

1

0.50%

م2

1

1.00%

م2

1

1.00%

م.ط

1

0.50%

م.ط

1

0.50%

م2

1

1.00%

م2

1

0.50%

م2

1

0.50%

م2

1

0.50%

عدد

1

0.50%

عدد

1

0.50%

عدد

1

0.50%

عدد

1

0.50%

3.8
3.9

معايرة ابواب الحديد واأللمنيوم والخشب
توريد وتركيب منخل شباك نوعية ممتازة يشمل السعر إطار األلمنيوم وفك
وإزالة القديم ان وجد

عدد

1

0.50%

م2

1

0.50%

توريد وتركيب زجاج شبابيك  6ملم سادة يشمل السعر عمل فتحة للشفاط

م2

1

0.50%

م2

1

0.50%

م2

1

0.50%

عدد

1

1.50%

م2

1

1.00%

3.10
 3.11توريد وتركيب زجاج شبابيك  6ملم مغشى يشمل السعر عمل فتحة للشفاط
3.12
3.13

3.14

4

توريد وتركيب زجاج شبابيك  4ملم مسلك مغشى برونز يشمل السعر عمل
فتحة للشفاط
عمل فتحات في الجدران الطوب او الباطون وحسب الحجم المطلوب
للشفاطات أو الشبابيك أو مواسير المياه قياس من 32*32الى قياس
 922*922سم ويشمل السعر إزالة الطمم واالنقاض خارج الموقع ويشمل
السعر التهذيب والقصارة وإعادة األوضاع
توريد وتركيب وعمل قواطع فيبر جالس اإلطار ألمنيوم سماكة ال تقل عن 4
ملم يشمل كافة القطع واالكسسوارات والفصاالت والزرافيل والمرابط
واألرجل ستانلس ستيل وتقطيع األبواب وحسب اللون الذي يحدده االشراف
أعمال الدهان والديكور
عمل ودهان للجدران وذلك بالحف والتنعيم الميكانيكي ومعالجة الجدران من
التشققات والرطوبة ثم المعجنة طلس بالمعجونة  1وجو وحسب تعليمات
المشر ومن ثم التنعيم والحف ثم دهانها بطبقة ( )Undercoatsثم
الدهان كما يلي :
أملشن اكشل ربع لمعة مقاوم للرطوبة

م2

1

1.00%

أملشن فاينالسلك لمعة مقاوم للرطوبة

م2

1

1.00%

دهان زياتي جدران
توريد و تركيب سقف مستعار  False Ceilingقياس (62سم × 62سم) من
بالط  Board Gypsumوالمعزول و يشمل السعر شبكة التعليق المسبق
الدهان حراريا ً تثبت بالسقف مع ما يلزم من جسر معدني على محيط المساحة
المطلوبة مع كافة ما يلزم النجاز العمل على أكمل وجه وحسب تعليمات
المشرف مع مراعاة توفير الفتحات الالزمه العمال االناره .
توريد و تركيب قواطع من ال  Board Gypsumالسعودي المنشأ يشمل
السعر شبكة الحديد مع كافة ما يلزم النجاز العمل على أكمل وجه وحسب
تعليمات المشرف مع مراعاة توفير الفتحات لألبواب أو الشبابيك .

م2

1

1.00%

م2

1

0.50%

م2

1

0.50%

أعمال دهان األبواب الخشبية زياتي حسب اللون المطلوب

م2

1

1.00%

أعمال دهان األبواب الخشبية تجزيع حسب اللون المطلوب

م2

1

1.00%

أعمال دهان األبواب الخشبية كاماليكا حسب الدرجة المطلوبة
رش األبواب الخشبية بمادة الميجانو حسب الدرجة المطلوبة يشمل السعر جميع ما
يلزم

م2

1

1.50%

م2

1

0.50%

4.10

تلبيس األبواب الخشبية قشرة بلوط  MDFوحسب رسمة الراوتر المطلوبة يشمل
حلق الباب والكشفات عدد  6زان صولد

م2

1

1.00%

4.11

توريد وتركيب كرنش سقف من الجبسن بورد والجبصين وحسب الشكل القياس الذي
يحدده األشراف

م.ط

1

2.00%

4.12

توريد و تركيب صاج مجلفن لألبواب الخشبية

م2

1

1.00%

4.1
4.2
4.3
4.4

4.5
4.6
4.7
4.8
4.9

5

5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
5.10
5.11
5.12
5.13
5.14
5.15
5.16
5.17
5.18
5.19
5.20
5.21

األعمال الكهربائية:
وتشمل عمل التمديدات الكهربائية داخل مواسير  PVCفي الجدران داخل
مداميك الطوب او تح البالط أو تثب على السقف فوق الفولسيلنج عن
طريق علب التجميع  ،على أن تشمل األسعار اإلفرادية جميع أعمال
التمديدات الكهربائية من لوحة التوزيع الرئيسية الى جميع النقاط داخل
الصالة وكما ويشمل السعر توريد و تركيب المفاتيح واألسالك وجميع المواد
الالزمة النجاز االعمال باالضافة الى توصيل التغذية الرئيسية من عداد
شركة الكهرباء الى لوحة الكهرباء الرئيسية بعد تغير اللوحة القديمة،واعادة
االوضاع على اكمل وجه بموجب المخططات والمواصفات و/أو حسب
تعليمات المشر وعلى المقاول تقديم عينه من كل المواد التي سيقوم
بتركيبها الخذ الموافقة.
على ان تكون الكوابل المسخدمة كاألتي  :الكيبل الرئيسي  05*1ملم و كيبل
األباريز واإلنارة  0.5*1ملم .
يجب تنفيذ جميع االعمال الكهربائية حسب الكودات الوطنية و المواصفات
العامة لالبنية والمخططات وحسب تعليمات المهندس المشر .
على أن يتم تقديم كفالة مصنعية لكافة القطع الكهربائية المستخدمة في
العطاء لمدة سنة ميالدية واحدة
توريد وتركيب لوحة قواطع واحد فاز  92طريق منشأ مصري

عدد

1

0.50%

توريد وتركيب قاطع واحد فاز  A16منشأ الماني

عدد

1

0.50%

توريد وتركيب قاطع رئيسي واحد فاز  A60منشأ الماني

عدد

1

0.50%

توريد وتركيب قاطع واحد فاز  A32منشأ الماني

عدد

1

0.50%

توريد وتركيب قاطع واحد فاز  A20منشأ الماني

عدد

1

0.50%

توريد وتركيب قاطع واحد فاز  A25منشأ الماني

عدد

1

0.50%

توريد وتمديد وتركيب سلك  2 * 9.5منشأ اردني

عدد

1

0.50%

توريد وتمديد وتركيب ربطة سلك  3 * 4منشأ اردني

عدد

1

0.50%

توريد وتمديد وتركيب ربطة سلك مفرد 9.5ملم منشأ اردني

عدد

1

0.50%

توريد وتمديد وتركيب سلك مفرد  2.5ملم منشأ اردني

عدد

1

0.50%

توريد وتركيب علبة  M.Kداخليه مجوز للحائط أو الجبسن بورد

عدد

1

0.25%

توريد وتركيب علبة  M.Kداخليه  7 * 7للحائط أو الجبسن بورد

عدد

1

0.25%

توريد وتركيب علبة بالستيك عادية للحائط أو الجسن بورد

عدد

1

0.25%

توريد وتركيب مفتاح اناره مفرد  M.Kمنشأ صيني نخب أول

عدد

1

0.50%

توريد وتركيب مفتاح اناره عادي منشأ صيني نخب أول

عدد

1

0.50%

توريد وتركيب ابريز  7 * 7 M.Kمنشأ صيني نخب أول

عدد

1

0.50%

توريد وتركيب ابريز مجوز  M.Kمنشأ صيني نخب أول

عدد

1

0.50%

توريد وتركيب علبه خارجيه  M.Kمنشأ صيني نخب أول

عدد

1

0.50%

توريد وتركيب قاطع واحد فاز  A16منشأ الماني

عدد

1

0.50%

توريد وتركيب شفاط  "4منشأ أوروبي نخب أول

عدد

1

1.50%

توريد وتركيب شفاط  "6منشأ أوروبي نخب أول

عدد

1

1.50%

5.22
5.23
5.24
5.25
5.26
5.27
5.28
5.29

توريد وتركيب شفاط  "4منشأ أوروبي نخب أول
تقديم و تركيب مراوح شفط تركب على الجدار EXHAUST FAN
أوروبي نوع معدني (صناعي)  22انش 9 ،فاز مع  Shutterمع لمبة اشارة
مع عمل الفتحات الالزمة
توريد وتركيب لمبة انارة توفير طاقة منشأ صيني نخب أول

عدد

1

1.50%

عدد

1

1.00%

عدد

1

0.50%

توريد وتركيب قلوب انارة مطري  92انش منشأ صيني نخب أول

عدد

1

1.50%

توريد وتركيب لمبة نيون  62سم منشأ صيني نخب أول

عدد

1

0.25%

توريد وتركيب لمبة نيون طويل منشأ صيني نخب أول

عدد

1

1.00%

توريد وتركيب نيون كامل يشمل الشاصي والمحول واللمبة منشأ اردني

عدد

1

1.00%

توريد وتركيب محول نيون منشأ الماني

عدد

1

0.25%

المجموع الكلي
كتابة :
100%
*
*

*
*
*

*

األسعار شاملة جميع المواد والتجهيزات الالزمة إلتمام األعمال
مواد الدهانات المعتمدة ( جوتن  /ديلوكس /ناشونال /سايبس) وحسب
اعتماد من االشرا
جميع األسعار شاملة ضريبة المبيعات
يجب تقديم عينات العتمادها من قبل اإلشرا قبل التوريد والتركيب حيثما
يلزم
على المقاول أن يكون مصنف درجة رابعة إنشاء أبنية فقط
االلتزام الكامل باألسعار طوال مدة العقد

* جميع األوزان للبنود تقريبية وشركة مياهنا غير ملزمة بتنفيذ جميع البنود
* االتزام بمواعيد وأوقات الدوام والعمل في مواقع الشركة

* يتم التقييم بناءا على السعر الموزون

عقد لمدة سنة او انتهاء المخصصات البالغة  500,,,0,,دينار
اسم المقاول
..............................................................................................:
.......................
العنوان
..............................................................................................:
...............................
الختم والتوقيع
..............................................................................................:
.......................

