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

O-T-22-0019-A

طوارئ للصرف الصحي في محافظة مأدبا

وثائق العطاء
2021

 آخر موعد لبيع وثيقة العطاء هو الساعة  3:00من مساء يوم الخميس الموافق 2022/01/13 -يبدأ موعد تسليم العروض على العنوان المذكور أدناه من الساعة  08:30صباحاً لغاية الـ 11:30

ظه اًر من يوم الثالثاء الموافق 2022/01/18

 -سيتم فتح العروض في تمام الساعة الثانية عشرة من يوم الثالثاء الموافق 2022/01/18
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الجزء األول
دعوة العطاء

PRO-SRV\Proc_Backup\Procurement\Procurement 2022\Tender Doc\Amman\O-T\O-T-22-0019-A.docx\\

4

طوارئ للصرف الصحي في محافظة مأدبا
 )1تدعو شركة مياه االردن – مياهنا المناقصين المتخصصين لتقديم عروضهم وعلى النماذج المرفقة لشراء المواد الواردة في جداول
المواصفات وفقاً للمواصفات والشروط العامة والخاصة والنماذج وتعليمات الدخول في العطاء المرفقة .
 )2يمكن للشركات المناقصة تقديم العروض لمادة واحدة او أكثر وسيتم تقييم العروض واالحالة حسب المادة إال إذا ذكر خالف ذلك في
المواصفات .
 )3على المناقصين الراغبين بمعلومات إضافية االطالع على وثيقة العطاء مراجعة شركة مياه االردن – مياهنا – مديرية العطاءات على
العنوان المذكور أدناه علماً بأن اخر موعد لبيع وثيقة العطاء هو الساعة من مساء يوم الخميس الموافق 2022/01/13
 ) 4على المناقصين الراغبين بشراء نسخة كاملة من وثائق العطاء دفع مبلغ (  )75دينار  /خمسة و سبعون دينار اردني غير مستردة قبل
اخر موعد لبيع وثيقة العطاء .
 ) )5يرفق مع كل عرض شيك مصدق بقيمة التقل عن ( 1200دينار ) ألف ومئتان دينار 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 وملزمة للمناقصين  ،وللجنة العطاءات
حق إستبعاد أي عرض غير ملتزم بكل أو بعض أو أحد بنود التعليمات .
 )7يبدأ موعد تسليم العروض على العنوان المذكور أدناه من الساعة  08:30صباحاً لغاية الـى  11:30صباحاً من يوم الثالثاء الموافق
2022/01/18
 )8معايير التأهيل تكون طبقا للتالي :المقاول يجب أن يكون مسجال لدى و ازرة األشغال العامة و اإلسكان و حاصال على تصنيف درجه
خامسه فما فوق مياه وصرف صحي أو سادسة أشغال عامه ومسجال لدى نقابه المقاولين.
 )9يجب وضع كفالة الدخول في مغلف منفصل عن العرض الفني عن المالي.
 )10للجنة الشراء المختصة الغاء العطاء دون ابداء االسباب وبدون ان يترتب على هذا االلغاء اي مطالبة مالية او قانونية.
 )11االلتزام بنظام المشتريات الحكومية رقم ( )28لسنة  2019والتعليمات الصادرة بموجبه وشروط دعوات العطاءات العامة والخاصة.
 )12سيتم فتح العروض في تمام الساعه ( 12:00ظه اًر) من يوم الثالثاء الموافق 2022/01/18
وعلى المتناقصين أو مندوبيهم الراغبين بحضور جلسة فتح العروض الحضور الى موقع الشركة على العنوان المذكور أدناه:
شركة مياه االردن – مياهنا
مديرية العطاءات والمشتربات
جبل الحسين – شارع المجدل
عمارة رقم( ) 6
لالستفسار يرجى االتصال على هاتف  5666111فرعي1603/1624
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وثائق العطاء
دفتر عقد المقاولة

للمشاريع اإلنشائية

(الجزء الثاني – الشروط الخاصة)
المشروع:

عطاء طوارئ للصرف الصحي محافظة مادبا
العطاء رقم:

O-T-22-0019-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 متمماً 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 سائداً
ويؤخذ به بالقدر الذي يفسر أو يضيف أو يلغي أو يعدل على تلك المواد.

\\PRO-SRV\Proc_Backup\Procurement\Procurement 2022\Tender Doc\Amman\O-T\O-T-22-0019-A.docx

6

الفهرس
أ

التعليمات للمناقصين
وثائق العطاء

5
7

إعداد وتقديم عروض المناقصات

7

تقييم العروض واحالة العطاء

10

الضمانات والكفاالت

11

ب الشروط الخاصة
األحكام العامة
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صاحب العمل
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المهندس

18

المقاول

19

المستخدمون والعمال

21

التجهيزات اآللية والمواد والمصنعية

23

المباشرة والتأخيرات وتعليق العمل

24

االختبارات عند االنجاز

25

تسلّم األشغال من قبل صاحب العمل

26

كيل األشغال وتقدير القيمة

ج
د

13

28

التغييرات والتعديالت

29

قيمة العقد والدفعات

31

تعليق العمل وانهاء العقد من قبل المقاول

33

المخاطر والمسؤولية

34

التأمين

38

المطالبات والخالفات والتحكيم

39

الشروط الخاصة االضافية

41

معلومات مقدمة من المقاول
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نماذج العرض والضمانات واالتفاقيات والبيانات

49

نموذج كتاب عرض المناقصة

51

ملحق عرض المناقصة

52
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نموذج كفالة المناقصة

56

نموذج اتفاقية العقد

57

فض الخالفات (مجلس بعضو واحد)
نموذج اتفاقية ّ
فض الخالفات (مجلس بثالثة أعضاء)
نموذج اتفاقية ّ

59

فض الخالفات
شروط اتفاقية ّ
نموذج ضمان االداء (كفالة حسن التنفيذ)

60
61
63

نموذج ضمان اصالح العيوب (كفالة اصالح العيوب)

64

نموذج كفالة الدفعة المقدمة

65

نموذج مخالصة عن دفعة االنجاز عند التسلم االولي

66

نموذج اقرار بالمخالصة

67

نموذج التزامات المقاول

68
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أ – التعليمات للمناقصين

 وثائق العطاء إعداد وتقديم عروض المناقصات تقييم العروض واحالة العطاء -الضمانات والكفاالت
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أ – التعليمات للمناقصين
Instructions to Tenderers
العطاء رقم ()O-T-22-0019-A
الخاص بمشروع

عطاء طوارئ للصرف الصحي محافظة مادبا
()1

()2

يمكن للمقاولين الذين يحق لهم ش ـ ـ ـراء نسـ ـ ــخ المناقصـ ـ ــة بموجب اإلعالن عن طرح هذا العطاء،

والراغبين باالشـ ــتراك في المناقصـ ــة أن يتقدموا للحصـ ــول على نسـ ــخة 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 :الشروط العامة للعقد ) غير مرفق)

-

الجزء الثاني:

أ-

التعليمات للمناقصين

ب-

الشروط الخاصة

د-

نماذج العرض والضمانات واالتفاقيات والبيانات

ج-

الشروط الخاصة االضافية

-

الجزء الثالث:

-

جداول الكميات واألسعار

-

الجزء الخـامس :المواصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـفـات الفنيـة العـامـة ( لتنفيـذ خطوط الميـاه وخطوط الصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرف

-

المواصفات الخاصة
الجزء الرابع:

المخططات

الصحي الصادرة عن و ازرة المياه والري )
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إعداد وتقديم عروض المناقصات
طريقة تقديم العروض:
()3

ينبغي على من يرغب باالش ـ ـ ـ ـ ــتراك في هذه المناقص ـ ـ ـ ـ ــة أن يقوم بزيارة موقع العمل ،وأن يتعرف

عليه ،وأن يحصـ ـ ــل بنفسـ ـ ــه وعلى مسـ ـ ــؤوليته ونفقته الخاصـ ـ ــة ،على جميع المعلومات الالزمة له
لتقـديم العرض ،وأن يتفهم مـاهيتهـا والظروف المحيطـة بـالمشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــروع وس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــائر العـادات المحليـة،

وظروف العمل ،وكل األمور األخرى التي لها عالقة بالمناقص ــة ،أو تلك التي تؤثر على وض ــع

أسعار عرضه.
أ-

يقدم عرض المناقصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة على نموذج عرض المناقصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة المدرج في هذا الدفتر ،ويقوم
المناقص بتعبئة النموذج وجدول الكميات واالسـ ــعار وأي جداول أو مالحق أخرى ويوقع

ب-
ج-

وثائق المناقصة في األماكن المحددة لذلك.

يشـ ـ ــترط أن يكون تعبئة خانة أسـ ـ ــعار الوحدة في جداول الكميات باألرقام والكلمات بخط

واضح.

ال يجوز إدخـال أي تعـديـل على وثـائق العطـاء من قبـل المنـاقص ،واذا أجرى المنـاقص
أي تعديل ،أو إذا أخل بأي من هذه التعليمات ،فإن ذلك يؤدي الى رفض عرضه.

أما إذا أراد المناقص تقديم عرض بديل ،فإن باســتطاعته أن يقدم ذلك في مذكرة خاصــة
منفصـ ـ ـ ـ ـ ــلة ترفق بالعرض ،ش ـ ـ ـ ـ ـ ـريطة أن يتقدم بالعرض األصـ ـ ـ ـ ـ ــيل كما هو مطلوب في

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

يجب على المناقص أن يقدم عرضه على النسق المطلوب في هذه التعليمات ودعوة العطاء وأن

يشتمل العرض على البيانات والمعلومات التالية:
أ-

وضــع منشــأة المناقص فردا كان أو شــركة ،وكتاب التفويض للمســؤول المفوض بالتوقيع

عنها .واذا كانت هناك مش ـ ــاركة بش ـ ــكل ائتالف فإنه يجب على الش ـ ــركات المت لفة تقديم

اتفـاقيـة االئتالف بينهـا بح ـي ث يكون التـ لف بـالتكـافـل والتضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــامن (مجتمعين ومنفردين)،

وأن يوقع أطراف االئتالف على العرض ،وأن يقدموا الكفاالت والضـ ـ ـ ـ ــمانات بأسـ ـ ـ ـ ــمائهم

مجتمعين.
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ب-

خبرة المناقص ومؤهالته ،مع بيان وص ــف المش ــاريع التي س ــبق وأن أنجزها ،والمش ــاريع

ج-

ذكر أس ـ ـ ــماء المقاولين الفرعيين الذين ينوي اس ـ ـ ــتخدامهم في التنفيذ ،ش ـ ـ ـريطة ذكر اس ـ ـ ــم

الملتزم بها حاليا ،وبيان نسب إنجازها بأرقام واقعية.

مقاول االشـغال الكهروميكانيكية ،على أن يكون هذا المقاول الفرعي مصـنفا ضـمن نفس
الفئة التي ينتمي إليها المقاول الرئيس ـ ـ ـ ـ ـ ــي في تص ـ ـ ـ ـ ـ ــنيفه ،أو بالفئة التي تليها مباشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرة

د-

بالتسلسل التنازلي.

يرفق مع العرض المقدم كفالة مالية أو شـ ـ ــيك مصـ ـ ــدق لصـ ـ ــالح صـ ـ ــاحب العمل وألمره،

جدية التزام المناقص للدخول
بالمبلغ المحدد في (ملحق عرض المناقص ــة) ،كدليل على ّ
في المناقص ــة ،وعلى أن تكون تلك الكفالة ص ــادرة عن بنك أو مؤس ـس ــة مالية كل منهما

مرخص للعمل في األردن.

ت ـع اد هـذه الكفـاالت للمنـاقصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــين الـذين لم يحـل عليهم العطـاء ،حسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبمـا تقرره اللجنـة

المختص ـ ــة خالل ( )7أيام من تاريخ إحالة العطاء أو انتهاء ص ـ ــالحية كفالة المناقص ـ ــة
أيهما أس ـ ـ ـ ـ ــبق .أما المناقص الذي يحال عليه العطاء فتعاد إليه هذه الكفالة بعد أن يقدم

ضمان األداء ويوقع العقد.

أما إذا كان المناقص منتميا إلى بلد تس ـ ـ ـ ـ ــتعمل فيه ض ـ ـ ـ ـ ــمانات تأمين ) (Bondsفعندها
يتوجب على المناقص أن يتقدم بطلب مسـ ـ ـ بق إلى صـ ـ ــاحب العمل لمعرفة فيما إذا كان
يقبل مثل هذا الض ـ ــمان ،وفي كل األحوال يجب أن تكون تلك الض ـ ــمانات مص ـ ــدقة من

هـ -

بنوك محلية عند تقديمها.

عنوان المناقص الرسـمي الكامل .أما إذا كان مركز المناقص الرئيسـي خارج األردن فإن
عليــه أن يحــدد عنوانــا لــه في األردن ليعتبر عنوانــه الرسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــمي الــذي توجــه إليــه كــافــة
الم ارسـ ــالت واإلشـ ــعارات .وكل إشـ ــعار أو رسـ ــالة تبعث مسـ ــجلة على هذا العنوان تعتبر

وكأنها قد سلمت إليه.
و-

أن يقــدم تحليال ألسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـعــار البنود الرئيسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيــة المحــددة في العطــاء ،مبينــا تكــاليف المواد
والتجهيزات اآللية والمص ـ ـ ـ ــنعيات والمص ـ ـ ـ ــاريف اإلدارية واألرباح إلنجاز بنود األش ـ ـ ـ ــغال

كاملة.
ز-
()5

أي معلومات أو بيانات أخرى يطلب إلى المناقص تقديمها أو إرفاقها بعرضـ ــه إذا كانت

مطلوبة بموجب الشروط الخاصة االضافية أو المواصفات الخاصة أو هذه التعليمات.

تعتبر األسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـعـار التي يـدونهـا المنـاقص أمـام البنود في جـدول الكميـات على أنهـا القيمـة الكليـة

ألش ــغال كل من تلك البنود وانجازها واص ــالح أية عيوب فيها وفقا للعقد ،وتش ــمل كذلك األعمال
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التمهيدية )( (Preliminariesاال اذا ورد لألعمال التمهيدية بنود منفص ــلة خاص ــة بها في جدول

الكميات).
()6

توضيح االلتباس:

إذا كان هناك أي التباس أو تناقض في وثائق العطاء ،أو كانت هناك حاجة لتوضيح أي غموض
في وثائق العطاء ،فعلى المناقص أن يتقدم بطلب خطي إلى رئيس لجنة العطاءات المختصة

من أجل التوضيح وازالة االلتباس في موعد يسبق التاريخ المحدد لفتح العطاء بما ال يقل عن ()7
أيام ،ويتم توزيع اإلجابة خطيا على االستفسارات على جميع المناقصين المتقدمين للعطاء ،وال
يجوز أن يتخذ مثل هذا التوضيح مبر ار لطلب تمديد الموعد المحدد لتقديم العرض.

()7

إيداع العروض:

أ-

يقدم العرض متكامال وفي ظرف مختوم مكتوب عليه من الخارجعطاء رقم)( الخاص بمشروع:
عطاء طوارئ للصرف الصحي محافظة مادبا

ا سم المقاول ويودع في صندوق العطاءات الذي تحدده لجنة العطاءات المختصة في

()8

إعالنها عن العطاء وذلك في أو قبل الموعد والتاريخ المحددين لإليداع.

ب-

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

ج-

تفتح العروض عادة في جلسـ ــة علنية بحضـ ــور من يرغب من المناقصـ ــين ،إال إذا نص

في دعوة العطاء على اتباع أسلوب آخر.

إلزامية العروض:
يعتبر العرض المقـدم ملزمـا للمنـاقص وال يجوز سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـحـب هـذا العرض بعـد ت ـق ديمـه ويظـل العرض

ملزمـا للمنـاقص الـذي تقـدم بـه لفترة ( )90يومـا اب ـت داء من تـاريخ إيـداع العروض إال إذا حـدد في
دعوة العطاء مدة التزام أطول من هذه المدة.

()9

العطاء.

عمالت الدفع وسعر المناقصة:
على المنـاقص تقـديم أسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـعـاره بـالـدينـار األردني إال إذا نص على غير ذلـك في شـ ـ ـ ـ ـ ـ ــروط دعوة
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واذا كانت هنالك عمالت أخرى للدفع منصـ ــوص عليها في نموذج عرض المناقصـ ــة ،فإنه يجب
تحديد تلك العمالت وأسعار تحويلها في موعد "التاريخ األساسي".

()10

تقييم العروض:

تقييم العروض واحالة العطاء

يتم د ارس ــة عروض المناقص ــات وتقييمها بموجب تعليمات العطاءات الحكومية الص ــادرة بموجب

نظام األشغال الحكومية ،ويفترض في المناقص أن يكون على اطالع ودراية بهذه التعليمات.
( )11أسلوب تدقيق العروض:
أ-

إذا وجـد في العرض خطـأ أو تنـاقض بين حسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاب جملـة أي مبلغ ومـا يجـب أن تكون

عليه هذه الجملة بتطبيق س ـ ـ ـ ـ ــعر الوحدة ،فللجنة المختص ـ ـ ـ ـ ــة الحق بتعديل جملة المبلغ بما يتفق

وتطبيق سعر الوحدة ،وبالتالي يتم تعديل مجموع األسعار أو المبلغ اإلجمالي للعطاء وفقا لذلك.

ب-

إذا اختلف العـدد المـذكور بـاألرقـام عن المـذكور كتـابـة بـالكلمـات ،فتعتبر كتـابـة الكلمـات

ج-

إذا وجد خطأ في أي من العمليات الحسـابية ،فإنه يتم تصـحيح المجموع ويكون المجموع

د-

إذا وجد أن المناقص لم يقم بتس ـ ــعير بند أو أكثر من البنود ،فإنه يحق للجنة المختص ـ ــة

هي الملزمة وتصحح القيمة تبعا لذلك.

المصحح ملزما للمناقص.

إما رفض العرض ،أو اعتبار تلك البنود غير المس ــعرة وكأنها محملة على بنود العطاء األخرى،

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

إذا قام المناقص بتس ــعير بند بص ــورة مغلوطة أو مبالغ فيها ،فللجنة المختص ــة الحق بما

-1

رفض العرض ،أو

يلي:
-2

تعديل األس ــعار بموافقة المقاول مس ــتأنس ــة بأس ــعار الس ــوق الدارجة وأس ــعار المناقص ــين

ط ة أن تبقى القيمـة اإلجمـاليـة للعرض بعـد التعـديـل مسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاويـة أو أقـل من قيمـة
اآلخرين ( شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـري ـ

العرض بعد التدقيق الحسابي).
()12

تحتفظ لجنــة العطــاءات المختص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة بحقهــا في إهمــال أي عرض غير متقيــد بمــا ورد في هــذه

التعليمات .كما تمارس صـ ـ ــالحياتها بموجب أحكام نظام األشـ ـ ــغال الحكومية واحالة العطاء دون
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التقيـد بأقل العروض قيمـة ،ويتم كل ذلك دون أن يكون ألي منـاقص لم يفز بالعطـاء أي حق في

مطالبة صاحب العمل بأي تعويض إزاء ذلك.

الضمانات (الكفاالت)
()13

ضمان األداء (كفالة حسن التنفيذ):
على المناقص الفائز بالعطاء أن يقوم بتوقيع العقد خالل فترة ( )14يوما من تاريخ إبالغه خطيا

بإحالة العطاء عليه أو تلزيمه له ،وعلى المناقص أن يقدم إلى صاحب العمل ضمان األداء عند
توقيع اتفاقية العقد حسـ ــب نموذج الضـ ــمان المرفق ،وتكون قيمة هذا الضـ ــمان الصـ ــادر عن أحد

البنوك أو احدى المؤسـ ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ــات المالية المرخصـ ـ ـ ـ ــة للعمل في األردن بالمبلغ المحدد (في ملحق
عرض المنـاقصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة) وذلـك ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـمـانـا لتنفيـذ الت ازمـات العقـد تنفيـذا تـامـا  ،ولـدفع مـا قـد يترتـب على

المقاول وفاء ألغراض العقد.

إذا رفض المن ــاقص أو ت ــأخر عن توقيع اتف ــاقي ــة العق ــد ،أو عجز عن تق ــديم ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـم ــان األداء

المطلوب ،فعندها يحق لصاحب العمل مصادرة كفالة المناقصة المرفقة بعرضه دون الرجوع إلى
()14

القضاء ،وال يكون للمناقص أي حق في المطالبة بها أو بأي تعويض بشأنها.
ضمان إصالح العيوب ( كفالة اصالح العيوب):

على المقاول أن يقدم لصـاحب العمل عند تسـلمه شـهادة تسـلم األشـغال ،ضـمان إصـالح العيوب

بقيمة  %5من قيمة األعمال المنجزة ،لض ـ ــمان قيامه باس ـ ــتكمال االعمال المتبقيه و تنفيذ أعمال

إصـ ـ ــالح العيوب المطلوبة للمدة المنصـ ـ ــوص عليها في ملحق عرض المناقصـ ـ ــة ،وبحيث يكون
هذا الضمان صاد ار عن بنك أو مؤسسة مالية كل منهما مرخص للعمل في األردن .وبتسليم هذا

الضمان لصاحب العمل يعاد للمقاول ضمان األداء.
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ب – الشروط الخاصة

 األحكام العامة صاحب العمل المهندس -المقاول

 -المستخدمون والعمال

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

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

 تعليق العمل وانهاء العقد من قبل المقاول المخاطر والمسؤولية -التأمين

 -المطالبات ،الخالفات والتحكيم
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الفصل األول  -األحكام العامة “"General Provisions

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

"ويعتبر صاحب العمل الفريق األول في العقد".

البند (( - )11/2/1/1إضافي):
الموظف:

الموظف الرسمي أو المستخدم لدى صاحب العمل ويشمل ذلك العاملين لدى المؤسسات الحكومية
والشركات التي تساهم بها الحكومة.

المادة ( - )4/1/1المبالغ والدفعات:
يضاف البندان التاليان إلى نهاية المادة:
البند (( - )13/4/1/1اضافي):
الدفعات األخرى:
هي جميع العموالت أو أتعاب االسـتشـارات أو أتعاب الوكالء أو غيرها المباشـرة وغير المباشـرة وأي شـيء

ذو قيمة مادية دفعها المقاول أو تم االتفاق على دفعها إلى "اآلخرين" ويش ــمل ذلك التصـ ـريح على س ــبيل

المثال ال الحص ــر وص ــفاً مفصـ ـالً لهذه الدفعات األخرى وس ــببها سـ ـواء تم دفعها أو كانت س ــتدفع بش ــكل
مباش ـ ـ ــر أو غير مباش ـ ـ ــر من قبل المقاول أو نيابة عنه ،أو من قبل مقاوليه من الباطن أو نيابة عنهم أو
أي

م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن

مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ وظ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم

أو وكالئهم أو ممثليهم ،وذلك فيما يتعلق بالدعوة إلى تقديم العروض الخاص ـ ــة بتنفيذ هذا العقد أو عملية

المناقص ــة  /المزاوده نفس ــها واإلحالة على المقاول أو المفاوض ــات التي تجري إلبرام العقد من أجل تنفيذه

فعالً.

البند (( - )14/4/1/1اضافي):
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الدفعات الممنوعة:
هي جميع المبالغ س ـ ـ ـواء كانت عموالت أو أتعاب اس ـ ـ ــتش ـ ـ ــارات أو أتعاب وكالء أو غيرها دفعت بش ـ ـ ــكل

مباشـ ـ ــر أو غير مباشـ ـ ــر أو شـ ـ ــيء ذو قيمة مادية أو الوعود أو التعهدات لدفع مثل هذه المبالغ أو تقديم

هذه األشــياء سـواء مباشـرة أو بالواســطة وبغض النظر عما إذا كان ذلك تم من قبل المقاول أو نيابة عنه
أو من قبـل مقـاوليـه من البـاطن أو نيـابـة عنهم أو أي من موظفيهم ووكالئهم أو ممثليهم والتي تـدفع إلى

أي "موظف" وذلك فيما يتعلق بالدعوة إلى تقديم العروض الخاصة بتنفيذ هذا العقد أو عملية المناقصة /
المزاودة نفسها أو اإلحالة على المقاول أو المفاوضات التي تجري إلبرام العقد من اجل تنفيذه فعالً.
المادة ( - )2/1التفسير:
تضاف الفقرة التالية إلى نهاية المادة:
"في كل شروط العقد يحدد مقدار الربـ ـ ــح في عبارة "أي كلفة كهذه مع هام

الربح بنسبة ( )5%من هذه الكلفة".

ربح معقول" بحيث يحسب

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

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

هذه االتفاقية بموجب القوانين النافذة".
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الفصل الثاني  -صاحب العمل ""The Employer

_______________________________________________________________
______
المادة ( - )3/2أفراد صاحب العمل:
تضاف الفقرة التالية إلى نهاية المادة:
"في حالة وجود مقاولين آخرين يعملون في الموقع لصالح صاحب العمل ،فإنه يجـب تضمين عقودهم

أحكاماً مماثلة للتعاون وااللتزام بتوفير إجراءات السالمة ،كما يتعين على صاحب العمل أن يشعر المقاول
بوجود مثل هؤالء المقاولين اآلخرين".

المادة ( - )4/2الترتيبات المالية لصاحب العمل:
تضاف الفقرة التالية إلى نهاية المادة:
"تكون الترتيبات المالية التي يقوم ص ـ ـ ــاحب العمل بإش ـ ـ ــعار المقاول عنها متمثلة في كتاب التزام باإلنفاق

على المش ـ ـ ـ ـ ــروع خالل مدة اإلنجاز ،إال إذا تم االتفاق بين الفريقين على ترتيبات أخرى حس ـ ـ ـ ـ ــب ظروف
المشروع وطريقة تمويله وخصوصياته األخرى".

\\PRO-SRV\Proc_Backup\Procurement\Procurement 2022\Tender Doc\Amman\O-T\O-T-22-0019-A.docx

19

الفصل الثالث  -المهندس ""The Engineer

_______________________________________________________________
______
المادة ( - )1/3واجبات وصالحية المهندس:
إيضاحا لما ورد في هذه "المادة" ،يراعى ما يلي:
يمارس المهندس الصالحيات المنوطة به تحديداً في العقد ،أو تلك المفهومة من العقد ضمناً
بحكم الضرورة ويتعين عليه الحصول على موافقة صاحب العمل المسبقة في األمور التالية:

-1

إصدار األوامر التغييرية.

-3

الموافقة على تعيين المقاولين الفرعيين.

-2
-4

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

المادة ( - )4/3استبدال المهندس:

يلغى النص األصلي ويستعاض عنه بما يلي:

إذا اعتزم صاحب العمل استبدال المهندس ،فإنه يتعين عليه قبل مهلة ال تقل عن ( )28يوما من تاريخ
االستبدال أن يشعر المقاول بذلك ،وأن يحدد في إشعاره اسم وعنوان وتفاصيل خبرة المهندس البديل .واذا

كان للمقاول اعتراض معقول عليه فإنه يتعين على المقاول أن يشعر صاحب العمل بذلك خالل ()14

يوما 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 يرتئيه ويكون ق ارره
هذا نهائياً وباتاً.

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

"للمهنـدس أو لممثـل المقـاول أن يـدعو كـل منهمـا اآلخر إلى االجتمـاعـات اإلداريـة لـد ارسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة أمور العمـل،

ويتعين على المهندس في مثل هذه الحالة أن يسـ ــجل محضـ ـ اًر لحيثيات االجتماع ويسـ ــلم نسـ ــخة منه لكل

من الحاضـ ـ ـ ـرين والى صـ ـ ـ ــاحب العمل ،مع مراعاة أن تكون المسـ ـ ـ ــؤوليات عن أية أفعال مطلوبة من أي
م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم

العقد ".

م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـواف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة

مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع

أح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام

\\PRO-SRV\Proc_Backup\Procurement\Procurement 2022\Tender Doc\Amman\O-T\O-T-22-0019-A.docx

20

الفصل الرابع  -المقاول ""The Contractor
_______________________________________________________________
______

المادة ( - )2/4ضمان األداء:
يلغى نص الفقرات الثانية والثالثة والرابعة من المادة األصلية ويستعاض عنه بالتالي:

"يتعين على المقاول أن يقدم ضـمان األداء إلى صـاحب العمل خالل ( )14يوماً من تاريخ تسـلمه "لكتاب
القبول" إال إذا نص على خالف ذلك ,وأن يرســل نســخه من الضــمان إلى المهندس وبخالف ذلك يعتبر

المقاول مســتنكفاً عن عرض مناقصــته ويحق لصــاحب العمل أن يصــادر كفالة مناقصــته التي ســبق وأن
تقدم بها.

ينبغي أن يكون الضـ ـ ــمان صـ ـ ــاد ار من دولة موافق عليها من قبل صـ ـ ــاحب العمل وأن يتم إعداده حسـ ـ ــب

النموذج المرفق بهذه الشـروط الخاصـة .واذا كان الضـمان بنموذج كفالة بنكية فإنه يجب إصـداره من قبل
بنك محلي مرخص ،كما يجب تعزيز أي ضــمان صــادر عن أي بنك أجنبي من قبل أحد البنوك المحلية

المرخصـ ـ ــة .واذا لم يكن الضـ ـ ــمان بنموذج كفالة بنكية فإنه يتعين أن يكون صـ ـ ــاد ار عن مؤس ـ ـ ـسـ ـ ــة مالية
مسجلة ومرخصة للعمل في األردن وأن يكون مقبوال لدى صاحب العمل.

بعد صـدور شـهادة تسـلم األشـغال يمكن أن تخفض قيمة ضـمان األداء لتصـبح بنسـبة  %5من قيمة العقد

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

كما يتعين على المقاول أن يتأكد من أن يبقى ض ـ ـ ــمان األداء س ـ ـ ــاري المفعول بالقيمة المحددة في ملحق

عرض المناقصة إلى أن ينجز المقاول األشغال واذا احتوت شروط الضمان على تاريخ النقضائه ،وتبين
بأن المقاول لن يكون مخوال بتس ـ ـ ـ ـ ــلم أي من ش ـ ـ ـ ـ ــهادتي اإلنجاز أو األداء بتاريخ يس ـ ـ ـ ـ ــبق الموعد النهائي

لصــالحية أي منهما بمدة ( )28يوما ،فإنه يتعين عليه أن يقوم بتمديد س ـريان الضــمان إلى أن يتم إنجاز
األشغال او اصالح العيوب حسب واقع الحال .

المادة ( - )4/4المقاولون الفرعيون:

تضاف الفقرة التالية في بداية "المادة":

"يتعين على المقاول استخدام مقاولين محليين كمقاولين فرعيين".
يضاف ما يلي إلى نهاية "المادة":
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"إن الحد األقصى لمجموع المقاوالت الفرعية التي يسمح للمقاول الرئيسي إيكاله ــا إلى المقاولي ــن الفرعيي ــن

هو ( )33%من قيمـ ـ ــة العقد المقبولة اال اذا كان المقاول الفرعي مطلوبا بموجب العقد ,وعلى المقاول أن

يرفق بعرضـ ــه كشـ ــفاً يبين فيه األعمال التي سـ ــيقوم بإيكالها إلى المقاولين الفرعيين مع تحديد النسـ ــبة من
قيمـة العقـد لكـل عمـل سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــينفـذ من قبـل أي مقـاول فرعي ,على الم ـق اول أثنـاء فترة التنفيـذ تزويـد المهنـدس

وص ـ ـ ـ ـ ـ ــاحب العمل بنس ـ ـ ـ ـ ـ ــخ عن جميع عقود المقاوالت الفرعية ،كما يتعين على المهندس التأكد من عدم
تجاوز النسبة المبينة آنفاً وابالغ صاحب العمل عن أية مخالفات بهذا الخصوص.

المادة ( - )8/4إجراءات السالمة:

تضاف الفقرتان التاليتان إلى نهاية المادة:

"إذا كــان هنــالــك عــدة مقــاولين يعملون في الموقع في نفس الوقــت ،تتم إعــادة النظر في قــائمــة إجراءات

السالمة المطلوبة من المقاول ،وفي هذه الحالة يتم تحديد التزامات صاحب العمل بشأنها.

يتعين على المقـاول وصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاحـب العمـل والمهنـدس االلتزام بـأحكـام كودات البنـاء الوطني فيمـا يخص أمور

السالمة العامة واألمور المتعلقة بها".
المادة ( - )9/4توكيد الجودة:
إذا قرر ص ــاحب العمل أن هنالك حاجة إلى وجود نظام لتوكيد الجودة في األش ــغال فإنه يتعين بيان ذلك

في ملحق عرض المناقصة أو في الشروط الخاصة االضافية  ,وايراد التفاصيل في وثائق العقد.
المادة ( - )20/4المعدات والمواد التي يقدمها صاحب العمل :

يجب أن يحدد في الشــروط الخاصــة اإلضــافية كل بند من المعدات أو المواد التي ســيقوم صــاحب العمل

بتشغيلها أو بتقديمها إلى المقاول بصورة مفصلة .ولبعض أنواع التسهيـالت يتعين تحديد األحكام األخرى

لتوضيح نواحي المسؤولية والتأمينات في الشروط الخاصة االضافية.
المادة ( - )22/4األمن في الموقع:
تضاف الفقرة التالية إلى نهاية المادة:

"إذا تواجد أكثر من مقاول في الموقع ،فإنه يجب تحديد مس ـ ـ ـ ـ ـ ــؤولية ص ـ ـ ـ ـ ـ ــاحب العمل وكل من المقاولين

اآلخرين الموجودين في الموقع في الشروط الخاصة االضافية".
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المادة (( - )25/4إضافية):
األشغال المؤقتة:

أ-

ب-

يتعين إيضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاح متطلبـات األشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـغـال المؤقتـة المطلوب من المقـاول تنفيـذهـا أو تقـديمهـا وادامتهـا
وصيانتها وتشغيلها ،في جدول الكميات كبنود في قسم األعمال التمهيدية.

كما يتعين بيان أية أشغال مؤقتة سيقوم صاحب العمل بتزويدها.

الفصل السادس  -المستخدمون والعمال ""Staff and Labour
_______________________________________________________________
______
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المادة ( - )1/6تعيين المستخدمين والعمال:
تضاف الفقرة التالية إلى نهاية المادة:

"يتعين على المقاول مراعاة األنظمة والقوانين المتعلقة باسـ ـ ــتخدام العمال األجانب وااللتزام باتباع القوانين
المحلية المرعية بخصوص اإلقامة وتصاريح العمل المتعلقة بهم".
المادة ( - )5/6ساعات العمل:
تضاف الفقرة التالية إلى نهاية المادة:
"تكون أيام العمل خالل األس ـ ـ ـ ـ ـ ــبوع( :السـ ـ ـ ـ ـ ـ بت ،األحد ،االثنين ،الثالثاء ،األربعاء ،الخميس) لمدة ثماني

ساعات يومياً بحيث ال يستثنى يوم السبت من أيام العمل األسبوعية".
المادة ( - )8/6مناظرة المقاول:
تضاف الفقرة التالية إلى نهاية المادة:

"للتأكد من حســن اســتعمال لغة االتصــاالت ،يمكن تحديد نســبة المســتخدمين لدى المقاول الذين يجب أن

يستخدموا هذه اللغة بطالقة ،أو انه يتعين على المقاول توظيف عدد مناسب من المترجمين".
المادة ( - )9/6مستخدمو المقاول:
لتحـديـد اعـداد ومؤهالت جهـاز المقـاول المنفـذ ،يتم ادراج مثـل هـذه المتطلبـات في الشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــروط الخـاصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
االضافية.
المادة (( - )12/6إضافية):
أ-

مقاومة الحشرات والقوارض:
يتعين على المقــاول في كــل وقــت أن يتخــذ االحتيــاطــات الالزمــة لحمــايــة جميع المسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتخــدمين
والعمال العاملين في الموقع من أذى الحش ـ ـ ـرات والقوارض ،وأن يقلل من خطرها على الصـ ـ ــحة.
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كما يتعين عليه أن يوفر أدوية الوقاية المناسبة ضدها لمستخدميه وأن يتقيد بأية تعليمات صادرة

عن أي سلطة صحية محليـة ،بما فيها استعمال مبيدات الحشرات.
ب  -حظر تعاطي المخدرات والمشروبات الكحولية:

يحظر على المقاول أن يحضـ ـ ـ ـ ـ ــر إلى موقع العمل أي مشـ ـ ـ ـ ـ ــروبات كحولية أو مخدرات ،أو أن

يسـمح أو يتغاضـى عن قيام عماله ومسـتخدميه أو عمال ومسـتخدمي مقاوليه الفرعيين بتعاطيها
ج-

في الموقع.

حظر استعمال األسلحة:
يحظر على المقاول ان يحض ـ ـ ــر إلى موقع العمل ،أو أن يس ـ ـ ــتعمل فيه أية أس ـ ـ ــلحة أو ذخيرة أو

مواد متفجرة يمنعها القانون ،ويجب عليه أن يمنع عماله ومســتخدميه وعمال ومســتخدمي مقاوليه
الفرعيين من حيازة مثل هذه األسلحة والذخائر في الموقع.
د-

احترام الشعائر الدينية وااللتزام بالعطل الرسمية:
على المقاول أن يتقيد بأيام األعياد الرسمية ،وأن يراعي الشعائر الدينية المتعارف عليها.
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الفصل السابع  -التجهيزات اآللية والمواد والمصنعية
""Plant, Materials and Workmanship
_______________________________________________________________
______

المادة ( - )1/7طريقة التنفيذ:
تضاف الفقرة التالية إلى نهاية المادة:
"إذا كانت األشغال تنفذ بقروض من قبل مؤسسة مالية تقتضي قواعدها إلزام صاحب العمل بشراء بعض

التجهيزات اآللية أو المواد من أسـ ـواق محددة وض ــمن ش ــروط محددة ،فإنه يجب النص عليها ببيان "دول
المصدر المؤهلة ."Eligible Source Countries
المادة ( - )4/7االختبار:

ايض ــاحاً لما ورد في هذه المادة فان المقاول يتحمل تكاليف ما يترتب على اجراء االختبارات المنص ــوص
عليها في العقد ( بما فيها المواصفات الخاصة والعامة ) أثناء التنفيذ وعند االنجاز.
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الفصل الثامن  -المباشرة والتأخيرات وتعليق العمل
""Commencement, Delays and Suspension
_______________________________________________________________
______

المادة ( - )2/8مدة اإلنجاز:
تضاف الفقرة التالية إلى نهاية المادة:
"واذا كانت األش ـ ــغال س ـ ــوف يتم تس ـ ــلمها على مراحل ،فإنه يجب تحديد تلك المراحل كأقس ـ ــام في ملحق
عرض المناقصة أو في الشروط الخاصة اإلضافية".

المادة ( - )3/8برنامج العمل:
تضاف الفقرة التالية إلى نهاية المادة:

يقدم برامج العمل المعدلة خالل ( )14يوماً من تســلمه إشــعار المهندس بضــرورة
"يتعين على المقاول أن ّ
تقديمها.
المادة ( - )7/8تعويضات التأخير:
-

يجب النص في ملحق عرض المناقصـة أو في الشـروط الخاصـة اإلضـافية على قيمة تعويضـات
التأخير لكل قسم من األشغال وكيفية احتسابها في حالة التراكم.

المادة (( - )13/8إضافية):
مكافأة اإلنجاز المبكر:
إذا كانت حاجة ص ـ ــاحب العمل تس ـ ــتدعي إش ـ ــغال المش ـ ــروع في وقت مبكر ،فإنه يمكن النص على دفع

"مكافأة اإلنجاز المبكر" في ملحق عرض المناقصة.
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" " Employers Taking - Over
_______________________________________________________________
______
المادة ( - )1/10تسلم األشغال وأقسام األشغال:
تلغى الفقرة الثالثة التي تبدأ بـ( يتعين على المهندس )...إلى نهاية المادة ويستعاض عنها بما يلي:
أ-

عندما يتم انجاز األشغال بكاملها أو أي قسم منها "حسبما هو محدد في ملحق عرض المناقصة"،
وبحيث يمكن استعمالها للغاية التي أنشئت من أجلها بشكل مناسب ويتبين أنها قد اجتازت

االختبارات عند االنجاز المطلوبة بموجب العقد ،فيجوز للمقاول ان يشعر المهندس بذلك (وارسال

نسخة من اشعاره الى صاحب العمل) على ان يرفق بهذا االشعار تعهداً منه بانجاز أية اصالحات

أو أعمال متبقية بالسرعة الالزمة خالل فترة اصالح العيوب.

ويعتبر هذا االشعار المشار اليه والتعهد الخطي المرفق به طلبا مقدما الى المهندس الصدار شهادة

تسلم األشغال.

ب  -يقوم المهندس خالل ( )14يوماً من تاريخ تسلمه طلب المقاول بالكشف على األشغال ،ويقدم
تقري اًر بنتيجة كشفه إلى صاحب العمل خالل هذه المدة (وارسال 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 هذه

الحالة يقوم صاحب العمل (خالل  14يوما) 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 ( )10أيام من تسلمه تقرير المهندس (الذي يشهد فيه بأن األشغال قد
تم انجازها وأنها في وضع قابل للتسلم) بتشكيل لجنـة تسلم األشغـال (ويكون المهندس أحد

أعضائها)  -على ان ال يتجاوز عدد اعضائها عن سبعة  -ويبلغ المقاول بالموعد المحدد لمعاينة
األشغال ،وفي أثناء ذلك يقوم المهندس مع المقاول بإعداد ما يلزم من كشوف وبيانات وجداول

د-

ومخططات الزمه لتسهيل مهمة اللجنة.

تقوم اللجنة خالل ( )10أيام 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,
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وتسلم نسخ منه الى كل من صاحب العمل والمقاول والمهندس ,وفي حالة تخلف اللجنة عن

هـ -

آنفا،
اجراء المعاينة واعداد التقرير خالل مدة اقصاها ( )28يوماً من تاريخ انتهاء المدة المحددة ً
ٍ
عندئذ يعتبر في هذه الحالة تاريخ التسلم هو التاريخ المحدد في تقرير المهندس.
يتعين على المهندس خالل ( )7أيام من توقيع المحضر المتضمن تسلم األشغال ان يصدر شهادة

تسلم األشغال ،محدداً 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
و-

فترة االشعار بإصالح العيوب.

يحق للمقاول ابداء مالحظاته او اعتراضه على تقرير اللجنة ،على أن يتم ذلك خالل ( )7أيام

من تاريخ توقيع التقرير ويقدم اعتراضه خطياً الى المهندس الذي يتعين عليه دراسة األمر وتقديم
تنسيبه الى صاحب العمل.
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الفصل الثاني عشر  -كيل األشغال وتقدير القيمة
" " Measurement and Evaluation
_______________________________________________________________
______
المادة ( - )3/12تقدير القيمة:
تلغى الفقرتان (أ ،ب) من هذه المادة ويستعاض عنهما بما يلي:

أ-

إذا اختلفت الكمية المكالة لهذا البند بما يزيد أو ينقص عن ( )20%من 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 ثابت ،أو
ب–
-1

ان العمل قد صدر بشأنه تعليمات بتغيير بموجب أحكام الفصل "الثالث عشر" ،و

-2

أنه ال يوجد سعر وحدة مدون لهذا البند في العقد ،و

-3

أنه ال يوجد سعر وحدة محدد مناسب ،ألن طبيعة العمل فيه ليست متشابهة مع أي بند من بنود العقد ،أو أن العمل ال

يتم تنفيذه ضمن ظروف مشابهة لظروفه.

إال أنه يجب اشـتقاق سـعر الوحدة الجديد من أسـعار بنود العقد ذات الصـلة ،مع تعديالت معقولة لشـمول
أثر األمور الموصوفة في الفقرتين (أ و/أو ب) أعاله ،حسبما هو واجب للتطبيق منها.

واذا لم يكن هناك بنود ذات ص ـ ـ ــلة الش ـ ـ ــتقاق س ـ ـ ــعر الوحدة الجديد ،فإنه يجب اش ـ ـ ــتقاقه من خالل تحديد
الكلفـة المعقولـة لتنفيـذ العمـل ،مضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــافـا إليهـا هـام

ذات عالقة.

ربح معقول ،مع األخـذ في االعتبـار أيـة أمور أخرى

والى أن يحين وقت االتفاق على سـ ـ ـ ـ ــعر الوحدة المناسـ ـ ـ ـ ــب أو تقديره ،فإنه يتعين على المهندس أن يقوم
بوضع سعر وحدة مؤقت ألغراض شهادات الدفع المرحلية.

في كل االحوال يتم تطبيق سعر الوحده 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.
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المادة ( )8/13و ):( 7/13

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

30

يلغى نص المـادتين ( )7/ 13و ) )8/13من الشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــروط العـامـة وجميع البنود المتفرعـة منهـا وتعـديالتهـا

ويستعاض عنها بالنص التالي :

(( ال يسـتحق المقاول اي تعويض عن اي تغير في التكاليف سـواء الناجمة عن التغيير في التشـريعات و

القوانين بما فيها التعليمات الحكومية و /او تلك الناجمة عن اي تعديل لالسـ ـ ــعار ( ارتفاعا /انخفاضـ ـ ــا )
على اجور االيدي العاملة و/او اس ـ ـ ــعار اللوازم و/او المواد وغيرها من مدخالت االش ـ ـ ــغال والتي تش ـ ـ ــمل

التغيير في اس ـ ــعار المحروقات و/او المواد الرئيس ـ ــية المدرجة في جدول الكميات  ,ويكون الس ـ ــعر المقدم
من المقاول في جدول الكميات شامال جميع التكاليف ))
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الفصل الرابع عشر  -قيمة العقد والدفعات
" " Contract Price and Payment
ـــــــــــــــــــــــــــ
المادة ( - )2/14الدفعة المقدمة:
تطبق هذه المادة على المشاريع التي ينص في ملحق عرض المناقصة على إعطاء دفعة مقدمة إلى المقاول بخصوصها:
تلغى الفقرة الخامسة التى تبدأ بـ "يتم استرداد قيمة الدفعة المقدمة "...وتنتهي ب ـ "الى ذلك الوقت الذي يتم عنده استرداد "الدفعة المقدمة" بالكامل
ويستعاض عنها بالتالي:
"يتم استرداد قيمة الدفعة المقدمة من المقاول على النحو التالي:
تسدد قيمة الدفعة المقدمة على أقساط بنسبة  % 10من قيمة كل شهادة دفع".
يضاف إلى نهاية هذه "المادة" ما يلي:
يتم صرف القسط الثاني من الدفعه المقدمه بنسبة  % 5من قيمة العقد المقبوله خالل اسبوعين من اكمال المقاول تزويد الموقع بالمعدات
والتجهيزات والمواد المطلوبه لمباشرة العمل بصوره فعليه بموجب شهاده من المهندس.
"إذا ثبت لصاحب العمل أن المقاول استغل الدفعة المقدمة ألغراض خارج نطاق المشروع ،فإنه يحق لصاحب العمل مصادرة كفالة الدفعة
المقدمة فو ًار بصرف النظر عن أي معارضة من جانب المقاول".
المادة ( - )3/14تقديم الطلبات بشهادات الدفع المرحلية:

تلغي الفقرة (ز) من نهاية المادة ويستعاض عنها بما يلي:
ز  -خصم المبالغ التي تم دفعها إلى المقاول بموجب شهادات الدفع السابقة.
يضاف إلى نهاية المادة ما يلي:
"كما يتعين على المقاول أن يشعر صاحب العمل عندما يقدم الكشف إلى المهندس بصورته المكتملة".
المادة ( - )8/14الدفعات المتأخرة:
تلغى الفقرة الثانية من هذه المادة ويستعاض عنها بما يلي:
"تحسب نفقات التمويل بنسبة ( )9%ويتم تعديلها بالزيادة أو النقصان بموجب أية تعديالت يتم ادخالها

على قانون اصول المحاكمات المدنية ويتعين دفعها بالعمالت المحددة لها".
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المادة ( - )9/14رد المحتجزات:
يلغى النص االساسي ويستعاض عنه بما يلي:

اذا تمت موافقة صـاحب العمل فانه يمكن اسـتبدال ( )% 50من المبلغ المحتجز مقابل كفالة خاصـة بعد

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

يتم رد كامل قيمة المحتجزات والكفاله الخاصــة (في حال تطبيق ما ورد بالفقرة اعاله) بعد تســلم األشــغال

وعند تقديم ضمان اصالح العيوب ( كفالة اصالح العيوب ).

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

ويتعين على المقاول عند تس ـ ـ ــلمه هذه الدفعه ان يقدم اق اررا" بالمخالص ـ ـ ــه حس ـ ـ ــب النموذج المرفق

بهذه الشروط

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

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

تعدل الفقره (ب) من الماده المشـ ـ ـ ـ ـ ــار اليها اعاله بحيث تصـ ـ ـ ـ ـ ــبح  :ب -اية مبالغ اخرى يعتبرها

المقاول انها تس ـ ـ ــتحق له بموجب العقد او خالفه فيما يتعلق تحديدا" باالمور او االش ـ ـ ــياء المس ـ ـ ــتجده بعد

اصدار شهادة تسلم االشغال
( التسلم االولي ).

المادة ( – )12/14اقرار المخالصة:
يضاف ما يلي بعد مصطلح (ضمان األداء):

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

_______________________________________________________________
______

المادة ( - )1/16حق المقاول في تعليق العمل:
تلغى الفقرة األولى من هذه المادة ويستعاض عنها بما يلي:

" اذا اخفق المهندس في تص ـ ـ ـ ــديق أي ش ـ ـ ـ ــهادة دفع بموجب احكام المادة ( ،)6/14أو لم يتقيد ص ـ ـ ـ ــاحب

العمل بمواعيد الدفعات المستحقة للمقاول عمال باحكام المادة ( ، )7/14فانه يجوز للمقاول – بعد توجيه
اشـعار بمهلة ال تقل عن ( )21يوما الى صـاحب العمل ان يعلق العمل (أو ان يبطىء عملية التنفيذ) ما
لم يتسلم المقاول شهادة الدفع  ،او الدفعه المستحقه حسب واقع الحال ومحتوى االشعار المذكور".
تضاف الفقرة التالية في نهاية هذه المادة:

على المقاول وخالل ( )3أيام من تاريخ تقديم طلب شهادة الدفعة بموجب المادة ( )3/14من العقد أن
يعلم صاحب العمل عن تاريخ تقديم طلب شهادة الدفعة"الى المهندس.
المادة ( - )2/16إنهاء العقد من قبل المقاول:
تلغى الفقرة (أ) من حاالت إنهاء العقد .وترقم الفقرات المتبقية من (أ  -و)
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الفصل السابع عشر  -المخاطر والمسؤولية

" " Risk and Responsibility
ــــــــــــــــــــ

تضاف المواد التالية في نهاية الفصل:
المادة (( - )7/17اضافية):
الضمان اإلنشائي للمشروع:
ال لمدة عشر سنوات عن الضمان اإلنشائي للمشروع وفق ًا ألحكام المواد ( )788-791من القانون المدني األردني.
يكون المقاول مسؤو ً
المادة (( - )8/17اضافية):
استعمال المواد المتفجرة:
ينبغي على المقاول اتخاذ جميع اإلجراءات واالحتياطات والتقيد بتعليمات المهندس واألنظمة والقوانين الصادرة عن السلطة المختصة في كل ما
يتعلق باستعمال المواد المتفجرة ونقلها وتخزينها وغير ذلك مما قد يحتاج إليه في تنفيذ التزاماته الواردة في هذا العقد ،وينطبق هذا على جميع
المواد القابلة لالشتعال أو التي يوجد خطر في استعمالها ونقلها وتخزينها.
ينبغي على المقاول تأمين التصاريح الالزمة لذلك ،واجراء جميع االتصاالت مع مختلف السلطات والمصادر ذات العالقة قبل قيامه بأعمال
التفجير وعليه أن يتقيد بالتعليمات الرسمية التي تعطى له بهذا الشأن ،كما عليه أن يطلع المهندس أو ممثله على الترتيبات واإلجراءات التي
يتخذها بخصوص خزن ونقل المتفجرات وأعمال التفجير ،مع العلم أن هذه الترتيبات واإلجراءات ال تعفي المقاول من أي من مسؤولياته والتزاماته
وفقاً للقوانين واألنظمة والتعليمات المتعلقة بالتفجيرات.
المادة (( - )9/17اضافية):
الرشوة:
إن ممارسة المقاول أو أي من مقاوليه الفرعيين او أ ي من مستخدميهم للرشوة بأي شكل من اشكالها الي من جهاز صاحب العمل او المهندس او
الجهاز التابع له يكون سبباً "كافياً " اللغاء هذا العقد وغيره من العقود التي يرتبط بها المقاول بصاحب العمل ،هذا عدا المسؤوليات القانونية

الناجمة عن ذلك ويعتبر في حكم الرشوة أي عمولة او هديه تمنح الي من صاحب العمل او المهندس او مستخدميه بقصد الحصول على أي
تعديل او تبديل في االشغال ،او على مستوى المصنعية ،او للحصول على أي انتفاع شخصي ،ولصاحب العمل الحق في استيفاء أي تعويض

يستحق له عن أي خسارة تنجم عن الغاء هذا العقد لهذا السبب ويمكنه خصم قيمة ذلك من أي مبلغ يستحق للمقاول بذمته ،او من ضماناته.
( - )1/9/17الدفعات االخرى:
أ-

لقد صرح المقاول في ملحق اقرار متعلق بالدفعات االخرى المرفق بهذا العقد بجميع "الدفعات االخرى" والتي تم دفعها او تم االتفاق
على دفعها الى االخرين وعلى المقاول تقديم وصف مفصل لهذه الدفعات االخرى وسببها سواء تم دفعها او كانت ستدفع بشكل مباشر
او غير مباشر من قبله او نيابة عنه ،أو من قبل مقاوليه الفرعيين أو وكالئهم أو ممثليهم ،وذلك فيما يتعلق بالدعوة الى تقديم العروض
الخاصة بتنفيذ هذا العقد أو عملية المناقصة  /المزاودة نفسها او االحالة على المقاول أو المفاوضات التي تجري البرام العقد أو من
اجل تنفيذه فعالً.
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كما ويتعهد المقاول بأن يقدم تصريحاً خطياً الى الفريق االول على الفور عن وجود أي دفعات اخرى بما في ذلك على سبيل المثال

وصفاً مفصالً لسبب هذه الدفعات االخرى وذلك بتاريخ قيامه بالدفع او تاريخ الزامه بالدفع ايهما يحدث أوالً.
ب-

يحق للفريق االول في حال حدوث أي مخالفه او اخالل بأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة ان يتخذ اياً من االجراءات التالية أو جميعها
وذلك بمحض حريته واختياره:
–1
-2
-3

ان ينهي هذا العقد مع مراعاة نصوص المادة ( )2/15من العقد.
ان يخصم من المبالغ المستحقة للمقاول بموجب هذا العقد مبلغاً يساوي ضعفي مبلغ الدفعات االخرى.

ان يطالب المقاول بأن يدفع الى الفريق االول وعلى الفور مبلغاً يسـاوي ضعفي مبلغ الدفعات االخرى ويقر المقاول
بموجب هذا البند بموافقته غير القابلة للنقض على االستجابة الفورية لمثل هذه المطالبه.

مع مراعاة الفقرة (د) ادناه يصرح الفريقان بأن مجموع المبالغ التي يحق للفريق االول تقاضيها بموجب هذه الفقرة (ب) لن
يتجاوز (ضعفي) مجموع مبالغ الدفعات االخرى.
ج-

يوافق المقاول على ان يضمن جميع االتفاقيات التي يبرمها مع المقاولين من الباطن أو المجهزين أو المستشارين فيما يخص هذا العقد
مواداً مماثلة لتلك الواردة في الفقرات (أ) و (ب) اعاله (على ان ال تقل هذه المواد في شدتها عن نصوص الفقرتين المشار اليهما)

شريطة ان تنص هذه المواد صراحة على حق الفريق االول بتنفيذ احكام هذه المواد مباشرة بحق اي من هؤالء المقاولين من الباطن أو
الموردين أو المستشارين ،كما يتعهد المقاول ان يزود الفريق االول على الفور بنسخ كاملة ومطابقة الصل هذه االتفاقيات بمجرد التوقيع
عليها وبما يثبت انها مشتمله على هذه المواد.
د-

ال يجوز الي شخص ان يتذرع بأن نص المادة اعاله يضفي صفة المشروعية على أي من الدفعات االخرى اذا كانت القوانين
واالنظمة النافذة تمنعها ،وان حقوق الفريق االول المنصوص عليها في المادة اعاله هي باالضافة الى أي حقوق اخرى قد تترتب للفريق
االول أو أي طرف اخر بموجب القوانين واالنظمة النافذة في المملكة.

هـ -

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

( - )2/9/17الدفعات الممنوعة:
أ-

لقد صرح المقاول وتعهد للفريق االول في ملحق اقرار متعلق بالدفعات الممنوعة بانه لم يقم بدفع أو يعد بدفع أي من "الدفعات
الممنوعة" سواء بشكل مباشر أو غير مباشر ،وبغض النظر عما اذا كان ذلك قد تم من قبل المقاول أو نيابة عنه ،أو من قبل مقاوليه
الفرعيين أو نيابة عنهم أو أي من موظفيهم أو وكالئهم أو ممثليهم ،الى الفريق االول ويشمل ذلك على سبيل المثال ال الحصر أي
"موظف" بغض النظر عما اذا كان يتصرف بصفة رسمية ام ال وذلك فيما يتعلق بالدعوة الى تقديم العروض الخاصة بتنفيذ هذا العقد
أو عملية المناقصة  /المزاودة نفسها أو االحالة على المقاول أو المفاوضات التي تجري البرام العقد أو من اجل تنفيذه فعالً.
كما يتعهد المقاول بأن ال يقوم بتقديم أي دفعات ممنوعة أو أن يعد بتقديم مثل هذه الدفعات سواء مباشرة او بالواسطة وسواء اكان ذلك
من قبل المقاول نفسه أو مقاوليه الفرعيين أو أي من موظفيهم أو وكالئهم أو ممثليهم الى أي "موظف" فيما يتعلق بتعديل هذا العقد أو
تجديده أو تمديده أو تنفيذه.

ب-

يحق للفريق االول في حال حدوث أي مخالفه او اخالل بأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة ان يتخذ اياً من االجراءات التالية أو جميعها
وذلك بمحض حريته واختياره:
–1
-2

ان ينهي هذا العقد مع مراعاة نصوص المادة ( )2/15من العقد.
ان يخصم من المبالغ المستحقة للمقاول بموجب هذا العقد مبلغاً يساوي (ضعفي) مبلغ الدفعات الممنوعة.
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-3

ان يطالب المقاول بأن يدفع الى الفريق االول وعلى الفور مبلغاً يساوي (ضعفي) مبلغ الدفعات االخرى ويقر المقاول
بموجب هذا البند بموافقته غير القابلة للنقض على االستجابة الفورية لمثل هذه المطالبه.

مع مراعاة الفقرة (د) ادناه يصرح الفريقان بأن مجموع المبالغ التي يحق للفريق االول تقاضيها بموجب هذه الفقرة (ب) لن
يتجاوز ضعفي مجموع مبالغ الدفعات الممنوعة.
ج-

يوافق المقاول على ان يضمن جميع االتفاقيات التي يبرمها مع المقاولين الفرعيين أو المجهزين أو المستشارين فيما يخص هذا العقد
مواداً مماثلة لتلك الواردة في الفقرات (أ) و (ب) اعاله (على ان ال تقل هذه المواد في شدتها عن نصوص الفقرتين المشار اليهما)

شريطة ان تنص هذه المواد صراحة على حق الفريق االول بتنفيذ احكام هذه المواد مباشرة بحق اي من هؤالء المقاولين الفرعيين أو
الموردين أو المستشارين ،كما يتعهد المقاول ان يزود الفريق االول على الفور بنسخ كاملة ومطابقة الصل هذه االتفاقيات بمجرد

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

ال يجوز الي شخص ان يتذرع بأن نص المادة اعاله يضفي صفة المشروعية على أي من الدفعات الممنوعة اذا كانت القوانين
واالنظمة النافذة تمنعها ،وان حقوق الفريق االول المنصوص عليها في المادة اعاله هي باالضافة الى أي حقوق اخرى قد تترتب
للفريق االول أو أي طرف آخر بموجب القوانين واالنظمة النافذة في المملكة.

هـ -

يبقى نص المادة اعاله بجميع فقراتها سارياً ويتم العمل به حتى بعد انهاء هذا العقد.
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الفصل الثامن عشر – التأمين " Insurance

"

ـــــــــــــــــــــــــــ
المادة ( - )1/18المتطلبات العامة للتأمين:
يضاف الى نهاية هذه "المادة" ما يلي:
 -يكون المقاول هو الطرف المؤمن ،كما ينبغي ان تتضمن بوليصة التأمين شرطاً ينص على المسؤوليات المتقابله لكل من

صاحب العمل والمقاول باعتبارهما كيانين منفصلين في اتفاقيات التأمين ) Cross Liabilities

(.

المادة ( - )2/18التأمين على االشغال ومعدات المقاول:
يضاف إلى نهاية هذه "المادة" ما يلي:
"تعتبر القيمة االستبداليه واالضافات المتحققة عليها بما يعادل ( )115%من قيمة العقد المقبولة".
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الفصل العشرون  -المطالبات ،الخالفات والتحكيم

" " Claims, Disputes and Arbitration

_______________________________________________________________
______
المادة ( - )2/20تعيين مجلس فض الخالفات:
باالضافة إلى ما ورد في المادة ( ) 2/20من الشروط العامة ،تطبق األحكام المتعلقة بمجلس فض الخالفات على النحو التالي:
-1
-2
-3

إذ كانت "قيمة العقد المقبولة" تتراوح بين خمسمائة ألف دينار و مليون وخمسمائة الف دينار ،يشكل المجلس من حكم واحد.
إذا تجاوزت "قيمة العقد المقبولة" مليون وخمسمائة الف دينار ،يشكل المجلس من ثالثة أعضاء (حكمة).
(الح َك َم ْة) خالل  28يوما من تاريخ مباشرة العمل ،ولكن أعضاء المجلس ال يباشرون مهامهم إال بعد نشوء خالف
يتم تسمية الحكم َ
واحالته إلى المجلس.

المادة ( - )6/20التحكيـم:

Arbitration

تلغى الفقرة األولى والتي تبدأ بـ(ما لم يكن قد تم) وتنتهي بـ(بلغة االتصال المحددة في المادة  )4/1ويستعاض عنها بما يلي:
"ما لم يكن قد تمت تسوية الخالف ودياً ،فإن أي خالف حول قرار "المجلس"

بشأنه ،مما لم يصبح نهائي ًا وملزماً ،تتم تسويته بواسطة التحكيم وفق ًا لما يلي:
أ  -تتم تسوية الخالف نهائياً بموجب قانون التحكيم االردني النافذ (ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك).
ب  -تشكل هيئة التحكيم من عضو واحد أو ثالثة أعضاء يعينون بموجب القانون الواجب التطبيق ،و
ج  -تتم اجراءات التحكيم بلغة االتصال المحددة في المادة (.)4/1
المادة ( - )8/20انقضاء فترة تعيين "المجلس":
تعدل الفقرة (ب) من هذه المادة لتصبح كما يلي:
ب " -يحال الخالف مباشرة الى التحكيم بموجب احكام المادة (.")6/20
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 الشروط الخاصة االضافية-ج
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ج -الشروط الخاصة اإلضافية

Supplementary Particular Conditions

• وصف المشروع موضوع هذا العطاء

عطاء طوارئ للصرف الصحي محافظة مادبا
• المادة ( - )9/4نظام توكيد الجودة

يتضمن تطبيق نظام توكيد الجودة ما يلي:
• تطبيق ضمان الجودة والذي يعرف كنظام يتم فيه التحقق من ان الضبط الشامل

للجودة ينفذ في جميع المراحل ولضمان الجودة البد من اجراء االختبارات التالية

للتحقق من الضبط الشامل للجودة .

 oفحص تدرج المواد المستعملة للطمم
 oفحص قوة تحمل الخرسانة

 oفحص درجة رك مواد الطمم
 oفحص المارشال للزفته

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

المستمر لمكونات المشروع بما في ذلك واالفراد واالنظمة والوثائق

واساليب العمل وعليه يطلب االلتزام بطريقة التنفيذ التالية سواء من المالك او المقاول
 oتدقيق الكفاالت وبوالص التامين
 oعمل محضر تسليم الموقع

 oاصدار شهادة مباشرة العمل
 oتعباة التقرير اليومي

 oتقديم نموذج استالم اولي
 oاصدار مذكرات الموقع

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

• المادة ( - )20/4المعدات والمواد التي يقدمها صاحب العمل.
• المادة ( - )2/8مدة اإلنجاز

• المادة ( - )7/8تعويضات التأخير

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

•

يجب على المقاول مراعاة األمور التالية:

أ-

التزامات عامة:

-1

العمل على التقليل من الضجيج وتلويث البيئة بقدر المستطاع.

-3

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

-2
-4

عدم استعمال (الموقع) ألي غرض غير تنفيذ األشغال.

المحافظة على األشجار والمروج والسياجات بشكل مالئم ،وزرع بديل لما لم يصرح له باقتالعه

واعادة السياجات إلى حالتها األولى حسب تعليمات المهندس.

-5

في حالة وجوب إنشاء سقالة على ملك أحد المجاورين ،فعلي المقاول أن يقوم باالتصال معه،

وعمل الترتيبات الالزمة لتنفيذ ذلك ،ثم إخالء المكان واصالحه عند إتمام العمل وعلى حسابه الخاص.
ب  -ضبط إدارة العمل:

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

أن يعد سجال خاصا باألحوال الجوية  ،يسجل فيه درجات ح اررة الهواء القصوى والدنيا،

-3

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

-4

في حالة إصالح العيوب ،أن يضع جدوال لذلك ،وأن يعلم ممثل المهندس عن إنجازاته أوال

والرطوبة ،ومعدل هطول األمطار بالملمترات وساعات الهطول لكل يوم.

بأول.

-5

أن يزود الموقع بالفتات تبين اسم المشروع ،واسم صاحب العمل ،وبالعدد والحجم وبالشكل

الذي يتفق مع المهندس عليه.

 – 6في حالة رفض المهندس أو مساعد المهندس لمادة أو عمل ما فيجب على المقاول قبل البدء
بتصحيح الوضع أن يقدم مقترحاته باإلعادة أو التصحيح إلى ممثل المهندس أو المهندس ،وذلك لتالفى

تكرار الخطأ.

-7

إذا كان مطلوبا منه تجهيز مختبر للمواد في الموقع ،فعليه أن يزوده بمشرف ذي خبرة لتأدية

المهام التالية:
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ج  -ممارسة مهنة المقاوالت وأداء مهامه بخصوص العقد:
-1

الممارسة الجيدة:

إذا لم يكن قد حدد وصف كامل لمادة أو منتج أو مصنعية ،فإنه من المفهوم أن تكون تلك المادة أو

العمل مالئمة ألغراض العقد أو ما يمكن أن يستنتج منمضامينه منطقيا لممارسات التنفيذ الجيدة ،بما
في ذلك نصوص البنود والمواصفات العامة والمواصفات القياسية المعمول بها.
-2

المواصفات القياسية:

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

-3

المواصفات المقيدة:

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

-4

عالمات مرافق الخدمات المخفية:

على المقاول وضع إشارات بارزة في األماكن التي يوجد بداخلها مواقع لتمديدات مرافق وأن يعد لها

مخططات مساحية واضحة ،وذلك لتسهيل االهتداء إليها عند إجراء الفحص عليها أو صيانتها أو

تصليحها أو تشغيلها.
د-

-1

أ-

استخدام األيدي العاملة المحلية:

المشاريع الممولة من الخزينة أو القروض المحلية:

في الحاالت االستثنائية التي يتعذر العمل فيها من قبل أردنيين ،يجوز استخدام عمالة وافدة

بموافقة و ازرة العمل المسبقة.
ب-

عدم إعطاء أية عطاءات فرعية من الباطن للمقاولين غير األردنيين مهما كانت األسباب،

وعلى أن يلتزم المقاولون الفرعيون بتشغيل العمالة األردنية فقط.

ج  -إذا تبين لصاحب العمل أن المشروع ذو طبيعة متخصصة ،وبحاجة إلى خبرة أجنبية فعليه أن
يرفع تقري ار بذلك يبين أسباب الحاجة لتلك الخبرة األجنبية إلى لجنة فنية خاصة تشكل على النحو

التالي (للنظر في مثل هذه األمور ورفع تنسيباتها إلى مجلس الوزراء إلصدار القرار المناسب حول

السماح للشركات األجنبية ومقدار مساهمتها) ،من معالي وزير األشغال العامة واإلسكان رئيسا
وعضوية السادة:
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أمين عام و ازرة األشغال العامة واالسكان ،ومدير عام دائرة العطاءات الحكومية ،ونقيب المهندسين،

ونقيب المقاولين وممثل عن الدائرة ذات العالقة بالمشروع.
-2

المشاريع الممولة بقروض خارجية:

يجوز تنفيذ هذه المشاريع من قبل مقاولين غير أردنيين بالمشاركة أو االئتالف مع مقاولين أردنيين أو
باالنفراد ،إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.

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

عمالة أردنية ال تقل نسبتها عن ( )70%من مجموع العمالة الماهرة المطلوبة والمقدرة تقدي ار حقيقيا

بموافقة و ازرة األشغال العامة واإلسكان ،على أن ال يسمح بتشغيل أي عدد من العمال األجانب العاديين

غير المهرة.

-3

على الو ازرات والمؤسسات العامة والبلديات والشركات المساهمة العامة االلتزام ببالغ رئيس

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

أ-

إنذار المقاول المخالف خطيا على عنوانه من قبل صاحب العمل لتصويب الوضع خالل مدة

أقصاها ( )7سبعة أيام.

ب  -فرض غرامة مالية تساوي أجور العمالة األجنبية المخالفة المستخدمة في المشروع.
-4

إذا تبين وجود نقص في المواصفات العامة والخاصة تعتمد المواصفات الواردة في كودات البناء

-5

على المقاول المحلي استخدام اآلليات المتوفرة ومنتجات الصناعة المحلية عند تنفيذ األشغال.

الوطني األردني بحدها األدنى.
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معلومات مقدمة من المقاول

مالحظة:

يتعين االتفاق فيما بين المقاول والمهندس على تواريخ تعيين كل فرد من أفراد جهاز المقاول المنفذ.

وفي حالة تخلف المقاول عن تعيين أي فرد منه أو تغيب أي فرد منه دون تعيين بديل له فانه سوف

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

• تسمية المقاول الفرعي ألشغال الكهروميكانيك ودرجة تصنيفه:

الميكانيك

اسم المقاول
_______

الكهرباء _______

فئة 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 أدناه) تفيد

بأن المقاول قد استكمل كافة اإلجراءات الخاصة بالمقاولين غير األردنيين وفقا ألحكام قانون
نقابة المهندسين األردنيين وقانون مقاولي اإلنشاءات عند إحالة العطاء عليه وقبل توقيع االتفاقية
وكل مقاول ال يقدم هاتين الشهادتين وفقا لذلك يعتبر مستنكفا عن استكمال إجراءات اإلحالة

ويحق لصاحب العمل أن يصادر كفالة مناقصته التي سبق وأن تقدم بها دون أن يحق للمقاول

االعتراض أو الرجوع على صاحب العمل بأي مطالبات مهما كان نوعها.
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النموذج
عطوفة مدير عام دائرة العطاءات الحكومية

يرجى العلم بأن المقاول السادة ……………………………………………….قد استكمل
كافة اإلجراءات القانونية وفقا ألحكام قانون المعمول 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 ( )730يوما من تاريخ
تسلم األشغال وبحيث تشمل هذه الكفالة مسؤولية المقاول المالية وخالفها ،الستبدال أي من

األجهزة والمعدات الكهروميكانيكية التي تظهر بها عيوب تصنيع وتوفير القطع التبديلية محليا أو

أجنبيا ولمدة ( )730يوما من تاريخ تسلم األشغال.
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د – نماذج العرض والضمانات واالتفاقيات والبيانات

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

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

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

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

د -10نموذج مخالصه عن دفعة االنجاز عند التسلم االولي
د - 11نموذج إقرار بالمخالصة
د - 12نموذج التزامات المقاول
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د1-

نموذج كتاب عرض المناقصة
Letter of Tender

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

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

لقد قمنا بزيارة الموقع والتعرف على الظروف المحيطة به ،كما قمنا بدراسة شروط العقد ،والمواصفات ،والمخططات،
وجداول الكميات ،وملحق عرض المناقصة ،والجداول األخرى ،ومالحق العطاء ذات

األ رقام ................................:المتعلقة بتنفيذ أشغال المشروع المذكور أعاله .ونعرض نحن الموقعين أدناه أن
نقوم بتنفيذ األشغال وانجازها وتسليمها واصالح أية عيوب فيها وفقا لهذا العرض الذي يشمل كل هذه الوثائق المدرجة

أعاله مقابل مبلغ إجمالي وقدره ..........................................:أو أي مبلغ آخر يصبح مستحقا لنا بموجب

شروط العقد.

إننا نقبل تعيين "مجلس فض الخالفات" بموجب "الفصل العشرين" من شروط العقد وسوف نقوم باالتفاق على تعيين

أعضائه حسب ملحق عرض المناقصة.

نوافق على االلتزام بعرض المناقصة هذا لمدة ( )90يوما من تاريخ إيداع العروض ،وأن يبقى العرض ملزما لنا ،ويمكنكم
قبوله في أي وقت قبل انقضاء مدة االلتزام هذه .كما نقر بأن ملحق عرض المناقصة يشكل جزءا ال يتج أز من "كتاب

عرض المناقصة".

نتعهد في حالة قبول عرضــنا ،أن نقدم ضــمان األداء المطلوب بموجب المادة ( )2/4من شــروط العقد ،وأن نباشــر العمل

بتاريخ أمر المباشرة ،وأن ننجز األشغال ونسلمها ونصلح أية عيوب فيها وفقا لمتطلبات وثائق العقد خالل "مدة اإلنجاز".

وما لم يتم إعداد وتوقيع اتفاقية العقد فيما بيننا ،والى 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 هذا العرض في اليوم:

 .....................من شهر ................ :عام....................... :

توقيع المناقص ................................... :شاهد....................................... :
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ملحق عرض المناقصة
Appendix to Tender
المشروع:عطاء طوارئ للصرف الصحي محافظة مادبا
عطاءرقم......................:
البيـ ــان

رقم المادة
2/2/1/1

اسم صاحب العمل:
عنوانه:

التحديدات
شركة مياهنا/ادارة مياه مادبا

و3/1

اسمالمهندس :

4/2/1/1

اسم المقاول:

3/2/1/1

عنوانه:
كفالةالعطاء

و3/1
التعليمات

( ) 1200دينار

كفالةاصالحالعيوب

التعليمات

( )%5منقيمةالعقد النهائي

قيمة العطاء ومدة اإلنجاز لألشغال

التعليمات

( ) 70000سبعون الف دينار

مدة اإلنجاز لألشغال

3/3/1/1

(  ) 365يوما تقويميا من تاريخ أمر المباشرة او لحين

فترة اإلشعار بإصالح العيوب
القانون الذي يحكم العقد

7/3/1/1
4/1

عنوانه:

مدير مديرية العمليات/ادارة مياه مادبا

انتهاء المخصصات المالية ايهما اسبق
(  ) 730يوما تقويميا
القوانين األردنية السارية المفعول

اللغة المعتمدة في العقد

4/1

اللغة العربية

لغة االتصال

4/1

اللغة العربية

المدة التي سيمنح فيها المقاول حق الدخول إلى

1/2

( )7أيام تقويمية من تاريخ أمر المباشرة .

الموقع
قيمة ضمان األداء

2/4

قيمةضماناألداءخاللفترةاإلشعاربإصالحالعيوب

( )%10من "قيمة العقد المقبولة"
( )%5من قيمة العقد النهائي

(ضمان اصالحالعيوب)

❑

غيرمطلوب

نظامتوكيدالجودة

9/4

❑

مطلوب

أوقات العمل المعتادة

5/6

( )8ساعات يوميا ،ولمدة ( )6أيام في األسبوع

الفترةالمحددةلمباشرةالعملبعدالتاريخالمحددللمباشرة

1/8

( )15يوما،وتعتبرهذهالفترةمشمولةضمنمدةاإلنجاز

قيمة تعويضات التأخير

7/8

( )100دينار عن كل يوم تأخير لكل امر عمل عن
البرنامج المتفق عليه

و( )20دينار عن كل ساعة تاخير اذا لم يباشر العمل
خالل  12ساعة من تبليغه
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د2-
الحد األقصى لقيمة تعويضات التأخير

7/8

( ) %15من قيمة العقد المقبولة

مكافأة اإلنجاز المبكر

13/8

( صفر ) دينار عن كل يوم مبكر

جدول بيانات التعديل:

8/13

غير مطبق .

المواد الخاضعة لتعديل األسعار بسبب تغير التكاليف

قيمة الدفعة المقدمة

2/14

( )%0من "قيمة العقد المقبولة"

عمالت الدفع للمقاول

15/14

الدينار األردني

تقديم وثائق التأمينات

1/18

خالل ( )14يوما من تاريخ االحالة

نسبة المحتجزات

3/14

( )%10من قيمة الدفعة

الحد األعلى للمحتجزات

3/14

( )%5من "قيمة العقد المقبولة"

التحضيرات عند الوصول إلى الموقع

5/14

جميع المواد والتجهيزات االلية التي

الحد األدنى لقيمة الدفعةالمرحلية

6/14

( )5000خمسة آالف دينار اردني

أسعار تبديل العمالت

7/14

نسبة الفائدة القانونية (نفقات التمويل)

8/14

الحد األدنى لقيمة التأمين ضد الطرف الثالث

3/18

فض الخالفات
تشكيل مجلس ّ

2/20

ض الخالفات
فترة تعيين مجلس ف ّ
فض الخالفات في حالة
الجهة التي تعين أعضاء مجلس ّ

2/20

خالل ( )28يوما من تاريخ المباشرة

3/20

جمعية المحكمين األردنيين

تدخل في االشغال الدائمة

( )%9سنوياً

()20000عشرون ألف دينار لكل
حادث
❑
❑

من عضو واحد

من ثالثة أعضاء

عدم االتفاق بين الفريقين
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د2-
سلطة تعيين المحكمين في حالة تخلف األطراف عن

6/20

بموجب قانون التحكيم األردني النافذ

التعيين
عدد أعضاء هيئة التحكيم

6/20

القواعد اإلجرائية للتحكيم

6/20

أقسام األشغال ()6/5/1/1

❑

عضو واحد

❑

ثالثة أعضاء

بموجب قانون التحكيم األردني

مدة اإلنجاز

قيمة تعويضات التأخير لكل يوم

الخاصة به

تأخير .

( )3 / 3 / 1 / 1
قسم
قسم
قسم
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د3-

نموذج كفالة المناقصة
Form of Tender Guarantee

المشروع :الطوارىء لصيانه شبكه الصرف الصحي
العطاء رقم......................:
إلى السادة (صاحب العمل) .............................................................................. :لقد تم
إعالمنا أن المناقص :شركة ........................................................................ :سيتقدم بعرض
للمناقصة للمشروع المنوه عنه أعاله استجابة لدعوة المناقصة  ،ولما كانت شروط المناقصةتنص على أن يتقدم المناقص
بكفالة

مناقصة

مع

عرضه،

وبناء

على

طلبه،

فإن

مصرفنا:

بنك  ......................................................يكفل بتعهد ال رجعة عنه أن يدفع لكم مبلغ:
 ............................................................عند ورود أول طلب خطي منكم وبحيث يتضمن الطلب ما
يلي:
أ-

أن المناقص ،بدون موافقة منكم ،قام بسحب عرضه بعد انقضاء آخر موعد لتقديم العروض أو قبل انقضاء
صالحية العرض المحددة بـ( )90يوما ،أو

ب-

أنكم قد قمتم بإحالة المناقصة عليه ،ولكنه أخفق في ابرام اتفاقية العقد بموجب المادة ( )6/1من شروط العقد ،أو

ج-

أنكم قد قمتم باحالة المناقصة عليه  ،ولكنه أخفق في تقديم ضمان األداء بموجب المادة ( )2/4من شروط العقد.

وعلى أن يصلنا الطلب قبل انقضاء مدة صالحية الكفالة البالغة ( )120يوما ويتعين إعادتها إلينا ،كما أن هذه الكفالة
تحكمها القوانين المعمول بها في األردن.
توقيع الكفيل  /البنك........................................... :
المفوض بالتوقيع........................................... :
التاريخ:

............................................
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د4-

نموذج اتفاقية العقد
Form of Contract Agreement

المشروع :مناقصةالطوارىء لصيانه شبكه الصرف الصحي

عطاءرقم......................:

حررت هذه االتفاقية في هذا اليوم  ..............من شهر  ...................لسنة
بين
ص احب العمل  ............................................................على اعتباره "الفريق األول"
و

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

المقاول

لما كان صاحب العمل راغبا في أن يقوم المقاول بتنفيذ أشغال مشروع................................... :
............................................................................................................
ولما كان قد قبل بعرض المناقص ــة الذي تقدم به المقاول لتنفيذ األش ــغال وانجازها واص ــالح أية عيوب فيها وتس ــليمها وفقا
لشروط العقد،
فقد تم االتفاق بين الفريقين على ما يلي:

-1

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

-2

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

"كتاب القبول"...........................................................

ب-

"كتاب عرض المناقصة...........................................................

ج-

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

هـ -

المواصفات

و-

المخططات

ز-

والجداول المسعرة (جداول الكميات والجداول األخرى)

د-

شروط العقد (الخاصة والعامة)
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د4-

-3

"قيمة العقد المقبولة" ) 70,000.(....سبعون الف دينار.
"مدة اإلنجاز" 365.......يوما تقويميا من تاريخ امر المباشرة او لحين انتهاء المخصصات المالية ايهما اسبق.

-4

إزاء قيام صاحب العمل بدفع الدفعات المستحقة للمقاول وفقا للشروط ،يتعهد المقاول بتنفيذ األشغال وانجازها

-5

إزاء قيام المقاول بتنفيذ األشغال وانجازها واصالح أية عيوب فيها وتسليمها ،يتعهد صاحب العمل بأن يدفع إلى

واصالح أية عيوب فيها وتسليمها وفقا ألحكام العقد.

المقاول قيمة العقد بموجب أحكام العقد في المواعيد وباألسلوب المحدد في العقد.
-9

اي شطب او كشط او حذف او اضافة بدون توقيع وخاتم طرفي العقد يعتبر الغيا".

وبناءا على ما تقدم فقد اتفق الفريقان على إبرام هذه االتفاقية وتوقيعها في الموعد المحدد أعاله 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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د5-

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

وصف المشروع:

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

صاحب العمل:

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

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

المقاول:

عضو المجلس ...................................عنوانه...................................
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:
-1

تعتبر الشروط الملحقة بهذه االتف اقية شروطا التفاقية فض الخالفات ،مع إدخال التعديالت التالية عليها:
..........................................................................................

-2

عمال بأحكام المادة ( )16من شروط اتفاقية فض الخالفات ،فإنه سوف يتم دفع بدل أتعاب عضو المجلس
على النحو التالي:
(

-3

) 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 هذه

-4

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.
-5

إن هذه االتفاقية خاضعة ألحكام القانون األردني.
عضو المجلس

المقاول

صاحب العمل

وقد شهد على ذلك
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د6-

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

وصف المشروع:

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

صاحب العمل:

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

المقاول:

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

عضو المجلس:

 ...................................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:
-1

تعتبر الشروط الملحقة بهذه االتفاقية شروطا التفاقية فض الخالفات ،مع إدخال التعديالت التالية عليها:
..........................................................................................

-2

-3

عمال بأحكام المادة ( )16من شروط اتفاقية فض الخالفات ،فإنه سوف يتم دفع بدل أتعاب عضو المجلس على
النحو التالي:

) 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 بمهامه مع أعضاء المجلس اآلخرين كمسوين للخالفات
وفقا ألحكام هذه االتفاقية.

-4

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.

-5

-6

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

المقاول

صاحب العمل

وقد شهد على ذلك
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ملحق اتفاقية فض الخالفات
شروط اتفاقية فض الخالفات
-1

يسمى عضو المجلس أو األعضاء (الحكم أو الحكمة) خالل ( )28يوما من تاريخ مباشرة العمل ،ولكن مهام
المجلس ال يتم المباشرة بها إال بعد نشوء خالف واحالته إلى المجلس.

-2

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

-3

يتعين على الحكم أن يبقى خالل أداء مهمته مستقال عن الفريقين ،وال يجوز له تقديم النصح إلى أي فريق إال

باصالح العيوب.

باطالع وموافقة الفريق اآلخر.
-4

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 طرف آخر القيام بمهمته أو
أن يستقدم أية خبرة قانونية أو فنية إال بموافقة الفريقين.

-5

يتعين على الحكم أن يتصرف بإنصاف وسوائية فيما بين الفريقين ،بإعطاء كل منهما فرصة معقولة لعرض
قضيته وتقديم ردوده على ما يقدمه الفريق اآلخر.

-6

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

-7

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

به ناتج عن سوء نية.

االستماع كما يراه مناسبا ،دون التقيد بأية إجراءات أو قواعد باستثناء هذه القواعد ،ويتمتع في هذا السياق
بالصالحيات التالية:

أ-

أن يقرر مدى سلطاته الذاتية  ،وكذلك نطاق الخالفات المحالة إليه،

ب-

أن يستعمل معرفته المتخصصة (إن توفرت)،

ج-

أن يتبنى اعتماد أسلوب االستجواب القانوني،

د-

أن يقرر دفع نفقات التمويل التي تستحق بموجب أحكام العقد،

هـ -

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

و-

أن ال يسمح ألي شخص غير المقاول وممثله وصاحب العمل وممثله ،لحضور جلسات االستماع ،وله
أن يستمر في عقد جلسة االستماع إذا تغيب أي فريق عن الحضور ،بعد التحقق من أنه قد تم إبالغه
بصورة صحيحة عن موعد الجلسة.

-8

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

-9

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

(إن وجدوا).
به.

- 10

يحق للحكم أن يتوقف عن العمل إذا لم يتم الدفع له خالل المهلة المحددة ،شريطة أن يرسل إلى الفريقين إشعا ار

- 11

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

بذلك مدته ( )7أيام.

أن يسترد ما يترتب على المقاول من اية مبالغ إزاءها.
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- 12

يمكن للحكم أن يستقيل شريطة أن يعلم الفريقين بإشعار مدته ( )28يوما .وفي حالة استقالته أو موته أو عجزه
عن أداء مهامه أو إنهاء عقده أو رفضه االستمرار في أداء مهامه بموجب هذه القواعد ،فإنه يتعين على الفريقين

أن يقوما بتعيين بديل له خالل ( )14يوما من تاريخ انقطاعه.
- 13
- 14

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 ق ارره خطيا إلى الفريقين بشأن أي خالف يحال إليه وذلك خالل فترة ال
تتعدى ( )84يوما من تاريخ إحالة الخالف إليه أو من تاريخ سريان اتفاقية فض الخالفات ،إن كانت قد تمت
بعد إحالة الخالف إليه .يجب أن يكون القرار مسببا ،وأن ينوه فيه بأنه يتم وفقا لهذه الشروط.

- 15

إذا قام الحكم بنقض أي من أحكام البند رقم ( )3آنفا بعلمه ،أو تصرف بسوء نية ،فإنه يعتبر غير مستحق لقبض
بدل

أتعابه

أو

نفقاته،

ويتعين

عليه

أن

يرد

تلك

الرسوم

والنفقات

التي

صرفها

تم

له ،إذا نتج عن ذلك النقض أن ق ارراته أو إجراءاته بشأن تسوية الخالفات أصبحت باطلة أو غير فاعلة.
- 16

تدفع أتعاب الحكم "بالمياومات" على النحو التالي:
-

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

-

مضافا إليها نفقات أداء المهام مثل المكالمات الهاتفية والفاكسات ومصاريف السفر واإلعاشة،

-

يتعين على المقاول أن يدفع للحكم بدل أتعابه ونفقاته خالل ( )28يوماً من تاريخ تسلمه للفواتير الخاصة

-

الق اررات،

يبقى بدل المياومات ثابتا طيلة مدة أداء الحكم لمهامه،

بذلك ،ويقوم صاحب العمل بدفع ما نسبته ( )50%منها للمقاول الحقا.
- 17

إذا نشأ أي خالف يتعلق باتفاقية فض الخالفات ،أو بسبب نقضها أو إنهائها أو انعدام أثرها ،فإنه يتم النظر في

الخالف وتسويته بموجب أحكام قانون التحكيم األردني.
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د7-

نموذج ضمان األداء (كفالة حسن التنفيذ)
Performance Guarantee

إلى السادة .............................................................................................. :يسرنا
إعالمكم بأن مصرفنا ............................................................................. :قد كفل بكفالة
مالية،

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

المقاول:

..........................................................................................................
بخصوص المناقصةرقم ()......................
المتعلق

بمشروع:طوارئ

الصحي

الصرف

مياهنا.....................................................

بمواقع

مختلفة

بمبلغ:

ضمن

أردني.....................................................

...........................................................................................
المناقصة

المحال

عليه

حسب

الشروط

الواردة

في

وثائق

ادارة

(........................

عقد

المقاولة،

شركة
دينار

)

وذلك

لضمانتنفيذ

وأننا

بأن

نتعهد

ندفع لكم – بمجرد ورود أول طلب خطي منكم المبلغ المذكور أو أي جزء تطلبونه منه بدون أي تحفظ أو شرط – مع ذكر
األسباب

الداعية

لهذا

الطلب

بأن

المقاول

قد

رفض

أو

أخفق

في

تنفيذ

أي

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

من

التزاماته

وتبقى هذه الكفالة سارية المفعول من تاريخ إصدارها ولحين تسلم األشغال المنجزة بموجب العقد المحدد مبدئيا بتاريخ
 ...........شهر  ...............من عام  .................................وعلى ان يتم تجديدها تلقائيا لمدد اخرى مدة
كل منها (  ) 90تسعين يوما ما لم يردكم من شركة مياه االردن " مياهنا " طلباً خطيا بالغاء الكفالة .

توقيع الكفيل  /مصرف.............................. :
المفوض بالتوقيع.................................... :

التاريخ.............................................. :
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د8-

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

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

مالية،

..........................................................................................................
بخصوص المناقصةرقم ()......................
المتعلق

بمشروع:

طوارئ

الصرف

الصحي

مواقع

مختلفة

ضمن

ادارة

شركة

مياهنا .......................................................... .......بمبلغ ) ........................ ( :دينار
.........................................................

أردني

 ...............................................................................وذلك ضمانا اللتزام المقاول لتنفيذ
جميع التزاماته فيما يخص أعمال اإلصالحات والصيانة بموجب أحكام عقد المقاولة.
واننا نتعهد بأن ندفع لكم – بمجرد ورود أول طلب خطي منكم – المبلغ المذكور أو أي جزء تطلبونه منه بدون أي تحفظ
أو شرط ،مع ذكر األسباب الداعية لهذا الطلب بأن المقاول قد رفض أو أخفق في تنفيذ التزاماته فيما يخص أعمال

اإلصالح ات والصيانة بموجب العقد ،وكذلك بصرف النظر عن أي اعتراض أو مقاضاة من جانب المقاول على إجراء
الدفع.
وتبقى هذه الكفالة سارية المفعول من تاريخ إصدارها ولحين التسلم النهائي لألشغال بموجب العقد وقيام المقاول بإكمال
النواقص واإلصالحات المطلوبة وعلى ان يتم تجديدها تلقائيا لمدد اخرى مدة كل منها (  ) 90تسعين يوما ما لم يردكم
من شركة مياه االردن " مياهنا " طلباً خطيا بالغاء الكفالة .
توقيع الكفيل  /مصرف........................... :

المفوض بالتوقيع.................................. :
التاريخ............................................ :
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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 المناقصةرقم......................:

الخاص بمشروع :المناقصةطوارئ الصرف الصحي في مختلف مناطق ادارة شركة مياهنا
 ......................بتأمين قيام المقاول بسداد قيمة الدفعة المقدمة حسب شروط المناقصة.
وأننا نتعهد بأن ندفع لكم المبلغ المذكور أعاله أو الرصيد المستحق منه عند أول طلب خطي منكم ،وذلك بصرف النظر

عن أي اعتراض أو تحفظ يبديه المقاول.

وتبقى هذه الكفالة سارية المفعول من تاريخ صدورها ولحين سداد المقاول ألقساط الدفعة المقدمة ،ويتم تمديدها تلقائيا لحين
سداد قيمة الدفعة المقدمة بالكامل.
توقيع الكفيل  /مصرف.............................. :
المفوض بالتوقيع.................................... :
التاريخ.............................................. :
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د10-
نموذج مخالصة عن دفعة االنجاز عند التسلم االولي

أقر أنا الموقع إمضائي وخاتمي أدناه..................................................................... :
...........................................................................................................
نقر نحن الموقعين إمضاءاتنا وخاتمنا في أدناه............................................................ :
...........................................................................................................
...........................................................................................................
بأننا قبضنا من  ...................................مبلغ ( )...........................دينا ار أردنيا.
وذلك قيمة دفعة االنجاز عند التسلم االولي عن مشروع انشاء.............................................
موضوع المناقصةرقم......................................................................................
وبهذا فاننا نبرىء ذمة ....................................................................وحكومة المملكة

االردنيه الهاشمية من المبلغ المذكور اعاله ومن كافة المبالغ التي سبق وان قبضناها على حساب مشروع المذكور اعاله
مع تحفظنا وتعهدنا بتقديم تفاصيل اية مطالبات ندعي بها الى ..............................
خالل فترة اربعــة وثمــانين يومــا" من تــاريخ هــذه المخــالص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة معززة بــالوثــائق الثبوتيــة ( دون ان يشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـكــل هــذا اق اررا" من
..................بصـ ـ ـ ـ ــحة هذه المطالبات ) وفي حالة عدم تقديم هذه المطالبات خالل المدهالمذكوره نكون قد اسـ ـ ـ ـ ــقطنا
حقنــا بــايــة مطــالبــة مهمــا كــان نوعهــا وقيمتهــا بحيــث تب أر ذمــة.................................وحكومــة المملكــة االردنيــة

الهاشمية من أي حق او عالقه بالمشروع المبين اعاله السابقة لتاريخ التسلم االولي للمشروع.
وعليه نوقع تحري ار في ......................
اسم المقاول:

اسم المفوض بالتوقيع:

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

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

توقيع المفوض بالتوقيع................................. :
الخاتم:
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د11-
نموذج إقرار بالمخالصة
Discharge Statement

أقر أنا الموقع إمضائي وخاتمي أدناه....................................................................
...........................................................................................................
نقر نحن الموقعين إمضاءاتنا وخاتمنا في أدناه........................................................... :
...........................................................................................................
....................................................................................................... ....
بأننا قبضنا من  ...................................مبلغ ( )...........................دينا ار أردنيا.
وذلك قيمة الدفعة الختامية بموجب احكام المواد ( )13/14 ،12/14 ،11/14من الش ــروط العامة للعقد ،وذلك عن مش ــروع
.................................................................................
..........................................................................................................

موضوع
نصرح

المناقصةرقم:

بموجب

هذا

اإلقرار

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

أننا

قد

قمنا

بتقديم

كافة

مطالباتنا

المتعلقة

بالعقدوبهذا

فإننا

نبرئ

ذمة ..........................................................وحكومة المملكةاألردنية الهاشمية من أي حق أو عالقة
بالمشروع المبين أعاله إبراءا عاما" شامال" مطلقا ال رجعة فيه.
وعليه نوقع تحري ار في ......................
اسم المقاول:

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

اسم المفوض بالتوقيع:

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

توقيع المفوض بالتوقيع................................. :
الخاتم:
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المملكه االردنيه الهاشميه

عطاء طوارئ للصرف الصحي محافظة مادبا

الجزء الثالث
المواصفات الخاصة
وجدول الكميات
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المملكة االردنية الهاشمية
شركه مياهنا

ادارة مياه مادبا

عطاء طوارئ للصرف الصحي محافظة مادبا

الجزء الثالث
المواصفات الخاصة

أ  -المواصفــات الخاصــه
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عطاء طوارئ للصرف الصحي محافظة مادبا
 - 1ع ـ ـ ــام

 : 1 – 1ان االعمال المطلوبه ضمن وثائق هذا العطاء هي توريد جميع المواد والمياه والعدد و المعدات
واالليـات وااليدي العاملـه والقيام بتنفيذ وتسليم وصيانة عطاء طوارئ للصرف الصحي محافظة مادبا وذلك

بموجب :

ا  -الشروط العامه والشروط الخاصه من عقد المقاولة الموحد

ب  -هذه المواصفات الخاصه .
ج  -جدول الكميات .

د  -اية مواصفات يشار اليها في وثائق العطاء .

هـ  -المخططات .

و  -اية مالحق تصدر على وثائق العطاء .

ز  -تعليمات المهندس .

 - 2 - 1مخططـات العقـد هي المخططـات المرفقـه بهـذا العقـد وايـة مخططـات معـدلـه او اض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــافيـه او

تفص ــيليه او ملحقه يص ــدرها المهندس او يوافق عليها خطيا من وقت الخر و كذلك المخططات
التفصيليه والتنفيذيه المقدمه من المقاول و الموافق عليها خطيا من قبل المهندس .

 - 3 - 1جميع المواد المس ـ ــتعمله يجب ان تكون من اجود االص ـ ــناف كما و ان المص ـ ــنعيه يجب ان
تكون بموجب المواصف ــات وبمستوى ممتاز يوافق عليه المهندس .
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 - 2وصف العمل :
العمل المطلوب ضمن وثائق هذا العطاء هو تمديد خطوط صرف صحي متفرقة في محافظة مادبا
وحسب الكشف المرفق حيث يتكون العمل من تقديم جميع المـواد والمياه والعدد والمعدات وااليدي العامله

وجميع التجهيزات الالزمه وتوريد وتركيب و تنفيذ وتجربة وتشغيل وتسليم وصيانة كافة أعمال المشروع

بموجب األعمال التالية :

 .1توريد و تركيب أنابيب صرف صحي قطر ( 200 ، 150و300و  ) 500...ملم من أنابيب (C.P
) و  DIو العمل يشمل ربط الخطوط والوصالت الجديدة على الخطوط القائمة شامال الحفر

والتسويه والتامين والطمم الى السطح العلوي مواد بيس كورس او حصمه وتوريدوانشاء مناهل

قطر()900ملم من نوع مسبقة الصب( )PRECASTو القاعدة مصبوبة في الموقع وذلك حسب
المخططات والمواصفات الفنيـه وتعليمات المهندس المشرف شامال توريد وتركيب اجزاء المانهول

من حلقات و مخروط وادراج وعمل بنشنغ وتكحيل ....الخ و توريد و تركيب أغطية و حلوق مناهل

قطر ( 57.5سم ) بقدرة تحمل ( 40طن ) ذات لون أسود مصنعة من الحديد السكب وحسب

المواصفات المعتمدة ( وزن الغطاء  70كغم ووزن الحلق  50كغم) و السعر يشمل كافة ما يلزم

لتثبيتها في أسطح مختلفة واعادة االوضاع الى ماكانت عليه حسب المواصفات والمخططات وحسب

تعليمات المهندس المشرف.
مالحظات -:

 على المقاول اتخاذ كافة االحتياطات و التدابير المطلوبه و توريد التجهيزات الالزمه و بموافقةالمهندس و ذلك لتحويل مياه الصرف الصحي عن منطقة العمل لحين االنتهاء من تنفيذ اعمال

العطاء و تعتبر التكاليف كامله مشموله ضمن اسعار العطاء.

 على المقاول أخذ االحتيطات الالزمة لعدم االضرار باي خدمات مدفونة او ظاهرة وكذلك الجدران المحيطةو االساسات  ...الخ ويتحمل المقاول تكاليف اصالح أي اضرار تنتج اثناء تنفيذ االعمال.

 -على المقاول إعتماد التعميم الصادر عن و ازرة األشغال رقم

/5مشاريع الطرق55735/

تاريخ

 2009/12/27الخاص بأعمال الخدمات على الطرق التابعة لو ازرة األشغال ( مقطع 5 , 4 , 3 , 2 , 1

 ) 7 , 6 ,وتعتبر جميع التكاليف مشمولة ضمن أسعار العطاء و ما ط أر عليها من تعديالت .
 -موقع العمل ( محافظة مادبا ) .

لمياه مادبا الحق بتكليف المقاول العمل في اي منطقة من المناطق التابعة لها باالضافة لما
ذكر في اسم العطاء و دون اية فروقات او تعويضات باالسعار
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 - 3تداخل العمل مع الخدمات و المعدات الموجوده في موقع العمل :
 -على المقاول اجراء التنسـ ـ ـ ـ ــيق الالزم مع المهندس المشـ ـ ـ ـ ــرف لبيان اية مرافق او خدمات تتعارض مع

اعمال المشروع .

 على المقاول ان ياخذ بعين االعتبار ان عمله في موقع العمل يجب ان ال يسـ ــبب أي عائق وعليه انياخذ االحتياطات الالزمه لعدم االضـرار باي من خطوط المياه او خطوط الصـرف الصـحي او الكوابل

او المع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدات وكل ما هو موجود في موقع العمل واية اضـرار يسـببها المقاول اثناء قيامه باعمال العقد

عليه ان يقوم باص ـ ـ ـ ــالحها او اس ـ ـ ـ ــتبدالها كما كانت عليه ( بموجب تعليمات و موافقة المهندس ) وعلى

حسابه الخاص .

 يكون المقاول مسؤوال عن حفظ وتخزين االدوات والعدد والمواد الخاصه به والمورده الى الموقع . -على المقــاول ترحيــل االنقــاض الى االمــاكن المحــدده من قبــل الجهــات المختص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه وتعتبر تكــاليفهــا

مشموله ضمن اسعار العطاء .

 على المقاول قبل وضع اسعاره ان يقوم بالكشف على الموقع ليتاكد بنفسه من طبيعة االعمال واخذالمعلومات واالقيسه المناسبه والالزمه واخذ كافة المعلومات الخاصه بهذا العطاء .

 على المقـاول وبعـد االنتهـاء من اعمـال هـذا العقـد ان يقوم بتنظيف الموقع وا ازلـة االنقـاض التي نتجـتعن تنفيذ االشـ ـ ــغال وازالة المعدات  ،بحيث يقوم بتسـ ـ ــليم الموقع بشـ ـ ــكل نظيف ومقبول لدى المهندس وال

يدفع لذلك أي مبالغ او عالوات اذ تعتبر تكاليفها مشموله ضمن االسعار الفرديه العمال العطاء .
 -4التنسيق :

على المقاول مسـؤولية التنسـيق المسـبق مع و ازرة االشـغال العامه و االسـكان و سـلطة المياه والبلديه

المعنيه وادارة المرور وشــركة اإلتصــاالت وشــركة الكهرباء وايه جهه رســميه اخرى وتقديم جميع متطلبات

الجهـات المعنيـه للحصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــول على موافقـاتهـا للعمـل في او تحـت اوقرب الطرق العـامـه واالرصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـفـه وعلى
المقاول ان يتقيد بتعليمات ومتطلب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات هذه الجهات بما فيها اشـارات المرور واالشـارات التحذيريه او

التحويالت والحواجز وحماية المشـ ــاه واالمالك الخاصـ ــه …الخ .وجميع المتطلبات وال يدفع للمقاول لقاء

هذه االعمال اية عالوات اذ تعتبر مشموله ضمن االسعار الفرديه لالعمال المطلوبه .

 -من مسـ ـ ــؤولية المقاول الحصـ ـ ــول على تصـ ـ ــاريح الحفر و موافقات الجهات الرسـ ـ ــمية المعنية التمام

العمـل و في حـال تم رفض طلبـه بمنحـه تصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـريح من ايـة جهـة  ,االمر الـذي يؤدي الى ايقـاف التنفيـذ و

عليه يجوز لص ـ ـ ــاحب العمل ايقاف اعمال العطاء و محاس ـ ـ ــبة المقاول على االعمال المنجزة  ,ودون ان
يترتب على ص ــاحب العمل اية تبعات مالية اما بالنس ــبة للخطوط التي بوش ــر العمل بها فيتم اكمالها من

قبل مقاول اخر يعينه المقاول الرئيســي بعد موافقة ادارة مياه مادبا خالل مدة اســبوع من تاريخ االيقاف و
يتم تعيين و محاسـ ــبة هذا المقاول من قبل المقاول الرئيسـ ــي وذلك بعد موافقة صـ ــاحب العمل و في حال
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لم يحضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر المقاول مقاوال" الكمال االعمال فيحق لصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاحب العمل اكمال العمل على نفقة المقاول و

بالطريقة التي يراها مناسبة.
*

معلومات مطلوبة من المقاول

ممثل ومستخدمو المقاول ( جهاز المقاول المنفذ ) :

يتعين على المقاول أن يعين الجهاز المنفذ التالي كحد أدنى  ،وبحيث يكون الجهاز متفرغاً للعمل
في الموقع طيلة مدة تنفيذ المشـ ـ ــروع  ،وأن تكون لديه المؤهالت والخبرات المدونة أدناه في مجال

اإلشراف أو التنفيذ أو كليهما على مشاريع مماثلة :

الرقم

الوظيفة

المؤهل العلمي

-1

مهندس

بكالوريوس

سنوات
الخبرة

العدد المطلوب

مبلغ الحسم  /دينار
 /شهر

1

 500دينا اًر شهرياً

-2

مراقب

كلية هندسية

5

1

-3

ايدي عاملة مدربة

ــ

3

حسب االعمال

 300دينا اًر شهرياً
ال يقل عن 220

المطلوبة وبحد ادنى 2

دينار

5

هندسة

مالحظة:

يتعين االتفاق فيما بين المقاول والمهندس على تواريخ تعيـين كل فرد من أفراد جهاز المقاول
المنفذ وفي حالة تخلف المقاول عن تعيـين أي فرد منه أو تغيب أي فرد منه دون تعيـين

بديل له فإنه سوف يتم خصم ما يقابله من رواتب مثل هؤالء األفراد غير المعينين أو المتغيبين
حسب تقديرات المهندس .
*

تسمية المقاول الفرعي ألشغال الكهروميكانيك وفئة تصنيفه .
اسم المقاول
الميكانيك :ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

الكهرباء  :ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ــــــــ

فئة التصنيف

ــــــــ
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• على المقاولين غير األردنيـين أن يقدموا إلى دائرة العطاءات الحكومية شهادتين األولى من
نقابة المهندسين األردنيـين والثانية من نقابة مقاولي اإلنشاءات األردنيـين ( حسب النموذج

بأن المقاول قد استكمل كافة اإلجراءات الخاصة بالمقاولين غير األردنيـين وفقاً
أدناه ) تفيد ّ
ألحكام قانون نقابة المهندسين األردنيـين وقانون مقاولي اإلنشاءات عند إحالة العطاء عليه
وقبل توقيع اإلتفاقية ويحق لصاحب العمل أنيصادر كفالة مناقصته التي سبق وأن تقدم بها
دون أن يحق للمقاول االعتراض أو الرجوع على صاحب العمل بأي مطالبات مهما كان

نوعها .

-5العمل في الليل :

يحق لصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاحب العمـل اوالمهنـدس اوممثـل المهنـدس او اية سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلطـه اخرى بموافقـة المهنـدس اصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدار

التعليمات للمقاول لتنفيذ أي جزء من االعمال في سـ ـ ــاعات الليل وذلك في الحاالت التي تتطلب ذلك
وعلى المقاول االلتزام بهذه التعليمات وتنفيذ االعمال وبدون اية عالوات اضافيه لقاء ذلك0

 - 6الكتالوجات و العينات :

على المقـاول تقـديم الكتـالوجات والنمـاذج والعينـات لمختلف المواد المشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــمولة في أعمـال العطـاء والموردة

من قبل المقاول الى المهندس المشرف بحيث ال تتعارض مع العطاء وذلك الخذ الموافقه على استعمالها
قبل التنفيذ وأي مواد تس ـ ــتعمل دون اخذ الموافقة الخطيه من المهندس س ـ ــتكون معرض ـ ــه للرفض و تعتبر

التكاليف مشموله ضمن اسعار العطاء .

 - 7برنامج العمل- :

على المقاول ان يقدم برنامج عمل لخطته في تنفيذ األعمال حسـ ـ ـ ــب الشـ ـ ـ ــكل و التفاصـ ـ ـ ــيل التي يحددها

المهندس الخذ موافقته عليها (  ) 15يوما من تاريخ قرار االحاله و ان يقدم للمهندس وصـ ــفا خطيا عاما
للترتيبات و األس ـ ــاليب التي س ـ ــيتبعها المقاول في تنفيذ األعمال المطلوبة منه و كلما طلب اليه المهندس

وتحديث البرنامج كل  30يوم

 - 8مختبر فحص المواد :
 على المقاول وخالل (  ) 15يوما من تاريخ أمر المباشـرة  ,تسـمية مختبر ( لفحص المواد ) مؤهل ومعتمد لدى الجهات المختصـ ـ ـ ــه و توافق عليه سـ ـ ـ ــلطة المياه وذلك الجراء وعمل الفحوصـ ـ ـ ــات المطلوبه
بانواعها المختلفه حسب شروط و مواصفات العطاء و كذلك الفحوصات التي يطلبها المهندس .

على المقاول ارسـال واحضـار العينات الى ومن المختبر ( او احضـار جهاز المختبر الى موقع العملوذلك حســب طبيعة ونوع الفحص )  ،واحضــار التقارير ( بواقع  3نســخ من كل تقرير ) وجميع ما يلزم

لتنفيذ هذه االعمال

 -تعتبر تكاليف اجراء الفحوص ـ ـ ـ ــات او اعادة اجرائها وتكاليف اعمال المختبر وتحض ـ ـ ـ ــير التقارير

مشموله ضمن اسعار العطاء .
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 – 9المياه لألعمال :
 - 1يكون المقاول مسؤوال عن تامين جميع احتياجاته من المياه في موقع العمل الستعمال عماله
ومستخدميه ومستخدمي صاحب العمل و المهندس لتنفيذ االعمال المشموله بهذا العقد و تخزينها في

اوعيه نظيفه ( يوافق عليها المهندس ) بالكميات الكافيه لتضمن سير العمل و على نفقته الخاصه .

 - 2في حالة توفر مصـدر للمياه تابع للسـلطه في موقع العمل او قريب منه فيمكن للمقاول ( بعد موافقة
ص ـ ــاحب العمل) الحص ـ ــول على احتياجاته من المياه مقابل التس ـ ــعيره الرس ـ ــميه المعتمده على ان يقوم و

على نفقته بنقل المياه بواسطة الصهاريج او توفير المواسير و القطع و المفاتيح وعمل التمديدات الالزمه

اليص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال الميـاه الى موقع العمـل وتركيـب عـداد ميـاه ( يوافق عليـه المهنـدس ) وا ازلـة هـذه التمـديـدات

والعداد عند انتهاء العمل في هذا العقد كما وعليه ان يقوم بتشغيل وصيانة اماكن التخزين والمواسير

والتوصـ ــيالت والمضـ ــخات والصـ ــهاريج المتحركه وكافة االعمال المؤقته لنقل المياه من نقطه التزويد الى

المكان الذي يكون بحاجه اليه وكل ذلك على نفقته الخاصه .
-1

في حال كسر خط مياه من قبل المقاول على المقاول ابالغ ادارة مياه مادبا فو ار ويقوم

المقاول باصالح الخط او ستقوم ادارة مياه مادبا باصالحه وسيتم تغريم المقاول اثمان المياه
المهدورة وتكلفة اصالح الخط في حال قيام ادارة مياه مادبا باصالحه وتقدر اثمان المياه بثالثة

اضعاف السعر الرسمي لشركة ادارة مياه مادبا( سعر الصهاريج ).وفي حال انقطاع احد

المشتركين من المياه بسبب اعمال المقاول يتم تزويد المشترك بالمياه وعلى حساب المقاول

 -9الجداول :

أ  -جداول التطابق :
النشرات الفنيه و جداول التطابق : Technical Catalogue & Complience Tables

على المقاول ان يقدم النش ـ ـ ـرات الفنيه لكافة المواد التي تدخل في عمل المش ـ ـ ــروع و ان يقدم النش ـ ـ ـره

الفنيه االص ــليه للماده المعروض ــه تماما و الخاص ــه بها بالذات او التي تش ــملها فنيا مع التاش ــير على

الماده  -طرازها  -في النشـرات الفنيه المرفقه اضـافه الى وجوب تقديم جدول مقارنه مفصـال فيه اسـم
الماده المعروضـ ــه وطرازها والمطلوبه ( و طرازها ان ذكر في العطاء ) و المواصـ ــفات الفنيه الكامله

للمعروض مقــارنــه بــالمطلوب في العطــاء و بيــان االختالف و التطــابق فيمــا بينهمــا و أي مالحظــه
على ذلك كما و يجب تقديم المواصـ ـ ـ ــفات القياسـ ـ ـ ــيه المصـ ـ ـ ــنعه عليها الماده المطلوبه و المعروضـ ـ ـ ــه

الثبات االختالفات او التطابقات الفنيه .

ب  -جداول الخطوط و الوصالت :
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على المقاول عمل جداول مفهرسـ ـ ـ ــه مطبوعه تتضـ ـ ـ ــمن الخطوط الرئيسـ ـ ـ ــيه و الفرعيه و الوصـ ـ ـ ــالت

المؤقته و المنزليه التي قام بتنفيذها مع بيان رقم القطعه و الحوض و اســمه و اســم المالك لكل قطعه

نفـذ عليهـا او بقربهـا وصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـلـه فرعيـه او منزليـه ( اذا توفر ذلـك ) و ذلـك على جـداول ورق ( ) A4

واضــحه تماما و ترفق مع المخططات المرجعيه(  ) Rec . DRGS.التي يســلمها و ذلك بعد موافقة

المهندس عليها .

 - 10مخططات التنفيذ ( ) Shop Drawings

 على المقاول ان يقدم للمهندس ( الخذ موافقته ) مخططات تنفيذيه العمال تمديد االنابيب تشمل( مس ـ ــقط افقي وبروفايل ) Plan and Profileومخططات تفص ـ ــيليه لتنفيذ الخطوط بعد التنس ـ ــيق مع

الجهات ذات العالقه مبينا فيها كافة اللوازم ومبينا عليها بوض ـ ـ ـ ــوح اقيس ـ ـ ـ ــه ومواص ـ ـ ـ ــفات المواد واالعمال

اليجوز المبــاشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـره بتنفيــذ او بتصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــنيع او توريـ د ايــة مواد مــالم يقــدم المقــاول المخططــات التنفيــذيــه لهــا
والحصول على موافقة المهندس عليها مسبقا .

 يقدم المقاول الى المهندس (  ) 3ثالثة نسـ ــخ باالضـ ــافه للنسـ ــخه االصـ ــليه موقعه من المقاول بموجبكتاب خطي بذلك وتسلم للمهندس في موقع العمل او حسب طلب المهندس .

 -على المقاول ان يقوم بتصحيح وتعديل هذه المخططات وحسب طلب المهندس .

 ان موافقـة المهنـدس على هـذه المخططـات او المواد او االجهزه والمواصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـفـات ال تعفي المقـاول منمسـؤولية التوريد والتصـنيع بالمقاسـات الصـحيحه وحسـب مواصـفات ومتطلبات العقد وتعتبر تكاليف اعداد

وتجهيز المخططات التنفيذيه مشموله ضمن اسعار العطاء 0
 -11المخططات المرجعيه ( ) Record Drawings

عند انتهاء اعمال تمديد خطوط الصرف الصحي يقوم المقاول بعمل المساحه الالزمه لعمل المخططات

المرجعيه لالعمال كما نفذت (  ) AS built drawingمبين عليها وبشـكل واضـح االسـم الرسـمي لكل

ش ـ ـ ـ ــارع وكذلك اش ـ ـ ـ ــارات لمواقع أي مرافق مدفونه ظهرت اثناء تنفيذ اعمال العطاء ش ـ ـ ـ ــامال المخططات

التاليه:

 .1المس ــاقط االفقيه بمقياس رس ــم (  ) 500 /1و( ) 2500 /1وبقياس لوحات (  62 × 84س ــم
) مبينا عليها مسارات الخطوط والوصالت المنزليه

 .2البروفايل بمقياس رسـ ــم ()100/1عامودي و( )1000/1افقي و بقياس لوحات ( 32×84سـ ــم
)

 .3نمـاذج الوصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالت المنزليـه بمقيـاس رسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم (  ) 500 /1و بقيـاس (  ) Aو تقـديم جـداول
الوصالت المنزليه بواقع (  ) 3نسخ اضافة الى النسخة االصليه .

و تبين هذه المخططات بوض ـ ـ ــوح المواد والقطع ومواص ـ ـ ــفات واقيس ـ ـ ــه المواد المس ـ ـ ــتعمله حس ـ ـ ــب موافقة

المهندس المشرف.
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 على المقاول تثبيت إحداثيات مواقع المناهل باألبعاد الثالثية ( )X.Y.Zبواسـ ــطة نظام ()GISوبيانهاعلى البر وفيالت وكذلك المخططات التي تبين مسارات الخطط الرئيسية 0

 كما وعلى المقاول تثبيت كافة الخطوط وتوابعها المبينه على المخططات المرجعيه باقيس ـ ـ ــه وابعاد مننقاط ومعالم ثابته في موقع العمل وحسب تعليمات وموافقة المهندس المشرف .

 تكون هذه المخططات مفصـ ـ ــله ومرسـ ـ ــومه حسـ ـ ــب ما هو مذكور اعاله وتكون المخططات المرجعيهاالص ـ ـ ـ ــليه من ورق جيالتين ش ـ ـ ـ ــفاف س ـ ـ ـ ــماكة  07ر 0ملم Pure White Permatrace Gelatin (:

.) Teansparent Unterable Film . 0.07mm thick
و على المقاول تقديم ما يلي :

 على المقـاول تقـديم ثالث نسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــخ الكترونيـه مبين عليهـا مواقع المنـاهـل و بيـانهـا على البروفـايالت والمخططات االفقيه التي تبين مسارات الخطوط الرئيسيه و بيان ذلك علــى المخـططات المـرجـعيـه

( ) Record Drawings

 -على المقاول تقديم الن ـس خ االصـليه ( الشـفافه ) وثالثة نسـخ مطبوعه من هذه المخططات ( المسـاقط

االفقيـه  ,البروفـايـل و الوصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالت المنزليـه ) الى المهنـدس للموافقـه عليهـا قبـل ان تعتبر هـذه االعمـال

منتهيه وقبل تسليمها للسلطه

 وتعتبر تكلفـة االعمـال المسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاحيـه وتحضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيرهـذه المخططـات المرجعيـه ومـا يتعلق بهـاوالنسخ االلكترونيه مشموله ضمن اسعار العطاء .

 1-11المخططات المرجعية( AS-Built )-:

عند انتهاء اعمال تمديد خطوط المياه او الصـ ـ ـ ـ ــرف الصـ ـ ـ ـ ــحي يقوم المقاول بعمل المسـ ـ ـ ـ ــح الالزم

النتاج المخططات المرجعية لالعمال كما نفذت شـ ـ ـ ـ ــامال المسـ ـ ـ ـ ــقط االفقى و البروفايل بمقياس

رسم

(العمودي  100/1واالفقي  )1000/1و تبين هذة المخططات وبشـكل واضـح اإلسـم الرسـمى لكل

شارع وكذلك اشارات لمواقع اى مرافق مدفونة ظهرت اثناء تنفيذ اعمال العطاء.

 -2-11المواصفات الخاصة بالمخططات الجغرافية (:)GIS

 .1س ـ ـ ـ ـ ــيتم تزويد المقاول بنس ـ ـ ـ ـ ــخة رقمية لمنطقة العمل (حس ـ ـ ـ ـ ــب مخططات العطاء للمناطق المراد
تنفيذها والمحددة فقط من قبل الجهة المشـرفة) تحتوى على حدود قطع اال ارضـي والمعالم واسـماء

الش ـوارع وش ــبكة المياه وش ــبكة الص ــرف الص ــحى ونظام القطع والترقيم المس ــتخدم في ش ــركة ادارة

مياه مادبا و(الموصـ ــفات الخاصـ ــة لشـ ــبكات المياه و الصـ ــرف الصـ ــحي المعتدة لدى مديرية نظم
المعلومات الجغرافية  /ادارة مياه مادبا)
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 .2على المقاول تزويد شـ ـ ـ ـ ـ ــركة ادارة مياه مادبا بنسـ ـ ـ ـ ـ ــخة رقمية من المخططات التنفيذيه والتي يتم
العمل عليها من خالل برنامج  ArcGISمســتخدما نســخة قاعدة البيانات المســلمه والمعمول بها

فـي شـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرك ـ ـ ــة ادارة مـي ـ ـ ــاه م ـ ـ ــادب ـ ـ ــا عـلـى ان يـكـون ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـكـلـه ـ ـ ــا الـنـه ـ ـ ــائـي (shp( Format

او( )Geodatabase.gdbوكذلك نسـ ــخه ورقيه طبق األصـ ــل عن النسـ ــخه الرقميه بحيث تحتوى
على الطبقات (  ) Layersالمعلومات التاليه :

▪ طبقة الخطوط  Linesلشبكات المياه او الصرف الصحي .
▪ طبقة التجهيزات او المناهل ( . Nodes ) Fittings

▪ طبقة للوصالت المنزلية  Linesلشبكات المياه او الصرف الصحي.
▪ طبقة التجهيزات للوصالت المنزلية ( . Nodes ) Fittings

▪ ان تحوي النسخة الرقمية على الخطوط و القطع او المناهل الجديدة فقط .
▪ ان يتم ربط هندسي للطبقتين الخطوط والتجهيزات و مراعاة ال . Snap

▪ اسـ ـ ـ ــتخدام نفس القطع و الترقيم المعمول به بشـ ـ ـ ــركة ادارة مياه مادبا .المحافظة على نظام
االح ـ ـ ــداث ـ ـي ـ ـ ــات الـ ــمسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـت ـ ـخ ـ ـ ــدم فـ ــي شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرك ـ ـ ــة ادارة م ـ ـي ـ ـ ــاه م ـ ـ ــادب ـ ـ ــا وهـ ــو ال ـ ـت ـ ـرب ـ ـيـ ــع

الفلسطيني( ).Palestine_1923_Palestine_Grid
▪

ان تحوي على نق ــاط الربط والعزل والفصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل ان وج ــدت مع الشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبك ــات الق ــائمـ ـ ة مع

اظهارالخطوط الملغية.

▪ اعتمــاد مقيــاس رسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم للمخططــات  1000/1او  .2500/1والبروفيــل (  ) 1000/1أفقي (
 ) 100/1عمودي  .ورسم التفاصيل بمقياس رسم مناسب

▪ ان تحوي المخططات الورقية على معلومات الهام
▪

المبينة في المخططات المرفقة.

ان تكون النسخة الرقمية مطابقة الى النسخة الورقية و معتمدة من االشراف .

 .1لشركة ادارة مياه مادبا الصالحية بتعديل المواصفات الواردة اعاله و ذلك بما يخدم مصلحة
العمل مع العلم بانه سيتم االعالم مسبقا بذلك و بكتاب رسمى يوضح نقاط التعديل.

 .2يتعهد المقاول رسـ ــميا بعدم البيع او التصـ ــرف بالبيانات المقدمة من شـ ــركة ادارة مياه مادبا
الى جهة اخرى كونها ملكا للشركة و اعادة النسخة االصلية.

 .3سيتم االستالم من قبل المقاولين حسب المواصفات المذكورة اعاله .
لالستفسار يرجى مراجعة شركة ادارة مياه مادبا مدير مديرية نظم المعلومات الجغرافية.

على المقاول تسليم المخططات النهائية قبل االنتهاء من اعمال المشروع.
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 -12مكتب المهندس و الجهاز المشرف :

 - 1شريط قياس كتاني طول  30عدد . 1
 -2شريط قياس معدني طول  5مت ار عدد . 2
*********جميع ما ورد اعاله مش ــموال ض ــمن اس ــعار العطاء وال يحق للمقاول المطالبة باية تكاليف
اضـافية علما ان المواد جميعها اعاله سـوف تؤول ملكيتها الدارة مياه مادبا عند االنتهاء من
تنفيذ المشروع واتمام االستالم االولي.

 -13لوحة تسمية المشروع-:

على المقاول و خالل اسبوع من تاريخ استالم موقع العمل تقديم و عمل لوحة قياس 0.75* 1.5

متر على االقل مثبته فى مكان واضح من موقع المشروع و حسب تعليمات المهندس و مبينا
بوضوح ما يلى:

• اسم المشروع و رقم العطاء
• اسم المالك (شركة ادارة مياه مادبا مياهنا)

• اسم الجهة المشرفة على المشروع شركة مياهنا /ادارة مياه مادبا /الشؤون الفنية.
• اسم المقاول و عنوانه

• تاريخ بدء العمل ومدة العطاء

تتكون اللوحة من اطار متين من حديد الزواية قياس  5*50*50ملم مع التقوية القطرية و يكون

من الصاج المجلفن سماكة  2ملم تثبت اللوحة على ماسورتين قطر  2بوصة مثبتين فى االرض
داخل قاعدتين خرسانيتين بقياس مناسب.

تدهن كامل اللوحة مع االطار و التقويات والوجه بدهان اساس خاص بالحديد المجلفن.
يكون لون الدهان النهائى للوجه و نوعية وحجم الخط حسب تعليمات و موافقة المهندس.

تعتبر تكاليف تجهيز و توريد و تركيب اللوحة و ازالتها عند االنتهاء من اعمال المشروع مشمولة

ضمن اسعار العطاء.

-جهاز المقاول المنفذ:

يتعين على المقاول االلتزام بتعيين الكادر المطلوب وحسب ما هو مبين في الجدول الرفق في اخر
العطاء وهذا يعتبر الحد االدنى ويجب زياده عدد المراقبيين عند زياده عدد الفرق العامله  ،وفي حالة

عدم التزام المقاول بتعيين الكادر المطلوب  ،سيتم حسم المبالغ الشهرية المحددة في الجدول أدناه من

استحقاقات المقاول وال يحق للمقاول االعتراض على ذلك ،مع العلم أن على المقاول زيادة عدد الفرق
العاملة حسب حجم العمل و حسب طلب المهندس.
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 شروط السالمة العامة .1على المقاول اتخاذ االجراءات الالزمه لسالمة جميع العاملين في الموقع وتزويدهم بجميع االجهزه و االلبسه الضرورية
لذلك و حسب البنود أدناه و بالتنسيق مع اجهزه امانه عمان الكبرى و دائره السير و المهندس المشرف و بدون ايه

عالوه على االسعار.

 .2على المقاول وضع اإلشارات التحذيرية و اتباع متطلبات السالمة العامة و ذلك بالحضور و المشاركة باجتماع السالمة
العامة قبل بدء العمل 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)

 .3على المقاول اتخاذ اإلجراءات الالزمة لضمان السالمة العامة على الطرق و مرفق طيه مخططات إرشادية للسالمة
العامة على الطرق لتطبيقها على المواقع و بالتنسيق مع أجهزة و ازرة االشغال العامة او البلديةو دائرة السير و المهندس
المشرف بدون اية عالوة على األسعار.

 .4ستقوم شركة ادارة مياه مادبا بإجراء التفتي

الدوري على السالمة العامة في مواقع العمل وفى حالة عدم االلتزام

بمتطلبات السالمة سيتم المطالبة بالتعويض االتفاقي من مستحقات المقاول عن كل مخالفة من المخالفات الواردة

أعاله وحسب النموذج بمقدار ( )100-300دينار وحسب رأي المهندس.

 .5على المقاول اتخاذ االجراءات الالزمه للسالمه العامه و تدعيم جدران الحفريات بالطوبار الالزم بدون ايه عالوه على
االسعار.

على المقاول اتخاذ االجراءات الالزمه لضـمان السـالمه العامه على الطرق و مرفق طيه مخططات ارشـاديه للسـالمه العامه على
الطرق لتطبيقها على المواقع و بالتنس ـ ــيق مع اجهزه امانه عمان الكبرى و دائره الس ـ ــير و المهندس المش ـ ــرف و بدون

ايه عالوه على االسعار
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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 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 خصوصاً اذا كان العمل في الليل.

• وضع شريط تحذيري حول مكان العمل مع االخذ بعين االعتبار بأن حركة جميع العاملين يجب أن تكون داخل 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 في حاالت العمل الليلي قبل موقع الحفريه وبعده حتى نتمكن من توفير
الحمايه الالزمه للعاملين في الموقع .

• استخدام اثنين من العاملين قبل موقع الحفريه وبعد موقع الحفريه من اجل تنظيم عملية السير خصوصاً اذا كان 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 واليتم استالم أى جزء من المشروع منه وتوقع
عليه عقوبه ماليه تحدد حسب ماتراه الشركة مناسباً.

• تقع على عاتق المتعهد /المقاول مسؤولية أي إصابة عمل تقع ألي شخص سواء موظفاً لديهم أم من عامة الناس او

أي حادث يلحق الضرر في ممتلكات اآلخرين ناتج عن عدم إتخاذ تدابير السالمة العامة الالزمة والضرورية وال عالقة
لشركة ادارة مياه مادبا امام القضاء بذلك
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السالمة العامة والمستلزمات والمعدات الالزم توفيرها والتقيد بها من قبل المتعهدين والمقاولين

شروط السالمة العامة للمتعهدين والمقاولين

 .3على المقاولين والمتعهدين اتخاذ االجراءات الالزمه لسالمة جميع العاملين وعامة الناس في المواقع
وتزويد كافة العاملين لديهم بجميع االجهزه ومالبس الوقاية الشخصية ومعدات السالمة الالزمة و

الضرورية و حسب البنود أدناه و بالتنسيق مع المهندس المشرف و بدون ايه زياده على االسعار

المتفق عليها.

 .4على المقاول /المتعهد وضع اإلشارات التحذيرية و اتباع متطلبات السالمة العامة قبل بدء العمل و
تقديم خطة للسالمة العامة تشمل على سبيل المثال ال الحصر :

• أسماء األشخاص المسؤولين عن السالمة العامة في المواقع (إسم مشرف
السالمة العامة) .

• تعليمات المقاول /المتعهد للعاملين الخاصة بالسالمة العامة والواجب إتباعها.
• 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 ،
خطوط الغاز .............الخ)

 .5على المقاول اتخاذ اإلجراءات الالزمة لضمان السالمة العامة على الطرق و مرفق طيه
مخططات إرشادية للسالمة العامة على الطرق لتطبيقها على المواقع و بالتنسيق مع

أجهزة و ازرة االشغال العامة او البلديةو دائرة السير و المهندس المشرف بدون اية زياده
على األسعار.

 .6ستقوم شركة ادارة مياه مادبا  /مهندسي اإلشراف المسؤولين عن األشراف ومتابعة
التنفيذ بإجراء التفتي

الدوري على السالمة العامة في مواقع العمل وفى حالة عدم

االلتزام بمتطلبات السالمة سيتم المطالبة بالتعويض االتفاقي من مستحقات المقاول عن

كل مخالفة من المخالفات الواردة أعاله وحسب النموذج بمقدار ( )100-300دينار
وحسب رأي المهندس المشرف.

 .6على المقاول اتخاذ االجراءات الالزمه للسالمه العامه و تدعيم جدران الحفريات بالطوبار
الالزم بدون ايه زياده على االسعار.

 .7في حال تكرار المخالفه سيتم رفع قيمة الغرامه دون سابق أشعار بزياده مقدارها  100دينار.
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المستلزمات والمعدات المطلوب توفيرها من قبل المتعهد
 .1توفير مستلزمات السالمه التاليه لكل أليه
• صندوق اسعاف
• طفاية حريق

• فلشر ( لواح)
• عاكسه

• كشاف واناره مناسبه
 -2توفير 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 المس ـ ـ ــوؤل عن تقيد العمال بقواعد الس ـ ـ ــالمه العامه وعن مخاطر وأضـ ـ ـ ـرار 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 مسـ ـ ـ ــولية متابعة وتنفيذ النقاط اعالءه مع المتعهد المنفذ للعمل من قبل مهندس االش ـ ـ ـ ـراف
المسؤل عن متابعة المشروع .
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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 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 خصوصاً اذا كان العمل في الليل.

• وضع شريط تحذيري حول مكان العمل مع االخذ بعين االعتبار بأن حركة جميع العاملين يجب أن
تكون داخل هذا الشريط .

• وضع حواجز اغالق حول الحفريه ومن جميع االتجاهات لمنع سقوط أى شخص في الحفريه.
• وضع اشا ارت مرور تحذيريه وارشاديه قبل موقع الحفريه وبعدها وبالمسافه الكافيه.

• استخدام اللواح الموجود على ظهرالسياره في حاالت العمل الليلي قبل موقع الحفريه وبعده حتى نتمكن
من توفير الحمايه الالزمه للعاملين في الموقع .

• استخدام اثنين من العاملين قبل موقع الحفريه وبعد موقع الحفريه من اجل تنظيم عملية السير
خصوصاً اذا كان 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.
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• في حال مخالفة المتعهد المور السالمه العامه فانه يوقف عن العمل واليتم استالم أى جزء من
المشروع منه وتوقع عليه عقوبه ماليه تحدد حسب ماتراه الشركة مناسباً.

• تقع على عاتق المتعهد /المقاول مسؤولية أي إصابة عمل تقع ألي شخص سواء موظفاً لديهم أم من
عامة الناس او أي حادث يلحق الضرر في ممتلكات اآلخرين ناتج عن عدم إتخاذ تدابير السالمة

العامة الالزمة والضرورية وال عالقة لشركة ادارة مياه مادبا امام القضاء بذلك
االسم ................:

...........................:

التوقيع ......................:

التاريخ
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نموذج التفتي

على السالمة

اسم العطاء:

رقم العطاء:

المراقب:

التاريخ:

مندوب المقاول:
البنـ ــد

الرقم
1

مخططات ووثائق العطاء متوفرة في الموقع.

2

صندوق اإلسعافات األولية متوفر ومجهز.

3

منطقة العمل منظمة وخالية من العوائق.

4

المستودع نظيف ومنظم.

5

المواد القابلة لالشتعال في أوعية مخصصة واشارة التحذير متوفرة.

6

األدوات والمالبس الوقائية متوفرة ومستعملة.

7

السترة العاكسة متوفرة ومستعملة.

8

جميع العوائق واألخطار متوفرة وموضحة ومعزولة.

9

اإلشارات التحذيرية واإلرشادية متوفرة ومستعملة.

10

الممرات مفتوحة وسليمة.

االلتزام

التصحيح المطلوب

نعم /ال /ال

نعم  /ال

نعم /ال /ال

نعم  /ال

نعم /ال /ال

نعم  /ال

نعم /ال /ال

نعم  /ال

نعم /ال /ال

نعم  /ال

نعم /ال /ال

نعم  /ال

نعم /ال /ال

نعم  /ال

نعم /ال /ال

نعم  /ال

نعم /ال /ال

نعم  /ال

نعم /ال /ال

نعم  /ال

ينطبق
ينطبق
ينطبق
ينطبق
ينطبق
ينطبق
ينطبق
ينطبق
ينطبق
ينطبق
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11

حماية الحفر مستعملة حيث يلزم.

12

جنب الحفر خالي من العوائق والردم.

13

وسائل السيطرة على الغبار مستعملة.

14

الخدمات األخرى كالكهرباء والهواتف محددة المسار.

15

خطة تنظيم السير متوفرة وموافق عليها.

16

خطة ســالمة للمواقع الحســاســة متوفرة (داخل الخزانات  ،مجرى الســيول ،

نعم /ال /ال

نعم  /ال

نعم /ال /ال

نعم  /ال

نعم /ال /ال

نعم  /ال

نعم /ال /ال

نعم  /ال

ينطبق
ينطبق
ينطبق
ينطبق
نعم /ال /ال

نعم  /ال

ينطبق
 ...الخ).

نعم /ال /ال

نعم  /ال

ينطبق

17

العمال خارج نطاق تحرك اآلليات الثقيلة.

18

التصرف باألنقاض حسب األصول.

19

إدارة المواد الحساسة حسب األصول (مثل الكيماويات).

20

الدخول إلى األماكن المحصورة حسب األصول.

نعم /ال /ال

نعم  /ال

ينطبق
نعم /ال /ال

نعم  /ال

ينطبق
نعم /ال /ال

نعم  /ال

ينطبق
نعم /ال /ال
ينطبق

\\PRO-SRV\Proc_Backup\Procurement\Procurement 2022\Tender Doc\Amman\O-T\O-T-22-0019-A.docx

نعم  /ال

83

تاريخ اإلنهاء

اإلجراء المطلوب

التوقيع

رقم البند

مندوب المقاواللتاريخ
مالحظات (إذا لزم)

التفتي

االسم:

التوقيع

التاريخ

المراجعة

االسم:

التوقيع

التاريخ
الغرامة 200.00 :دينا ارً

مخالفات رئيسية

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

مخالفات ثانوية:

البنــد رقم ، 15 ، 13 ،12 ،10 ، 9 ، 7 ، 6 ، 4 ، 3 ، 2 ، 1 :الغرامة 50.00 :دينا اًر

18 ، 17
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 – 31أوامر العمل -:
===========

سـ ـ ــوف يتم تسـ ـ ــليم المقاول كل موقع بأمر عمل منفصـ ـ ــل يتم فيه تحديد مدة العمل باالتفاق بين المهندس والمقاول
على أن يقوم المقاول بتجهيز التنســيقات الضــرورية مع المؤس ـســات المعنية ومنضــمنها بلدية مادبا الكبرى واشــغال
مادبا،وســيتم خصــم مبلغ محدد حســب ما هو مبين أدناه عن كل يوم تأخير عن المدة المعتمدة في أمرالعمل  ,ويتم
احتساب مدة أمر العمل بصورة تتناسب مع قيمته قياساعلى كل من قيمة و مدة المشروع التعاقديتين ،وذلك حسب
المعادلة التالية :
مدة امر العمل= قيمة أمر العمل مضروبا بمدة المشروع التعاقدية ومقسوما على قيمة المشروع الكلية التعاقدية .
أما قيمة الخصم على كل أمر عمل متأخر فتحسب كما يلي :
قيمة الخصـ ـ ــم عن كل يوم تأخير في إنجاز أمر العمل = قيمة أمر العمل مقسـ ـ ــوما على قيمة المشـ ـ ــروع التعاقدية
مضروبا في قيمة تعويضات التأخير المشار إليها في جدول ملحق عرض المناقصة .
 -1الكيل والدفع:
.1

إن أي عمل يقوم به المقاول و يكون غير مطلوب في العقد و ليس بأمر خطي من

المهندس لن يكون مشموال في عملية الكيل.

.2

تعتبر األسعار االفراديه الوارده في جدول الكميات شامله لتكاليف اعمال الربط على الخطوط

القائمه بما فيها القطع الالزمه مثل الكوالرات و التيهات و االكواع...الخ من القطع الالزمه.

 -2فيما يخص تقديم مخططات حسب الواقع ( )As builtفيجب تقديم هذه المخططات الورقية للمعامالت المنفذة
مع المطالبه الماليه والتي يتم عمل مطالبة مالية بها ولن يتم قبول أية مطالبة مالية مالم تكن مرفقه بالمخططات

حسب الواقع ( )As builtالخاصة بها وسيتم حسم نسبة  %1من قيمة االعمال المنجزهالنهائية بدل كلفة عمل
مخططات حسب الواقع  GISوذلك للمقاولين المصنفين درجة رابعه وخامسة .وعدم قبول الحسم على المقاولين

ا لمصنفين درجة اولى أو ثانية أو ثالثة  ,وفي حال عدم تقديمها منهم سيتم حسم ما قيمته ( %)5من قيمة العطاء
النهائيه وذلك للمقاولين المصنفين درجة اولى أو ثانية أو ثالثة .

 -3يطلب من المقاول تقديم المطالبة النهائية مع ما تبقى من مخططات حسب الواقع ( )As builtوتقرير االستالم
األولي وذلك خالل شهرين كحد أقصى من تاريخ انتهاء اعمال العطاء وبعكس ذلك ستقوم شركة ادارة مياه مادبا
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بإعداد مطالبة نهائية ومخططات  Asbuiltوحسم  %5من قيمة العطاء الفعلية والتي تشمل  %2.5تكاليف ادارية

العداد المطالبة و %2.5بدل عمل مخططات نهائية  GISوتقديمها للدائرة المالية ووضعها كأمانات بعد حسم %5
من قيمة العطاء النهائية وجميع المستحقات المترتبة الدارة مياه مادبا على المقاول للفروقات المتعلقة بالمواد المستلمة
من المستودع وسيتم منع المقاول من المشاركة بأية عطاءات مستقبلية ووضعه على القائمة السوداء ولفتره ال تقل

عن عام واحد.
 -4في حالة تقصير المقاول بالحصول على التصاريح الالزمة من و ازرة االشغال العامة أو البلدية بسبب تأخره
بإعادة األوضاع للمعامالت المنفذة أو أية مطالبات لألمانة او البلدية او األشغال او أية أسباب أخرى سيتم الغاء
العطاء وتسييل الكفاالت وعدم السماح للمقاول بالدخول بأية عطاءات مستقبلية من شركة ادارة مياه مادبا.
 -5على المقاول تقديم مخططات  Asbuiltاوال باول لالعمال المنفذة و بحد اقصى  %50من اعمال العطاء او
مدة العطاء ايهما اسبق.
ثانيا  :على المقاول مراعاة مايلي -:
ال يسـمح للمقاول باخذ المياه من خطوط المياه القائمه بدون موافقة المهندس و في حالة موافقة شـركة

.1

ادارة مياه مادبا على ذلك يتم احتس ـ ـ ــاب كميات المياه المس ـ ـ ــتهلكه و محاس ـ ـ ــبة المقاول على ذلك حس ـ ـ ــب تعليمات
المهندس.

 .2على المقاول كشــف وتدقيق مواقع الخطوط القائمة قبل البدء فى العمل حيث يشــمل العمل الحفريات في أي

نوع من التربة واعادة الطمم واعادة وض ـ ـ ــع الس ـ ـ ــطوح بموجب المواص ـ ـ ــفات وتعتبر تكاليف هذة األعمال مش ـ ـ ــمولة

ضمن أسعار العطاء.
 .3ان موافقـة المهنـدس على اى عمـل او مواد مقـدمـة من المقـاول ال تعفى المقـاول من مسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــئوليـاتـه المنـاطـة بـه
حسب شروط هذا العطاء.

 .4على المقاول اخذ الحيطه لمنع دخول االتربه و االوساخ داخل
 .5على المقاول التنس ـ ـ ــيق مع دائرة اال ارض ـ ـ ــى و المس ـ ـ ــاحة ومع البلدية المعنية و االش ـ ـ ــغال العامة لتحديد قطع
اال ارضـي و مسـارات خطوط المياة و ضـمان تنفيذها ضـمن الطرق الرسـمية التى سـيتم تسـليمها اليه من قبل شـركة

ادارة مياه مادبا .وال يدفع للمقاول لقاء هذه األعمال أية عالوات إذ تعتبر مشـمولة ضـمن االسـعار الفردية لألعمال

المطلوبة.
.6

ان اى مواد يقــدمهــا المقــاول لالسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتعمــال فى اعمــال العطــاء يجــب ان تفحص بعــد اخــذ موافقــة المهنــدس

المشرف المسبقة و ذلك على نفقة المقاول و طبقا للمواصفات المطلوبة او اية مواصفات اخرى مكافئة.
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.7

ان اى مواد احضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرت الى الموقع و كـانـت برأي المهنـدس غير ص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالحـة او من نوعيـة متـدنيـة او غير

.8

المتطلبات االسـاسـيه العمال تمديد انابيب الصـرف الصـحي بموجب المواصـفات الفنية لسـلطة المياة  /ادارة

مناسبة لالستعمال فى اى اعمال العطاء فعلى المقاول اخراجها من الموقع وعلى نفقته الخاصة.

مياه مادبا شركة مياه االردن /مياهنا لكافة البنود كما يلي -:

أ-

تنظيف و تسوية و تحضير مواقع و مسارات الخطوط الفساح المجال امام معدات المقاول و عماله

ب -حفر الخنادق في جميع انواع التربه و الص ـ ــخور و الخرس ـ ــانه و البالط و االدراج و االس ـ ــفلت و عمل طمم
للمواسـ ـ ـ ـ ــير فوق و تحت و على الجانبين كما تبين المخططات النموذجيه و يشـ ـ ـ ـ ــمل كذلك الطمم بمادة  B.Cبدل

المواد التي حفرت و /او حصمه بتدرج حجمي موحدو اعادة اوضاع السطوح كما كانت عليه سابقا.

ت -توريد و تمديد و كافة انواع المواسـ ـ ـ ــير وذلك شـ ـ ـ ــامال جميع القطع و القطع الخاصـ ـ ـ ــه و كل ما يلزم لتمديد

المواسير و اتمام العمل على اكمل وجه

ث -توريد جميع المواد الالزمة وعمل تغليف للمواس ــير من الخرس ــانة المس ــلحة حينما تتقاطع مع خطوطالص ــرف

الصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــحى او مرورهـا فى االوديـة و حيثمـا يلزم و حس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــب المخططـات و تعليمـات و موافقـة المهنـدس و كـذلـك
الدعاما ت الخرسـ ـ ــانية المسـ ـ ــلحة و يشـ ـ ــمل ايضـ ـ ــا الحفريات االضـ ـ ــافية الالزمة و الخرسـ ـ ــانة العادية للنظافة وحديد
التسليح والطوبار وجميع االعمال الالزمة بموجب المخططات و المواصفات و حسب تعليمات المهندس.

ج -ربط الخطوط الجديدة مع الخطوط القائمة شامال تركيب كافة ما يلزم.........

مالحظة :
.1

ال يتم اصدار امر مباشرة اال بعد استكمال المقاول تقديم البيانات المطلوبة منه ( بوالص التامين /

كفاالت ..الخ ) ويبدأ احتساب مدة الـ  42يوما  ((8/1)-مباشرة األشغال ) من الفصل الثامن من ( الفيديك ) وبعد

استكمال المقاول تقديمه كافة الوثائق المطلوبة اعاله والموافق عليها خطيا من ادارة مياه مادبا
.2

ان اي عينة مخالفه من حيث مواصفات اعادة االوضاع او التعبيد او التأمين او عرض الحفر وقص

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

(الخط كامل) واعادته حسب المواصفه ومرهون بنجاح العينات
.3
.4

اضافة على المادة ( )5/14التجهيزات اآللية و المواد المقصود استعمالها في االشغال ( التحضيرات)
يتم الغاء ما ورد في المادة اعاله من الشروط العامة و يضاف ( يكون المبلغ االضافي الذي يتم

تصديقه معادال (  ) %50بدال من (  ) ) %80من كلفة المواسير فقط دون القطع و المواد االخرى

.5

يلغى ما ورد في المادة  3/1/1التواريخ و االختبارات و المدد و االنجاز بند  1/3/1/1التاريخ

االساسي من الشروط العامة الجزء االول من دفتر عقد المقاولة الموحد و يستبدل بمايلي  :تعديل التاريخ االساسي
للعقود بحيث يعتبر تاريخ فتح العروض هو التاريخ االساسي
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.6

على المقاول االلتزام بمواصفات و ازرة االشغال للمقاطع الطولية و العرضية في الطرق التابعة لو ازرة

االشغال وحسب المخططات النموذجية المرفقة او متطلبات خاصه اخرى مهما كانت سواء كانت تغليف بالخرسانة
او تمديد بدون حفر وايضا المواسير البالستيكية للمقاطع العرضية للخدمات المستقبلية ويعتبر جميع ما ذكر

محمال على االسعار المقدمة واليحق للمقاول المطالبة بفروقات االسعار

.7

أن االسعار بالمتر الطولي تشمل تغليف الخطوط بالخرسانة المسلحة اذا كان الطمم فوق ظهر الخط

أقل من  1متر.
.8

على المقاول تقديم العرض الفني للمواد التي ستورد و تركب مع بلد المنشأ مع كتالوجات اصلية من

الشركة الصانعة مع للمهندس المشرف للموافقه عليه

.9

على المقاول و عند تقديم الـ  shop drawingمراجعة شركة ادارة مياه مادبا لتنزيل خطوط الكبالت

.10

على المقاول توريد اي قطع مواسير او عدد او اي تجهيزات من اي نوع او قياس او قطر لغايات

.11

السعر يشمل مسؤولية التنسيق مع كافة الدوائر و شركات الخدمات و حتى الحصول على تصاريح

االرضية  132ك.ف و اي خدمات متوفرة لغايات التنسيق و تجنب الضرر .
انجاز الفحوصات المطاوبة ( ضغط ) و تكون محملة على سعر البند اعاله

العمل الالزمة النجاز العمل تكون بالكامل من مسئولية المقاول و اية متطلبات اضافية تطلب من الدوائر و

الشركات اعاله تتطلب اصدار اوامر تغييرية تعطي الحق لشركة ادارة مياه مادبا عمل اي اجراء لتنفيذ العمل جزئيا

او كليا من خالل مقاول اخر او من خالل كوادر الشركة او ايقاف العمل و الغاء العطاء و ال يحق للمقاول عندها
المطالبة بقيمة اي تعويضات او اعمال او كلف منجزة جزئيا او كليا و يسود هذا الشرط على اي شرط ذكر في

هذا العطاء و في اي مكان و يعتبر الشرط الوحيد في حالة الخالف على كل ما يتعلق بالحصول على تصاريح

العمل.

مالحظة :
 – 2لمياه مادبا الحق بتكليف المقاول العمل في اي منطقة من المناطق التابعة لها باالضافة لما ذكر في اسم
العطاء و دون اية فروقات او تعويضات باالسعار
 - 3على المقاول االنتباه للفحوصات المطلوبة داخل العطاء
 – 4ان االطوال الموجودة في جدول الكميات قابلة للزيادة او النقصان و ال يحق للمقاول المطالبة بفرق اسعار
او اي عطل او ضرر او اي تعويضات اخرى مهما كان نوعها نتيجة الزيادة او النقصان من قيمة اي بند عن
الـ  %20من نفس البند او بتاثير ذلك على  %1من القيمة الكلية للعطاء
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 – 6في حال زادت بعض المواد عن حاجة العطاء يتم تسليمها الى مستودعات مياه ماديا.
 – 7على المقاول تقديم جدول تحليل اسعار تفصيلي لكافة مدخالت المشروع ( المواسير  ,القطع ,اعادة
االوضاع  , ,هام

الربح ........الخ ) و سيتم اعتماد هذا الجدول لغايات احتساب الكميات الزائدة او الناقصة

عن جدول الكميات و كذلك في حال زيادة االعمال او تسليم المواد ال ازئدة عن حاجة المشروع في نهاية المشروع
للمستودعات باالضافة الى فواتير الشراء االصلية.
 – 8في حال رغبة المالك بتنفيذ اعمال اضافية عن جدول كميات العطاء و بعد نفاذ المواد سيتم تكليف المقاول
بها بعد تزويده بها من طرف المالك و اعتماد اسعار المواد الواردة في جدول تحليل االسعار علما بانه سيؤخذ
باالعتبار الكميات المتوفرة التي يتم استيرادها من الخارج.
 – 9يشترط على المقاول تقديم اسعار منطقية و متوازنة في جدول تحليل االسعار.
االجراءات الواجب اتباعها لتمديد خدمات البنى التحتية ضمن حرم الطرق التابعة لو ازرة االشغال العامة واالسكان- :
-1

تقديم كتاب رسمي من صاحب الخدمة يبين االعمال المطلوب منح التصريح لها واسم المقاول

المنفذ.
-2

تقديم مخططات تفصيلية – موقعة و مختومة من قبل صاحب الخدمة – تبين حدود حرم الطريق

المطلوب تنفيذ االعمال ضمن حرمه ؛ وكذلك تبين مسار الخدمة المطلوبة بالنسبة لحرم هذا الطريق بحيث يكون

هذا المسار ضمن اخر ( )2متر من حرم الطريق  :و تبين هذه المخططات ايضا العوائق و الخدمات االخرى
الموجودة اصال على طول المسار المنوي تنفيذه مع بيان كافة التفاصيل و االبعاد على هذه المخططات.

-3

التزام المقاولين المعنيين باحكام مواد قانون الطرق رقم ( (24لعام  1986و تعديالته و بنود تصريح

الخدمات الموحد و تعديالته و شروط ومتطلبات ومواصفات هذه الو ازرة حسب التعاميم و الكتب الصادرة عنها

بذلك الخصوص.
-4

التزام المقاولين المعنيين باستعمال تكنولوجيا تمديد الخدمات بدون الحفر (  ) trenchlessواستخدام

مادة الخرسانة السائبة ( )Flowable Concreteلالعمال المطلوب تنفيذها ضمن جسم الطرق الرئيسية و

الثانوية.
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-5

يتم الكشف الحسي على الموقع من قبل مهندسي مديرية تنسيق خدمات البنى التحتية بحضور

مندوب مديرية االشغال المعني و مندوب صاحاب الخدمة و مندوب المقاول لالعمال المطلوب تنفيذها ضمن

حرم الطرق الرئيسية و الثانوية.
-6

تقديم كفالة مالية ضمانا العادة االوضاع باسم معالي وزير االشغال العامة و االسكان باالضافة

لوظيفته و تكون هذه الكفالة مطابقة للنموذج المعتمد لدى هذه الو ازرة  ،او يتم تقديم شيك مصدق يعادل ()150

 %من كلفة اعا دة االوضاع الى ما كانت عليه سابقا و ذلك لالعمال المطلوب تنفيذها ضمن حرم الطرق

الرئيسية و الثانوية.
-7

يقوم مدير االشغال المعني باصدار تصريح العمل المطلوب بناء على موافقة خطية مسبقة من

قبل عطولة امين عام و ازرة االشغال العامة واالسكان و ذلك لالعمال المطلوب تنفيذها ضمن حرم الطرق الرئيسية

و الثانوية.
-8

بالنسبة لالعمال المطلوب تنفيذها ضمن حرم الطرق القروية و الزراعية تتم االجراءات السابقة

من قبل مدير االشغال المعني مع مراعاة ان تكون كفاالت اعادة االوضاع مطابقة للنموذج المعتمد لدى هذه

الو ازرة باستثناء ان تكون كفاالت هذه الطرق موجهة لمدير االشغال المعني باالضافة لوظيفته و يتم تزويد مركز
هذه الو ازرة بصورة عنها  ،او يتم تقديم شيك مصدق يعادل ( % )150من كلفة اعادة االوضاع الى ما كانت

عليه.
-9

يقوم مدراء االشغال بالتنسيق مع ادارة المختبرات و ضبط الجودة الجراء فحوصات ضبط جودة

دورية العمال مشاريع تمديد خدمات البنى التحتية المنفذة ضمن حرم الطرق التابعة لهذه الو ازرة  ،و يتم تزويد

مركز هذه الو ازرة بنتائج هذه الفحوصات اصوليا.
-10

يلتزم المقاولون المعنيون بتقديم مخططات المسارات المنفذة حسب الواقع (Hard and Soft

 ) Copy of As-Built Drawingsمرفقة مع طلب موافقة هذه الو ازرة على االستالم االبتدائي العمال المشاريع
المنفذة من قبلهم لمديريات االشغال المعنية و نسخة عن هذا الطلب ومرفقاته لمركز هذه الو ازرة.

-11

يتم اشراك مندوب من مديرية تنسيق خدمات البنى التحتية في لجان االستالم االبتدائي والنهائي

لالعمال المنفذة ضمن حرم الطرق الرئيسية و الثانوية  ،و في حال مطابقة االعمال المعنية لمواصفات و شروط
و متطلبات هذه الو ازرة يتم التنسيب باالفراج عن كفالة اعادة االوضاع من قبل مدير االشغال المعني بناء على

موافقة لجنة االستالم النهائي لالعمال المعنية.
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البنك -------------------- :
التاريخ ------------------ :
معالي وزير االشغال العامة و االسكان باالضافة لوظيفته المحترم
عمان االردن
كفالة رقم ------------------ :
استحقاق ( لمدة سنة واحدة)
مبلغ --------/دينار اردني
يسرنا اعالمكم بان مصرفنا البنك -------------------------- :
يكفل السادة شركه ---------------------------------------- :
المبلغ ( باالرقام )  ----------------دينار اردني
المبلغ ( كلمات ) -----------------دينار اردني
وذلك تامينا اللتزام المقاول بمواصفات و ازرة االشغال العامة و االسكان و اعادة وضع الطريق كما كان
عليه سابقا مع االلتزام بشروط السالمة العامة اثناء تنفيذ حفريات خطوط ------------------
 ---بمشروع .--------------------------------واننا نتعهد بان ندفع لكم – بمجرد ورود اول طلب خطي منكم المبلغ المذكور او اي جزء تطلوبنه منه
بدون اي تحفظ او شرط – مع ذكر االسباب الداعية لهذا الطلب بان المقاول قد رفض او اخفق في تنفيذ
االلتزامات فيما يخص وضع الطريق كما كان عليه بصرف النظر عن اي اعتراض او مقاضاة من جانب
المقاول على اجراء الدفع  .و يتم تمديد هذه الكفالة تلقائيا وال يتم الغائها اال بناء على طلبكم.
وتفضلوا بقبول فائق االحترام
عن البنك
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أوال - :أعمال تمديد خطوط الصرف الصحى و توابعها -:
=====================

 - 1الحفريات و الطمم -:
===============

أ  -تحضير الخندق :

من الضروري ان يتوفر للتربه حيثما يلزم دعما ثابتا و دائما الجل الحصول على تمديد سليم للمواسير .

 -تحفرالخنادق على عمق ال يقل عن (  ) 150مم تحت اسفل المواسير و يمالء بمواد ردم ناعمه (

التأمين ) و عندما تكون التربه مبتله او اذا كان االساس طريا او حيثما يكون اسفل الخندق غير منتظم

فقد يكون من الضروري زيادة هذه السماكه وعلى المقاول القيام بهذه االعمال على حسابه .

 يجب عدم حفر الخندق لمسافة كبيره قبل تمديد المواسير كما يجب الردم فوق المواسير بالسرعه الممكنهبعد فحص الخط واستالمه  ،و يكون عرض الخندق في اعلى الماسوره

اليقل عما هو مبين في

المخططات و يجب عدم و ضع الطوب و االجسام الصلبه تحت الماسوره للدعم المؤقت او الدائم .

 يتم قص ( طبقة السطح ) االسفلت بالمنشار االلي و كذلك يجب قص الخرسانه و البالط بشكل منتظمو مستقيم بغض النظر عن طريقة الحفر و كذلك كي تكون حواف الخنادق منتظمه و مستقيمه و بزيادة

 15سم من كل جهه من حواف الخندق .

 -على المقاول نقل ناتج الحفريات الفائض الى االماكن التي تحددها الجهات المختصه و على نفقته

الخاصه و تعتبر تكاليفها مشموله ضمن اسعار العطاء .

ب  -الطمم حول االنبوب BEDING AND SIDE BEDING :
=================================

 تردم جميع الخنادق بعمق (  ) 150ملم تحت اسفل الماسوره و حتى منسوب (  ) 300ملم فوق ظهرالماسوره كما هو مبين في المخططات وتدك يدويا وبانتظام على طبقات ال تزيد عن (  )100ملم .

 مواد الطمم الناعمة ( التامين ) السفليه و الجانبيه وحول الماسوره ولغاية  300مم فوق ظهر الماسورهيجب ان تكون من احدى المواد التاليه وكما هو موضح في جدول الكميات :
 - 1رمل صويلح الخالي من الشوائب و حسب التدرج و المواصفات الثاليه :
حجم المنخل
 -الكتله الطينيه التزيد عن %1من الوزن

5ر9ملم (")3/8

 CL -التزيد عن 1ر %0من الوزن

75ر 4ملم (رقم )4

نسبة المار %
100
100-95
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 So3 -التزيد عن 4ر%0من الوزن

18ر1ملم (رقم )16

  Coal and Ligniteاليزيد عن  %1من الوزن30 0ر0ملم (رقم )5015ر0ملم (رقم )100

80-45
30-10
10-2
3-0

075ر0ملم (رقم )200
 - 2مواد ناعمه مختاره (  ) Selected Fine Materialsمن مواد مكسره ( موافق عليها ) من الحجر
او حصمة سيل حسب التدرج التالي:
حجم المنخل ( مم )
19

()"3/4

نسبة المار ( ) %
100
100 - 90

) " 1 / 2 ( 12.70
9.5

()"3/8

70 - 40

4.75

( نمره ) 4

صفر 15 -

2.36

صفر 5 -

( نمره ) 8

و تعتبر حصمة السيل و كسر الحجاره من االحجام التي تتراوح من (  ) 10 - 5ملم االكثر مالئمه و
يجب ان ال تكون المواد المختاره الناعمه كثيرة النعومه و ذلك ل منع االنجراف و هبوط الماسوره و تعتبر

المواد الطباشيريه التي تتكسر عند ترطيبها او المواد الطينيه غير مناسبه للتسويه تحت المواسير و في
جوانبها  ،اما درجة الدك فتكون حسبما هي مبينه في المخططات .

و على أي حال يجب أخذ موافقة المهندس المشرف الستعمال أي من المواد السابقه أعاله و حسب
طبيعة الموقع .
جـ – الطمم الى السطح العلوي :
==================

ج –  : 1الخنادق في االرض الطبيعية ( ذات السطح الترابي ) :
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--إعادة طمم الخنادق من منسوب ما بعد التامين إلى منسوب سطح األرض يكون من مواد ذات تدرج

واحد  single sizeاو مواد مختارة ناجحة مخبريا على ان يتم عمل بيس كورس اخر  30سم على ان
يتم الدك على طبقات كل  15سم او باطون للمقاطع العرضية مع إعادة األوضاع إلى ما كانت علية
بموجب المواصفات و المخططات النموذجية وتعليمات المهندس بما فى ذلك نقل الفائض إلى األماكن

المحددة من قبل الجهات المختصة و الدك باألجهزة الميكانيكية مع الر

بالماء و الدحل على طبقات

ودرجة الدك بما ال يقل عن  % 95من الكثافة الجافة.
ثانيا  :الخنادق في السطوح المعبدة ( الشوارع  ,الساحات  ,االرصفه ) :

----------------------------------------------------------

--------

أن إعادة وضع الشوارع و الساحات واالرصفه واالطاريف إلى ما كانت عليه سابقا" يجب أن يتم

بموجب المواصفات وحسب التفاصيل المبينة على المخططات وبموافقة المهندس .

إعادة طمم الخنادق في السـطوح المعبده من منسـوب ما بعد التامين إلى منسـوب سـطح األرض يكونمن مواد ذات تــدرج واحــد او بيس كورس يتم الــدك على طبقــات كــل  15سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم او بــاطون للمقــاطع

العرضية مع إعادة األوضاع إلى ما كانت علية بموجب المواصفات و المخططات النموذجية وتعليمات
المهنـدس بمـا فى ذلـك نقـل الفـائض إلى األمـاكن المحـددة من قبـل الجهـات المختصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة و الـدك بـاألجهزة

الميكــانيكيــة مع الر

بــالمــاء و الــدحــل على طبقــات ودرجــة الــدك بمــا ال يقــل عن  % 95من الكثــافــة

الجافة.
-

تكون المواد المستعملة وكافة األعمال المتعلقة بها مطابقة لما ورد في المواصفات الفنية العامة

العمال الطرق والجسور الصادرة عن و ازرة األشغال العامة واإلسكان لسنة  1991وما ط أر عليها من

تعديالت .
أ:

الشوارع والساحات المعبدة (المسفلتة) -:

-

تعاد أوضاع السطوح المعبدة كايلي -:

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

بعد االنتهاء من أعمال الطمم والدك والوصول إلى المنسوب الالزم والحصول على موافقة

المهندس كايلي -:

أ-

توريد وتوزيع وخلط وفر ور بالماء والدحل لدرجة  %95حسب تجربة بروكترالمعدل وبسماكة

15سم بعد الدحل وذلك لطقبة األساس األولى (.) Sub-Base Course

\\PRO-SRV\Proc_Backup\Procurement\Procurement 2022\Tender Doc\Amman\O-T\O-T-22-0019-A.docx

94

توريد وتوزيع وخلط وفر

ب-

ور

بالماء والدحل لدرجة  %100حسب تجربة بروكتر المعدل

وبسماكة 15سم بعد الدحل وذلك لطبقة األساس الثانية (. ) Base Course

ج-

تكون مواد الطبقتين األولى والثانية متدرجة حسب المواصفات العامة العمال الطرق والجسور

د-

توريد ور الوجه التأسيسي ( ) Prime Coatمن إسفلت ( ) MC-70بمعدل 5ر1كغم/م 2ويتم

(فصل  1-3جدول  2-3صنف ب ).

الر ميكانيكا"
-

هـ-

توريد وفر ودحل الخلطة االسفلتيه الساخنة ()) Hot Bituminous Concrete

وبسماكة حسب سماكة الطبقة القائمة على الواقع وبحيث ال تقل عن 8سم بعد الدحل  .في جميع

االحوال وفي حال وجود طبقتين او اكثر يتم اعادة االوضاع على اكثر من طبقة وبسماكة التقل عن 5
سم لكل طبقة وتر طبقة الصقة بين الطبقات  RC 250وبمعدل  .5كغم /م2

و-

عند قطع الشوارع الرئيسية حسب تصنيف امانه عمان الكبرى أو و ازرة األشغال العامة او البلدية

-1

من الخرسانة العادية سماكة ( )30سم وبقوة كسر مكعبي صغري التقل عن (200كغم/سم2

المعنية (عرضيا" أو بشكل مائل ) فان مواد الطمم قبل طبقة السطح المعبدة يجب أن تكون كايلي -:

بعد  28يوما") كما هو مبين في المخططات ويجب إعادة السطوح كما كانت عليه سابقا" .
-2

من اسفل طبقة الخرسانة العادية المشار إليها في البند ( )1أعاله ولغاية طبقة التأمين يجب
أن تكون مواد الطمم من مواد ( ) B.C.حسب المواصفات أدناه وتردم وتدك كما ورد سابقا"

وكما هو مبين في المخططات او بحصمه ذات تدرج واحد .
ى-

في حاالت المقاطع العرضية عندما تكون الطبقة االخيره من الخرسانة فانه يتم رشها باإلسفلت

الالصق ) )RC250بمعدل  0.5كغم /م. 2

أن متطلبات تدرج مادة الفرشيات الحصوية ( ) B.C.عند فحصها حسب المواصفات االردنيه

القياسية إلنشاءات الطرق والجسور الصادرة عن و ازرة األشغال العامة واإلسكان لسنة  1991الفصل -3

 1جدول  2-3صنف (ب) تكون كالتالي -:
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حجم المنخل
0ر 50ملم ()"2

المار حسب الوزن %

منخل مربع الفتحات
100

5ر 37ملم (2/1و)"1

100-70

0ر 25ملم ()"1

85-55

0ر 19ملم ()"4/3

80-50

5ر 12ملم ()"2/1

-----

5ر 9ملم ()" 8/3

70-40

75ر 4ملم (لرقم )4

60-30

00ر 2ملم (رقم )10

50-20

425ر0ملم (رقم )40

30-10

075ملم (رقم )200

15-5

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

االرصفه

======

بعد االنتهاء من أعمال الطمم والدك والوصول إلى المنسوب الالزم والحصول على موافقة

المهندس تعاد وضع االرصفه إلى ما كانت عليه سابقا" حسب المواصفات و المخططات و بموجب

تعليمات المهندس .
ج :

االطاريف

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

-

تركب االطاريف حسب وضعها األصلي باستعمال مونه اإلسمنت والرمل بنسبة  3-1والعمل

يشمل القاعدة الخرسانية والتصفيح خلف الحجر من الخرسانة العادية (200كغم/سم 2بعد

28يوما") مع جميع األعمال وبموافقة المهندس المشرف .
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ثانيا  :على المقاول مراعاة مايلي -:
====================

على المقاول كشف وتدقيق الدراسه و مراجعه و تدقيق اي تعليمات اخرى تصدر له قبل البدء في

العمل لكل مهمة حيث يشمل العمل الحفريات في أي نوع من التربة واعادة الطمم واعادة وضع السطوح

بموجب المواصفات وتعتبر تكاليف هذة األعمال مشمولة ضمن أسعار العطاء.

على المقاول في حال تركيب رداد على المقاول تدريب المواطن على كيفية فكه وصيانته وتنظيفه واعادة
تركيبه

أن موافقة المهندس على أي عمل أو مواد مقدمه من المقاول  ،ال تعفي المقاول من مسئولياته

ألمناطة به حسب شروط هذا العطاء .

ان اعمال دعم الحفريات من ضمن المتطلبات االساسيه العمال لحفريات الخنادق و هي من

مسؤولية المقاول .

-4

على المقاول اخذ االحتياطات الالزمة لعدم األضرار بأي من خطوط المياه أو خطوط الصرف

الصحي او الكوابل وكافة المرافق القائمة والمدفونة تحت األرض  ،وأية أضرار يسببها المقاول نتيجة قيامه

بأعمال العقد  ،عليه أن يقوم بإصالحها واستبدالها كما كانت عليه قبل بدء العمل وتعتبر التكاليف مشمولة
ضمن أسعار العطاء وال يعطي المقاول أي عالوات لقاء ذلك .

-5

توريد جميع المواد الالزمة وعمل تغليف للمواسير وذلك من الخرسانة المسلحة حيثما تتقاطع مع

خطوط الصرف الصحي وحيثما يلزم وحسب مواصفات السلطة والمخططات النموذجية وتعليمات المهندس

 ،والسعر يشمل أيضا" اية حفريات الزمه والخرسانه العادية للنظافة وحديد التسليح والطوبار وجميع

األعمال الالزمة حسب مواصفات السلطة وتعليمات المهندس المشرف .

-6

على المقاول التنسيق مع دائرة األ ارضي والمساحة ومع البلديات واألشغال العامة لتحديد مسارات

الشوارع ولضمان تنفيذ الخطوط ضمن الطرق الرسمية ويجب أن يشمل سعر المقاول هذه األعمال و

تثبيت حدود القطع والشوارع ليضمن تنفيذها بالشوارع الرسمية .

-7

عند قطع الشوارع الرئيسية حسب تصنيف و ازرة األشغال العامة او البلدية المعنية (عرضيا" أو

بشكل مائل ) من األنواع المذكورة في الفقرة ( )1-2أعاله فان مواد الطمم قبل طبقة السطح المعبدة يجب

أن تكون على طبقات كايلي -:

أ-

من الخرسانة العادية سماكة ( )30سم وبقوة كسر مكعبي صغري التقل عن (200كغم/سم بعد

 28يوما") كما هو مبين في المخططات ويجب إعادة السطوح كما كانت عليه سابقا" .
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ب-

من اسفل طبقة الخرسانة العادية المشار إليها في البند (أ) أعاله ولغاية طبقة التأمين يجب أن

تكون مواد الطمم من مواد ( ) B.C.او مواد ذات تدرج واحد حسب المواصفات أدناه وتردم وتدك

كما ورد سابقا" وكما هو مبين في المخططات .

ح -حفر الخنادق في جميع انواع التربه و الصخور و الخرسانه و البالط و االدراج و االسفلت

و عمل طمم للمواسير فوق و تحت و على الجانبين كما تبين المخططات النموذجيه و

يشمل كذلك الطمم بمادة  B.Cبدل المواد التي حفرت و /او حصمه بتدرج حجمي موحد

و اعادة اوضاع السطوح كما كانت عليه سابقا .

خ -توريد جميع المواد الالزمة وعمل تغليف للمواسير من الخرسانة المسلحة حينما تتقاطع مع
خطوط الصرف الصحى او مرورها فى االودية و حيثما يلزم و حسب المخططات و

تعليمات و موافقة المهندس و كذلك الدعامات الخرسانية المسلحة و يشمل ايضا الحفريات
االضافية الالزمة و الخرسانة العادية للنظافة وحديد التسليح والطوبار وجميع االعمال

الالزمة بموجب المخططات و المواصفات و حسب تعليمات المهندس.

ربط الخطوط الجديدة مع الخطوط القائمة شامال تركيب كافة ما يلزم من اكواع و نقاصات و

سدادات ..........وجميع ما يلزم للتركيب وكذلك توريد وتركيب مواد عزل و تغليف الوصالت واجراء

فحص وصالت اللحام بواسطة ()x-rayو كذلك فحص التغليف و اصالح التغليف اذا لزم و ذلك حسب
المواصفات الفنية العمال خطوط المياة (سلطة المياه /شركة مياهنا ).
ل -10المرافق المدفونه تحت االرض -:

يجب على المقاول ان يراعي البنود في المواصفات العامه والتي تتعلق بمسؤولية المقاول

لتحديد األماكن والمحافظة على المرافق المدفونه تحت االرض والمنشئات ويطلب من المقاول
الحصول على المعلومات التامه عن مواقع هذه المرافق من الجهات المختصة،ويقوم المقاول

بتحديد اماكنها مسبقا" عن طريق عمل حفر تفتيشيه وعلى نفقته الخاصه واية أضرار
تتسببلهذه المرافق والمنشئات ،على المقاول القيام باصالحها على نفقته الخاصه طبقا" للبنود

-11

ذات العالقة في العقد وحسب تعليمات المهندس .

المياه لألعمال -:

يكون المقاول مسؤوال" عن تأمين جميع احتياجاته من المياه في موقع العمل الستعمال عماله

ومستخدميه ومستخدمي صاحب العمل والمهندس ولتنفيذ األعمال المشموله بهذا العقد

وتخزينها في اوعيه نظيفه (يوافق عليها المهندس) بالكميات الكافيه لتضمن سير العمل

وعلى نفقته الخاصه .
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-12

مختبر فحص المواد-:

على الم قاول تسمية مختبر لفحص المواد مؤهل ومعتمد لدى الجهات المختصة وحاصل على

شهادة االيزو ISO- PROCEDURE CERTICATEوموافق عليه من قبل سلطة المياه

وذلك إلجراء وعمل الفحوصات المطلوبه بانواعها المختلفه حسب ومواصفات العطاء وكذلك

الفحوصات التي يطلبها المهندس .

 -على المقاول إرسال واحضار العينات إلى ومن المختبر (أو إحضار جهاز المختبر إلى موقع

العمل وذلك حسب طبيعة ونوع الفحص )  ،واحضار التقارير (بواقع  3نسخ من كل تقرير
)وجميع مايلزم لتنفيذ هذه األعمال .

 تعتبر تكاليف إجراء الفحوصات اواعادة إجراؤها وتكاليف أعمال المختبر وتحضير التقاريرمشموله ضمن أسعار العطاء .

-13

على المقاول تزويد المهندس بجدول مواعيد الفحوصات مسبقا.

مخططات العقد -:

مخططات العقد هى المخططات التى تم تحضيرها لهذا العقد و المرفقة مع وثائق العطاء  ,واية
مخططات معدله او تفصيلية او ملحقة يمكن ان يصدرها المهندس اثناء سير العمل فى اعمال

العطاء وكذلك المخططات التفصيلية المقدمة من المقاول و الموافق عليها خطيا من قبل المهندس.
-14

مخططات التنفيذ -:

على المقاول ان يقدم للمهندس الخذ موافقته مخططات تنفيذية لالعمال المنفذة و مخططات
تفصيلية بعد التنسيق مع الجهات ذات العالقة مبينا فيها كافة اللوازم والقطع

واالقيسة و

مواصفات المواد و االعمال وحسب طلب المهندس المشرف و ذلك بعد الكشف على الخطوط

القديمه .

وال يجوز المباشرة بتنفيذ او تصنيع او توريد اية مواد ما لم يقدم المقاول المخططات التنفيذية لها

و الحصول على موافقة المهندس مسبقا .

يقدم المقاول الى المهندس ثالثة نسخ باالضافة للنسخة االصلية موقعة من المقاول بموجب كتاب

خطى بذلك و تسلم للمهندس فى موقع العمل او حسب طلب المهندس.

على المقاول ان يقوم بتصحيح و تعديل هذة المخططات و حسب طلب المهندس.
وان موافقة المهندس على هذة المخططات او المواد او االجهزة و المواصفات ال تعفى المقاول
من مسؤولية التوريد و التصنيع بالمقاسات الصحيحة و حسب مواصفات و متطلبات العقد و

تعتبر تكاليف اعداد و تجهيز المخططات التنفيذية مشمولة ضمن اسعار العطاء.
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 - 13و ثائق العطاء

• تعتبر و ثائق العطاء مكمله لبعضها البعض و تق أر و تفسر على هذا االعتبار .
• تشمل وثائق العطاء في هذا العقد ما يلي :

 دعوة العطاء بما فيها اإلعالن . الجزء األول  :الشروط العامة  /عقد المقاوله المعدل . الجزء الثاني  :الشروط الخاصه  /عقد المقاوله المعدل .أ  -تعليمات للمشتركين بالمناقصة .
ب  -الشروط الخاصة .
ج  -الشروط الخاصة االضافيه .
د  -نماذج العرض و الضمانات و االتفاقيات و البيانات .
 الجزء الثالث :أ  -المواصفات الخاصة .
ب  -جدول الكميات واألسعار.
 الجزء الرابع :المخططات : الجزء الخامس :أ -المواصفات الفنيه العامه العمال الصرف الصحي الصادره عن سلطة المياه سنة 1995مع

أي مالحق صدرت حتى تاريخه .

ب -أي مواصفات اخرى يشار اليها في وثائق العطاء ( ال ترفق مع العطاء ) .
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 - 14اولويات وثائق العطاء
اولوية و ثائق العطاء كما يلي :

 - 1اتفاقية العقد.

 - 2كتاب القبول ( قرار االحاله ) .
 - 3العطاء ( عرض المناقصه ) .

 - 4اية مالحق على وثائق العطاء .
 - 5دفتر عقد المقاوله  -الجزء الثاني ( الشروط الخاصه – الشروط الخاصه اإلضافيه ) .
 - 6دفتر عقد المقاوله  -الجزء االول .

 - 7الجزء الثالث  -أ  -المواصفات الخاصه .
 - 8الجزء الثالث  -ب  -جداول الكميات .
 - 9الجزء الرابع  :المخططات .

 - 10الجزء الخامس  :المواصفات الفنيه العامه .
امـ ــا اذا تبـ ــين ان هنالـ ــك غموضـ ــا فـ ــي الوثـ ــائق أو تباينـ ــا فيمـ ــا بينهـ ــا فأنـ ــه يتعـ ــين علـ ــى المهنـ ــدس
اصدار التعليمات أو االيضاح الالزم بخصوص ذلك .
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المواصفات الخاصة

 -1عـ ـ ــام

------------

 1 -1إن األعمـ ـ ــال المطلوبـ ـ ــة ضـ ـ ــمن وثـ ـ ــائق هـ ـ ــذا العطـ ـ ــاء هـ ـ ــي تقـ ـ ــديم جميـ ـ ــع المـ ـ ـواد والميـ ـ ــاه
والع ـ ــدد واآللي ـ ــات واألي ـ ــدي العامل ـ ــة وجمي ـ ــع م ـ ــا يل ـ ــزم للقي ـ ــام بأعم ـ ــال عط ـ ــاء تمدي ـ ــد و تش ـ ــغيل

خطـ ـ ـ ــوط الصـ ـ ـ ــرف الصـ ـ ـ ــحي مـ ـ ـ ــن قطـ ـ ـ ــر  200ملـ ـ ـ ــم وقطـ ـ ـ ــر  300وقطـ ـ ـ ــر  150فـ ـ ـ ــي اسـ ـ ـ ــطح

مختلفة.

 2-1إن أي إخـ ـ ـ ــتالف أو تنـ ـ ـ ــاقض بـ ـ ـ ــين المواصـ ـ ـ ــفات الخاصـ ـ ـ ــة وبـ ـ ـ ــين المواصـ ـ ـ ــفات العامـ ـ ـ ــة
تكون المواصفات الخاصة هي الحاكمة وتطبق ويعمل بها.

 3-1مخططـ ـ ــات العقـ ـ ــد هـ ـ ــي المخططـ ـ ــات المرفقـ ـ ــة بهـ ـ ــذا العقـ ـ ــد وأيـ ـ ــة مخططـ ـ ــات معدلـ ـ ــة أو
إضافية أو تفصيلية أو ملحقة يصدرها المهندس أو يوافق عليها خطيا" من وقت ألخر.
تعتبر وثائق العطاء مكملة لبعضها البعض وتق أر وتفسر على هذا االعتبار.

 -4-1جميـ ــع الم ـ ـواد المسـ ــتعملة يجـ ــب أن تكـ ــون مـ ــن أجـ ــود األصـ ــناف كمـ ــا وأن المصـ ــنعية يجـ ــب أن
تكون بموجب المواصفات وبمستوى جيد يوافق عليه المهندس.

 -5-1عل ـ ــى المناقص ـ ــين المش ـ ــتركين ف ـ ــي مناقص ـ ــة ه ـ ــذا العط ـ ــاء أن يتص ـ ــلوا بمديري ـ ــه الش ـ ــؤون الفني ـ ــة
مادبا للحصول على أية معلومات بخصوص العطاء.

 -2م ـ ـ ــن مس ـ ـ ــؤولية الفري ـ ـ ــق الث ـ ـ ــاني الحص ـ ـ ــول عل ـ ـ ــى تص ـ ـ ــاريح الحف ـ ـ ــر و موافق ـ ـ ــات الجه ـ ـ ــات
الرسـ ــمية المعنيـ ــة التمـ ــام العمـ ــل و فـ ــي حـ ــال تـ ــم رفـ ــض طلبـ ــه بمنحـ ــه تص ـ ـريح مـ ــن ايـ ــة جهـ ــة ,
االمـ ــر الـ ــذي يـ ــؤدي الـ ــى ايقـ ــاف التنفيـ ــذ و عليـ ــه يجـ ــوز للفريـ ــق االول ايقـ ــاف اعمـ ــال العطـ ــاء و

محاسـ ــبة المقـ ــاول علـ ــى االعمـ ــال المنجـ ـزة  ,امـ ــا بالنسـ ــبة للخطـ ــوط التـ ــي بوشـ ــر العمـ ــل بهـ ــا فيـ ــتم
اكمالهـ ــا مـ ــن قبـ ــل مقـ ــاول اخـ ــر يعينـ ــه المقـ ــاول الرئيسـ ــي بعـ ــد موافقـ ــة شـ ــركة مياهنـ ــا خـ ــالل مـ ــدة

اسـ ــبوعين مـ ــن تـ ــاريخ االيقـ ــاف و يـ ــتم تعيـ ــين و محاسـ ــبة هـ ــذا المقـ ــاول مـ ــن قبـ ــل الفريـ ــق الثـ ــاني
وذل ـ ـ ــك بع ـ ـ ــد موافق ـ ـ ــة الفري ـ ـ ــق االول و ف ـ ـ ــي ح ـ ـ ــال ل ـ ـ ــم يحض ـ ـ ــر الفري ـ ـ ــق الث ـ ـ ــاني مق ـ ـ ــاوال" الكم ـ ـ ــال
االعمـ ــال فيحـ ــق للفريـ ــق االول اكمـ ــال العمـ ــل علـ ــى نفقـ ــة الفريـ ــق الثـ ــاني و بالطريقـ ــة التـ ــي ي ارهـ ــا

مناسبة.
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االج ـ ـراءات الواجـ ــب اتباعهـ ــا لتمديـ ــد خـ ــدمات البنـ ــى التحتيـ ــة ضـ ــمن حـ ــرم الطـ ــرق التابعـ ــة لـ ــو ازرة

االشغال العامة واالسكان- :
-12

تق ـ ــديم كت ـ ــاب رس ـ ــمي م ـ ــن ص ـ ــاحب الخدم ـ ــة يب ـ ــين االعم ـ ــال المطل ـ ــوب م ـ ــنح التص ـ ـريح

-13

تق ـ ـ ــديم مخطط ـ ـ ــات تفص ـ ـ ــيلية – موقع ـ ـ ــة و مختوم ـ ـ ــة م ـ ـ ــن قب ـ ـ ــل ص ـ ـ ــاحب الخدم ـ ـ ــة –

لها واسم المقاول المنفذ.

تبـ ـ ــين حـ ـ ــدود حـ ـ ــرم الطريـ ـ ــق المطلـ ـ ــوب تنفيـ ـ ــذ االعمـ ـ ــال ضـ ـ ــمن حرمـ ـ ــه ؛ وكـ ـ ــذلك تبـ ـ ــين مسـ ـ ــار

الخدم ـ ــة المطلوب ـ ــة بالنس ـ ــبة لح ـ ــرم ه ـ ــذا الطري ـ ــق بحي ـ ــث يك ـ ــون ه ـ ــذا المس ـ ــار ضـ ـ ـ من اخ ـ ــر ()2
متـ ـ ــر مـ ـ ــن حـ ـ ــرم الطريـ ـ ــق  :و تبـ ـ ــين هـ ـ ــذه المخططـ ـ ــات ايضـ ـ ــا العوائـ ـ ــق و الخـ ـ ــدمات االخـ ـ ــرى

الموج ـ ــودة اص ـ ــال عل ـ ــى ط ـ ــول المس ـ ــار المن ـ ــوي تنفي ـ ــذه م ـ ــع بي ـ ــان كاف ـ ــة التفاص ـ ــيل و االبع ـ ــاد

على هذه المخططات.

الت ـ ـ ـزام المقـ ـ ــاولين المعني ـ ـ ــين باحكـ ـ ــام م ـ ـ ـواد ق ـ ـ ــانون الطـ ـ ــرق رقـ ـ ــم ( (24لع ـ ـ ــام  1986و

-14

تعديالتـ ـ ــه و بنـ ـ ــود تصـ ـ ـريح الخـ ـ ــدمات الموحـ ـ ــد و تعديالتـ ـ ــه و شـ ـ ــروط ومتطلبـ ـ ــات ومواصـ ـ ــفات
هذه الو ازرة حسب التعاميم و الكتب الصادرة عنها بذلك الخصوص.

-15

(

التـ ـ ـ ـزام المقـ ـ ـ ــاولين المع نيـ ـ ـ ــين باسـ ـ ـ ــتعمال تكنولوجيـ ـ ـ ــا تمديـ ـ ـ ــد الخـ ـ ـ ــدمات بـ ـ ـ ــدون الحفـ ـ ـ ــر

 ) trenchlessواسـ ــتخدام مـ ــادة الخرسـ ــانة السـ ــائبة (Concrete

المطلوب تنفيذها ضمن جسم الطرق الرئيسية و الثانوية.

-16

 )Flowableلالعمـ ــال

يـ ــتم الكشـ ــف الحسـ ــي علـ ــى الموقـ ــع مـ ــن قبـ ــل مهندسـ ــي مديريـ ــة تنسـ ــيق خـ ــدمات البنـ ــى

التحتي ـ ــة بحض ـ ــور منـ ـ ـ دوب مديري ـ ــة االش ـ ــغال المعن ـ ــي و من ـ ــدوب ص ـ ــاحاب الخدم ـ ــة و من ـ ــدوب

المقاول لالعمال المطلوب تنفيذها ضمن حرم الطرق الرئيسية و الثانوية.
-17

تقـ ــديم كفالـ ــة ماليـ ــة ضـ ــمانا العـ ــادة االوضـ ــاع باسـ ــم معـ ــالي وزيـ ــر االشـ ــغال العامـ ــة و

االسـ ـ ــكان باالضـ ـ ــافة لوظيفتـ ـ ــه و تكـ ـ ــون هـ ـ ــذه الكفالـ ـ ــة مطابقـ ـ ــة للنمـ ـ ــوذج المعتمـ ـ ــد لـ ـ ــدى هـ ـ ــذه

الـ ــو ازرة  ،او يـ ــتم تقـ ــديم شـ ــيك مصـ ــدق يعـ ــادل ( % )150مـ ــن كلفـ ــة اعـ ــادة االوضـ ــاع الـ ــى مـ ــا

كانـ ـ ــت عليـ ـ ــه سـ ـ ــابقا و ذلـ ـ ــك لالعمـ ـ ــال المطلـ ـ ــوب تنفيـ ـ ــذها ضـ ـ ــمن حـ ـ ــرم الطـ ـ ــرق الرئيسـ ـ ــية و
الثانوية.
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-18

يقـ ــوم م ـ ــدير االش ـ ــغال المعن ـ ــي باص ـ ــدار تص ـ ـريح العم ـ ــل المطل ـ ــوب بن ـ ــاء عل ـ ــى موافق ـ ــة

خطي ـ ـ ــة مس ـ ـ ــبقة م ـ ـ ــن قب ـ ـ ــل عطوف ـ ـ ــة امـ ـ ـ ــين ع ـ ـ ــام و ازرة االش ـ ـ ــغال العام ـ ـ ــة واالس ـ ـ ــكان و ذلـ ـ ـ ــك

لالعمال المطلوب تنفيذها ضمن حرم الطرق الرئيسية و الثانوية.
-19

بالنسـ ـ ــبة لالعمـ ـ ــال المطلـ ـ ــوب تنفيـ ـ ــذها ضـ ـ ــمن حـ ـ ــرم الطـ ـ ــرق القرويـ ـ ــة و الزراعيـ ـ ــة تـ ـ ــتم

االج ـ ـراءات الس ـ ــابقة م ـ ــن قب ـ ــل م ـ ــدير االش ـ ــغال المعن ـ ــي م ـ ــع م ارع ـ ــاة ان تك ـ ــون كف ـ ــاالت اع ـ ــادة
االوضـ ـ ــاع مطابقـ ـ ــة للنمـ ـ ــوذج المعتمـ ـ ــد لـ ـ ــدى هـ ـ ــذه الـ ـ ــو ازرة باسـ ـ ــتثناء ان تكـ ـ ــون كفـ ـ ــاالت هـ ـ ــذه

الطـ ــرق موجهـ ــة لمـ ـ دير االشـ ــغال المعنـ ــي باالضـ ــافة لوظيفتـ ــه و يـ ــتم تزويـ ــد مركـ ــز هـ ــذه الـ ــو ازرة
بص ـ ــورة عنه ـ ــا  ،او ي ـ ــتم تق ـ ــديم ش ـ ــيك مص ـ ــدق يع ـ ــادل ( % )150م ـ ــن كلف ـ ــة اع ـ ــادة االوض ـ ــاع

الى ما كانت عليه.
-20

بالنسـ ـ ـ ــبة لال عمـ ـ ـ ــال المطلـ ـ ـ ــوب تنفيـ ـ ـ ــذها ضـ ـ ـ ــمن حـ ـ ـ ــرم الطـ ـ ـ ــرق التابعـ ـ ـ ــة للبلديـ ـ ـ ــة تـ ـ ـ ــتم

االج ـ ـ ـراءات السـ ـ ــابقة مـ ـ ــن قبل ـ ـ ـرئيس البلديـ ـ ـ ة المعن ـ ـ ــي مـ ـ ــع م ارعـ ـ ــاة ان تكـ ـ ــون كفـ ـ ــاالت اع ـ ـ ــادة
االوض ـ ــاع مطابق ـ ــة للنم ـ ــوذج المعتمـ ـ ــد ل ـ ــدى ه ـ ــذه البل ـ ــديات باسـ ـ ــتثناء ان تك ـ ــون كف ـ ــاالت هـ ـ ــذه

الطـ ــرق موجهـ ــة للبديـ ــة و ي ـ ــتم تزويـ ــد مركـ ــز ه ـ ــذه الـ ــو ازرة بصـ ـ ورة عنه ـ ــا  ،او يـ ــتم تقـ ــديم ش ـ ــيك

مصدق يعادل ( % )150من كلفة اعادة االوضاع الى ما كانت عليه.
-21

يقـ ـ ـ ـ وم مـ ـ ـ ــدراء االشـ ـ ـ ــغال بالتنسـ ـ ـ ــيق مـ ـ ـ ــع ادارة المختبـ ـ ـ ـرات و ضـ ـ ـ ــبط الجـ ـ ـ ــودة الجـ ـ ـ ـراء

فحوصـ ـ ــات ضـ ـ ــبط جـ ـ ــودة دوريـ ـ ــة العمـ ـ ــال مشـ ـ ــاريع تمديـ ـ ــد خـ ـ ــدمات البنـ ـ ــى التحتيـ ـ ــة المنفـ ـ ــذة

ـوزرة  ،و يـ ـ ــتم تزويـ ـ ــد مركـ ـ ــز هـ ـ ــذه الـ ـ ــو ازرة بنتـ ـ ــائج هـ ـ ــذه
ض ـ ــمن حـ ـ ــرم الطـ ـ ــرق التابعـ ـ ــة لهـ ـ ــذه الـ ـ ـ ا
الفحوصات اصوليا.

-22

يلتـ ـ ـ ــزم المقـ ـ ـ ــاولون المعنيـ ـ ـ ــون بتقـ ـ ـ ــديم مخططـ ـ ـ ــات المسـ ـ ـ ــارات المنفـ ـ ـ ــذة حسـ ـ ـ ــب الواقـ ـ ـ ــع

 ) (Hard and Soft Copy of As-Built Drawingsمرفقــة مــع طلــب موافقــة هــذه
ال ـ ــو ازرة عل ـ ــى االس ـ ــتالم االبت ـ ــدائي العم ـ ــال المش ـ ــاريع المنف ـ ــذة م ـ ــن قـ ـ ـ بلهم لم ـ ــديريات االش ـ ــغال

المعنية و نسخة عن هذا الطلب ومرفقاته لمركز هذه الو ازرة.
-23

يـ ــتم اشـ ـراك منـ ــدوب مـ ــن مديريـ ــة تنسـ ــيق خـ ــدمات البنـ ــى التحتيـ ــة فـ ــي لجـ ــان االسـ ــتالم

االبتـ ــدائي والنهـ ــائي لالعمـ ــال المنفـ ــذة ضـ ــمن حـ ــرم الطـ ــرق الرئيسـ ــية و الثانويـ ــة  ،و فـ ــي حـ ــال

مطابق ـ ـ ــة االعم ـ ـ ــال المعني ـ ـ ــة لمواصـ ـ ـ ـ فات و ش ـ ـ ــروط و متطلب ـ ـ ــات ه ـ ـ ــذه ال ـ ـ ــو ازرة ي ـ ـ ــتم التنس ـ ـ ــيب
ب ـ ــاالفراج ع ـ ــن كفال ـ ــة اع ـ ــادة االوض ـ ــاع م ـ ــن قب ـ ــل م ـ ــدير االش ـ ــغال المعن ـ ــي بن ـ ــاء عل ـ ــى موافق ـ ــة

لجنة االستالم النهائي لالعمال المعنية.
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البنك -------------------- :
التاريخ ------------------ :
معالي وزير االشغال العامة و االسكان باالضافة لوظيفته المحترم
عمان االردن

كفالة رقم ------------------ :
استحقاق ( لمدة سنة واحدة)

مبلغ --------/دينار اردني
يسرنا اعالمكم بان مصرفنا البنك -------------------------- :
يكف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل الس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادة ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــركه -------------------------------------- :

--

المبلغ ( باالرقام )  ----------------دينار اردني

المبلغ ( كلمات ) -----------------دينار اردني

وذلـ ـ ــك تامينـ ـ ــا اللتـ ـ ـزام المقـ ـ ــاول بمواصـ ـ ــفات و ازرة االشـ ـ ــغال العامـ ـ ــة و االسـ ـ ــكان و اعـ ـ ــادة وضـ ـ ــع

الطريـ ـ ــق كمـ ـ ــا كـ ـ ــان عليـ ـ ــه سـ ـ ــابقا مـ ـ ــع االلتـ ـ ـزام بشـ ـ ــروط السـ ـ ــالمة العامـ ـ ــة اثنـ ـ ــاء تنفيـ ـ ــذ حفريـ ـ ـ ات

خط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوط  ----------------------بمش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــروع ------------------
.--------------

واننـ ـ ــا نتعهـ ـ ــد بـ ـ ــان نـ ـ ــدفع لكـ ـ ــم – بمجـ ـ ــرد ورود اول طلـ ـ ــب خطـ ـ ــي مـ ـ ــنكم المبلـ ـ ــغ المـ ـ ــذكور او اي

جـ ــزء تطلوبنـ ــه منـ ــه بـ ــدون اي تحفـ ــظ او شـ ــرط – مـ ــع ذكـ ــر االسـ ــباب الداعيـ ــة لهـ ــذا الطلـ ــب بـ ــان
المقـ ــاول قـ ــد رفـ ــض او اخفـ ــق فـ ــي تنفيـ ــذ االلت ازمـ ــات فيمـ ــا يخـ ــص وضـ ــع الطريـ ــق كمـ ــا كـ ــان عليـ ــه

بصـ ــرف النظـ ــر عـ ــن اي اعت ـ ـراض او مقاضـ ــاة مـ ــن جانـ ــب المقـ ــاول علـ ــى اج ـ ـراء الـ ــدفع  .و يـ ــتم
تمديد هذه الكفالة تلقائيا وال يتم الغائها اال بناء على طلبكم.
عن البنك

وتفضلوا بقبول فائق االحترام
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 -5العمل في الليل- :

يحـ ـ ـ ــق ل صـ ـ ـ ــاحب العمـ ـ ـ ــل أو المهنـ ـ ـ ــدس أو ممثـ ـ ـ ــل المهنـ ـ ـ ــدس او ايـ ـ ـ ــة سـ ـ ـ ــلطه أخـ ـ ـ ــرى بموافقـ ـ ـ ــة
المهنـ ــدس اصـ ــدار التعليمـ ــات للمقـ ــاول لتنفيـ ــذ أي جـ ــزء مـ ــن االعمـ ــال فـ ــي سـ ــاعات الليـ ــل وذلـ ــك

في الحاالت التي تتطلب ذلك وعلى المقاول االلتزام بهذه التعليمات وتنفيذ االعمال

وبدون اية عالوات اضافيه لقاء ذلك.
 -6جهاز المقاول المنفذ- :

عل ـ ـ ــى المق ـ ـ ــاول ان يحـ ـ ـ ــتفظ بتجهيـ ـ ـ ـزات انش ـ ـ ــائية مناسـ ـ ـ ــبة و الي ـ ـ ــات و ع ـ ـ ــدد  ............الـ ـ ـ ــخ

بالع ـ ـ ــدد الك ـ ـ ــافى و جه ـ ـ ــاز منف ـ ـ ــذ يتك ـ ـ ــون م ـ ـ ــن م ـ ـ ــدير مش ـ ـ ــروع و مهندس ـ ـ ــى موق ـ ـ ــع و مس ـ ـ ــاحين

وم ـ ـراقبين و عمـ ــال مه ـ ـرة و عمـ ــال عـ ــاديين ممـ ــا يمكنـ ــه مـ ــن العمـ ــل فـ ــى مواقـ ــع متعـ ــددة فـ ــى ان

واح ـ ــد بغ ـ ــض ا لنظ ـ ــر ع ـ ــن حج ـ ــم العم ـ ــل و مواقع ـ ــه و حس ـ ــب البرن ـ ــامج المواف ـ ــق علي ـ ــه و ان ي ـ ــتم
تسـ ـ ــليم االعمـ ـ ــال المحالـ ـ ــة اليـ ـ ــه طبقـ ـ ــا للمواصـ ـ ــفات و موافقـ ـ ــة المهنـ ـ ــدس ضـ ـ ــمن الوقـ ـ ــت المتفـ ـ ــق

عليه.

 -8وصف األعمال- :

أوال :إن أعمال المقاول تضمن ما يلي على سبيل المثال وليس حصرا-:

 .1إعـ ـ ــادة طمـ ـ ــم الخنـ ـ ــادق بمـ ـ ـواد تـ ـ ــامين و مـ ـ ـواد بـ ـ ــيس كـ ـ ــورس (  ) B.Cاو حصـ ـ ــمه بتـ ـ ــدرج
حجم ـ ــي موح ـ ــد و إع ـ ــادة األوض ـ ــاع ف ـ ــي األم ـ ــاكن الت ـ ــي ت ـ ــم حفره ـ ــا ال ـ ــى م ـ ــا كان ـ ــت علي ـ ــه

بموجب المواصفات و تعليمات المهندس بما في ذلك نقل الفائض خارج الموقع .

 .2ي ـ ـ ــتم ق ـ ـ ــص اإلس ـ ـ ــفلت بالمنش ـ ـ ــار اآلل ـ ـ ــي وك ـ ـ ــذلك يج ـ ـ ــب ق ـ ـ ــص الخرس ـ ـ ــانة وال ـ ـ ــبالط بشـ ـ ـ كل
من ـ ــتظم ومس ـ ــتقيم بغ ـ ــض النظ ـ ــر ع ـ ــن طريق ـ ــة الق ـ ــص وذل ـ ــك ك ـ ــي تك ـ ــون حـ ـ ـواف الخن ـ ــادق

مستقيمه ومنتظمه وبزيادة 15سم من كل جهه من حواف الحفره اوالخندق.
 .3تقديم وصب ايه أعمال خرسانية.
 -9المواد التي يقدمها المقاول:

يكون المقاول مسؤوال عن تزويده للمشروع بجميع ما يلزم التمام العمل على اكمل وجه
أوال - :أعمال تمديد خطوط الصرف الصحى و توابعها -:
=====================

 - 1الحفريات و الطمم -:
===============

أ  -تحضير الخندق :

\\PRO-SRV\Proc_Backup\Procurement\Procurement 2022\Tender Doc\Amman\O-T\O-T-22-0019-A.docx

106

مـ ــن الضـ ــروري ان يتـ ــوفر للتربـ ــه حيثمـ ــا يلـ ــزم دعمـ ــا ثابتـ ــا و دائمـ ــا الجـ ــل الحصـ ــول علـ ــى تمديـ ــد

سليم للمواسير .

 -تحفرالخن ـ ـ ــادق عل ـ ـ ــى عم ـ ـ ــق ال يق ـ ـ ــل ع ـ ـ ــن (  ) 150م ـ ـ ــم تح ـ ـ ــت اس ـ ـ ــفل المواس ـ ـ ــير و يم ـ ـ ــالء

بم ـ ـ ـواد ردم ناعمـ ـ ــه ( التـ ـ ــأمين ) و عنـ ـ ــدما تكـ ـ ــون التربـ ـ ــه مبتلـ ـ ــه او اذا كـ ـ ــان االسـ ـ ــاس طريـ ـ ــا او

حيثمـ ــا يكـ ــون اسـ ــفل الخنـ ــدق غيـ ــر منـ ــتظم فقـ ــد يكـ ــون مـ ــن الضـ ــروري زيـ ــادة هـ ــذه السـ ــماكه وعلـ ــى
المقاول القيام بهذه االعمال على حسابه .

 يجـ ـ ــب عـ ـ ــدم حفـ ـ ــر الخنـ ـ ــدق لمسـ ـ ــافة كبي ـ ـ ـره قبـ ـ ــل تمديـ ـ ــد المواسـ ـ ــير كمـ ـ ــا يجـ ـ ــب الـ ـ ــردم فـ ـ ــوقالمواسـ ـ ــير بالسـ ـ ــرعه الممكنـ ـ ــه بعـ ـ ــد فحـ ـ ــص الخـ ـ ــط واسـ ـ ــتالمه  ،و يكـ ـ ــون عـ ـ ــرض الخنـ ـ ــدق فـ ـ ــي
اعل ـ ــى الماس ـ ــوره اليق ـ ــل عم ـ ــا ه ـ ــو مب ـ ــين ف ـ ــي المخطط ـ ــات و يج ـ ــب ع ـ ــدم و ض ـ ــع الط ـ ــوب و

االجسام الصلبه تحت الماسوره للدعم المؤقت او الدائم .

 ي ـ ــتم ق ـ ــص ( طبق ـ ــة الس ـ ــطح ) االس ـ ــفلت بالمنش ـ ــار االل ـ ــي و ك ـ ــذلك يج ـ ــب ق ـ ــص الخرس ـ ــانه والـ ــبالط بشـ ــكل منـ ــتظم و مسـ ــتقيم بغـ ــض النظـ ــر عـ ــن طريقـ ــة الحفـ ــر و كـ ــذلك كـ ــي تكـ ــون ح ـ ـواف

الخنادق منتظمه و مستقيمه و بزيادة  15سم من كل جهه من حواف الخندق .

 علـ ــى المقـ ــاول نقـ ــل نـ ــاتج الحفريـ ــات الفـ ــائض الـ ــى االمـ ــاكن التـ ــي تحـ ــددها الجهـ ــات المختصـ ــهو على نفقته الخاصه و تعتبر تكاليفها مشموله ضمن اسعار العطاء .

ب  -الطمم حول االنبوب BEDING AND SIDE BEDING :
=================================

 -ت ـ ــردم جمي ـ ــع الخن ـ ــادق بعم ـ ــق (  ) 150مل ـ ــم تح ـ ــت اس ـ ــفل الماس ـ ــوره و حت ـ ــى منس ـ ــوب ( 300

) ملـ ـ ــم فـ ـ ــوق ظهـ ـ ــر الماسـ ـ ــوره كمـ ـ ــا هـ ـ ــو مبـ ـ ــين فـ ـ ــي المخططـ ـ ــات وتـ ـ ــدك يـ ـ ــدويا وبانتظـ ـ ــام علـ ـ ــى
طبقات ال تزيد عن (  )100ملم .

 م ـ ـ ـواد الطمـ ـ ــم الناعمـ ـ ــة ( التـ ـ ــامين ) السـ ـ ــفليه و الجانبيـ ـ ــه وحـ ـ ــول الماسـ ـ ــوره ولغايـ ـ ــة  300مـ ـ ــمفـ ــوق ظهـ ــر الماسـ ــوره يجـ ــب ان تكـ ــون مـ ــن احـ ــدى المـ ـواد التاليـ ــه وكمـ ــا هـ ــو موضـ ــح فـ ــي جـ ــدول

الكميات :
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 - 1رمل صويلح الخالي من الشوائب و حسب التدرج و المواصفات الثاليه :
حجم المنخل
 -الكتلـ ـ ـ ــه الطينيـ ـ ـ ــه التزيـ ـ ـ ــد عـ ـ ـ ــن %1مـ ـ ـ ــن

الوزن

نسبة المار %
100

5ر9ملم (")3/8
75ر 4مل ـ ـ ـ ــم (رقـ ـ ـ ـ ــم

 CL -التزيد عن 1ر %0من الوزن

)4

 So3 -التزيد عن 4ر%0من الوزن

18ر1ملـ ـ ـ ـ ـ ــم (رقـ ـ ـ ـ ـ ــم

  Coal and Ligniteاليزي ــد ع ــن %1من الوزن0

100-95
80-45

)16

30ر0ملـ ـ ـ ـ ـ ــم (رقـ ـ ـ ـ ـ ــم
)50

30-10
10-2
3-0

15ر0ملـ ـ ـ ـ ـ ــم (رقـ ـ ـ ـ ـ ــم
)100

075ر0ملـ ـ ـ ــم (رق ـ ـ ـ ــم
)200
 - 2م ـ ـواد ناعم ـ ــه مخت ـ ــاره ( Materials

Fine

 ) Selectedم ـ ــن م ـ ـواد مكس ـ ـره ( مواف ـ ــق

عليها ) من الحجر او حصمة سيل حسب التدرج التالي:

حجم المنخل ( مم )
19

()"3/4

) " 1 / 2 ( 12.70

نسبة المار ( ) %
100
100 - 90

9.5

()"3/8

70 - 40

4.75

( نمره ) 4

صفر 15 -

2.36

( نمره ) 8

صفر 5 -

و تعتب ـ ــر حص ـ ــمة الس ـ ــيل و كس ـ ــر الحج ـ ــاره م ـ ــن االحج ـ ــام الت ـ ــي تتـ ـ ـراوح م ـ ــن (  ) 10 - 5مل ـ ــم
االكث ـ ــر مالئم ـ ــه و يج ـ ــب ان ال تك ـ ــون المـ ـ ـواد المخت ـ ــاره الناعم ـ ــه كثي ـ ـرة النعوم ـ ــه و ذل ـ ــك ل من ـ ــع

االنج ـ ـ ـراف و هب ـ ـ ــوط الماس ـ ـ ــوره و تعتب ـ ـ ــر المـ ـ ـ ـواد الطباش ـ ـ ــيريه الت ـ ـ ــي تتكس ـ ـ ــر عن ـ ـ ــد ترطيبه ـ ـ ــا او
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الم ـ ـ ـواد الطينيـ ـ ــه غيـ ـ ــر مناسـ ـ ــبه للتسـ ـ ــويه تحـ ـ ــت المواسـ ـ ــير و فـ ـ ــي جوانبهـ ـ ــا  ،امـ ـ ــا درجـ ـ ــة الـ ـ ــدك

فتكون حسبما هي مبينه في المخططات .

و عل ـ ــى أي ح ـ ــال يج ـ ــب أخ ـ ــذ موافق ـ ــة المهن ـ ــدس المش ـ ــرف الس ـ ــتعمال أي م ـ ــن المـ ـ ـواد الس ـ ــابقه

أعاله و حسب طبيعة الموقع .

جـ – الطمم الى السطح العلوي :
==================

ج –  : 1الخنادق في االرض الطبيعية ( ذات السطح الترابي ) :

--إعـ ـ ادة طمـ ــم الخنـ ــادق مـ ــن منسـ ــوب مـ ــا بعـ ــد التـ ــامين إلـ ــى منسـ ــوب سـ ــطح األرض يكـ ــون مـ ــن

م ـ ـواد ذات تـ ــدرج واحـ ــد

size

 singleاو م ـ ـواد مختـ ــارة ناجحـ ــة مخبريـ ــا علـ ــى ان يـ ــتم عمـ ــل

بـ ـ ــيس كـ ـ ـ ورس اخ ـ ـ ــر  30س ـ ـ ــم عل ـ ـ ــى ان ي ـ ـ ــتم ال ـ ـ ــدك عل ـ ـ ــى طبق ـ ـ ــات ك ـ ـ ــل  15س ـ ـ ــم او ب ـ ـ ــاطون
للمق ـ ـ ــاطع العرض ـ ـ ــية م ـ ـ ــع إع ـ ـ ــادة األوض ـ ـ ــاع إل ـ ـ ــى م ـ ـ ــا كان ـ ـ ــت عليـ ـ ـ ـ ة بموج ـ ـ ــب المواص ـ ـ ــفات و
المخطط ـ ـ ــات النموذجي ـ ـ ــة وتعليم ـ ـ ــات المهن ـ ـ ــدس بم ـ ـ ــا ف ـ ـ ــى ذل ـ ـ ــك نق ـ ـ ــل الف ـ ـ ــائض إل ـ ـ ــى األم ـ ـ ــاكن

المحـ ـ ــددة مـ ـ ــن قبـ ـ ــل الجهـ ـ ــات المختصـ ـ ــة و الـ ـ ــدك بـ ـ ــاألجهزة الميكانيكيـ ـ ــة مـ ـ ــع الـ ـ ــر بالمـ ـ ــاء و
الدحل على طبقات ودرجة الدك بما ال يقل عن  % 95من الكثافة الجافة.
ثانيا  :الخنادق في السطوح المعبدة ( الشوارع  ,الساحات  ,االرصفه ) :

--------------------------------------------------

----------------

أن إع ـ ــادة وض ـ ــع الشـ ـ ـوارع و الس ـ ــاحات واالرص ـ ــفه واالط ـ ــاريف إل ـ ــى م ـ ــا كان ـ ــت علي ـ ــه س ـ ــابقا"

يجب أن يتم بموجب

وبموافقة المهندس .

المواصـ ـ ـ ـ ـ ــفات وحسـ ـ ـ ـ ـ ــب التفاصـ ـ ـ ـ ـ ــيل المبينـ ـ ـ ـ ـ ــة علـ ـ ـ ـ ـ ــى المخططـ ـ ـ ـ ـ ــات

 -إع ـ ــادة طم ـ ــم الخن ـ ــادق ف ـ ــي الس ـ ــطوح المعب ـ ــده م ـ ــن منس ـ ــوب م ـ ــا بع ـ ــد الت ـ ــامين إل ـ ــى منسـ ـ ــوب

س ـ ــطح األرض يك ـ ــون م ـ ــن م ـ ـواد ذات ت ـ ــدرج واح ـ ــد او ب ـ ــيس ك ـ ــورس ي ـ ــتم ال ـ ــدك علـ ـ ى طبق ـ ــات

ك ـ ـ ــل  15س ـ ـ ــم او ب ـ ـ ــاطون للمق ـ ـ ــاطع العرض ـ ـ ــية م ـ ـ ــع إع ـ ـ ــادة األوض ـ ـ ــاع إل ـ ـ ــى م ـ ـ ــا كان ـ ـ ــت علي ـ ـ ــة
بموج ـ ـ ــب المواص ـ ـ ــفات و المخطط ـ ـ ــات النموذجي ـ ـ ــة وتعليم ـ ـ ــات المهن ـ ـ ــدس بم ـ ـ ــا ف ـ ـ ــى ذل ـ ـ ــك نق ـ ـ ــل
الفـ ـ ــائض إلـ ـ ــى األمـ ـ ــاكن المحـ ـ ــددة مـ ـ ــن قبـ ـ ــل الجهـ ـ ــات المختصـ ـ ــة و الـ ـ ــدك بـ ـ ــاألجهزة الميكانيكيـ ـ ــة

مـ ــع الـ ــر بالمـ ــاء و الـ ــدحل علـ ــى طبقـ ــات ودرجـ ــة الـ ــدك بمـ ــا ال يقـ ــل عـ ــن  % 95مـ ــن الكثافـ ــة

الجافة.
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 تكـ ـ ــون الم ـ ـ ـواد المسـ ـ ــتعملة وكافـ ـ ــة األعمـ ـ ــال المتعلقـ ـ ــة بهـ ـ ــا مطابقـ ـ ــة لمـ ـ ــا ورد فـ ـ ــي المواصـ ـ ــفاتالفنيـ ــة العام ـ ــة العم ـ ــال الط ـ ــرق والجس ـ ــور الص ـ ــادرة ع ـ ــن و ازرة األش ـ ــغال العام ـ ــة واإلس ـ ــكان لس ـ ــنة

 1991وما ط أر عليها من تعديالت .

أ:

الشوارع والساحات المعبدة (المسفلتة) -:

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

-تعاد أوضاع السطوح المعبدة كايلي -:

بع ـ ــد االنته ـ ــاء م ـ ــن أعم ـ ــال الطم ـ ــم وال ـ ــدك والوص ـ ــول إل ـ ــى المنس ـ ــوب ال ـ ــالزم والحص ـ ــول عل ـ ــى

موافقة المهندس كايلي -:

أ-

توري ـ ـ ــد وتوزي ـ ـ ــع وخل ـ ـ ــط وف ـ ـ ــر ور بالم ـ ـ ــاء وال ـ ـ ــدحل لدرج ـ ـ ــة  %95حس ـ ـ ــب تجرب ـ ـ ــة

بروكترالمع ـ ــدل وبس ـ ــماكة 15س ـ ــم بع ـ ــد ال ـ ــدحل وذل ـ ــك لطقب ـ ــة األس ـ ــاس األول ـ ــى (

Sub-Base

.) Course
ب-

توريـ ـ ــد وتوزي ـ ـ ــع وخل ـ ـ ــط وف ـ ـ ــر ور بالم ـ ـ ــاء وال ـ ـ ــدحل لدرج ـ ـ ــة  %100حس ـ ـ ــب تجرب ـ ـ ــة

بروكتـ ـ ــر المعـ ـ ــدل وبسـ ـ ــماكة 15سـ ـ ــم بعـ ـ ــد الـ ـ ــدحل وذلـ ـ ــك لطبقـ ـ ــة األسـ ـ ــاس الثانيـ ـ ــة (

Base

. ) Course

ج-

تك ـ ــون مـ ـ ـواد الطبقت ـ ــين األ ول ـ ــى والثاني ـ ــة متدرج ـ ــة حس ـ ــب المواص ـ ــفات العام ـ ــة العم ـ ــال

الطرق والجسور (فصل  1-3جدول  2-3صنف ب ).
د-

توري ـ ــد ور الوج ـ ــه التأسيس ـ ــي (Coat

 ) Primeم ـ ــن إس ـ ــفلت ( ) MC-70بمع ـ ــدل

5ر1كغم/م 2ويتم الر ميكانيكا"
هـ-

-

توريـ ــد وفـ ــر ودحـ ــل الخلطـ ــة االسـ ــفلتيه السـ ــاخنة (

Bituminous

Hot

 )) Concreteوبسـ ـ ــماكة حسـ ـ ــب سـ ـ ــماكة الطبقـ ـ ــة القائمـ ـ ــة علـ ـ ــى الواقـ ـ ــع وبحيـ ـ ــث ال تقـ ـ ــل عـ ـ ــن
8سـ ـ ــم بعـ ـ ــد ال ـ ـ ــدحل  .فـ ـ ــي جمي ـ ـ ــع االح ـ ـ ـوال وف ـ ـ ــي حـ ـ ــال وج ـ ـ ــود طبقتـ ـ ــين او اكث ـ ـ ــر يـ ـ ــتم اع ـ ـ ــادة
االوض ــاع عل ــى اكث ــر م ــن طبق ــة وبس ــماكة التق ــل ع ــن  5س ــم لك ــل طبق ــة وت ــر طبق ــة الص ــقة

بين الطبقات  RC 250وبمعدل  .5كغم /م2

و-

عنـ ـ ـ ــد قطـ ـ ـ ــع الش ـ ـ ـ ـوارع الرئيسـ ـ ـ ــية حسـ ـ ـ ــب تصـ ـ ـ ــنيف امانـ ـ ـ ــه عمـ ـ ـ ــان الكبـ ـ ـ ــرى أو و ازرة

األشـ ــغال العامـ ــة او البلديـ ــة المعنيـ ــة (عرضـ ــيا" أو بشـ ــكل مائـ ــل ) فـ ــان م ـ ـواد الطمـ ــم قبـ ــل طبقـ ــة

السطح المعبدة يجب أن تكون كايلي -:

-1

م ـ ــن الخرس ـ ــانة العادي ـ ــة س ـ ــماكة ( )30س ـ ــم وبق ـ ــوة كس ـ ــر مكعب ـ ــي ص ـ ــغري التق ـ ــل ع ـ ــن

(200كغم/سـ ــم 2بعـ ــد  28يومـ ــا") كمـ ــا هـ ــو مبـ ــين فـ ــي المخططـ ــات ويجـ ــب إعـ ــادة السـ ــطوح كمـ ــا
كانت عليه سابقا" .
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م ـ ــن اس ـ ــفل طبق ـ ــة الخرس ـ ــانة العادي ـ ــة المش ـ ــار إليه ـ ــا ف ـ ــي البن ـ ــد ( )1أع ـ ــاله ولغاي ـ ــة طبق ـ ــة

-3

الت ـ ـ ــأمين يج ـ ـ ــب أن تك ـ ـ ــون م ـ ـ ـواد الطم ـ ـ ــم م ـ ـ ــن م ـ ـ ـواد ( ) B.C.حس ـ ـ ــب المواص ـ ـ ــفات أدن ـ ـ ــاه

وتـ ــردم وتـ ــدك كمـ ــا ورد سـ ــابقا" وكمـ ـ ا هـ ــو مبـ ــين فـ ــي المخططـ ــات او بحصـ ــمه ذات تـ ــدرج

ى-

واحد .

فـ ــي حـ ــاالت المقـ ــاطع العرضـ ــية عنـ ــدما تكـ ــون الطبقـ ــة االخي ـ ـره مـ ــن الخرسـ ــانة فانـ ــه يـ ــتم

رشها باإلسفلت الالصق ) )RC250بمعدل  0.5كغم /م. 2

أن متطلبـ ـ ــات تـ ـ ــدرج مـ ـ ــادة الفرشـ ـ ــيات الحصـ ـ ــوية ( ) B.C.عنـ ـ ــد فحصـ ـ ــها حسـ ـ ــب المواصـ ـ ــفات

االردن ي ـ ــه القياس ـ ــية إلنش ـ ــاءات الط ـ ــرق والجس ـ ــور الص ـ ــادرة ع ـ ــن و ازرة األش ـ ــغال العام ـ ــة واإلس ـ ــكان

لسنة  1991الفصل  1-3جدول  2-3صنف (ب) تكون كالتالي -:
حجم المنخل

0ر 50ملم ()"2

%

الم ـ ـ ــار حس ـ ـ ــب ال ـ ـ ــوزن

منخل مربع الفتحات
100

5ر 37ملم (2/1و)"1

100-70

0ر 25ملم ()"1

85-55

0ر 19ملم ()"4/3

80-50

5ر 12ملم ()"2/1

-----

5ر 9ملم ()" 8/3

70-40

75ر 4ملم (لرقم )4

60-30

00ر 2ملم (رقم )10

50-20

425ر0ملم (رقم )40

30-10

075ملم (رقم )200

15-5

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

االرصفه

======

بع ـ ــد االنته ـ ــاء م ـ ــن أعم ـ ــال الطم ـ ــم وال ـ ــدك والوص ـ ــول إل ـ ــى المنس ـ ــوب ال ـ ــالزم والحص ـ ــول عل ـ ــى

موافق ـ ــة المهنـ ـ ــدس تعـ ـ ــاد وضـ ـ ــع االرص ـ ــفه إلـ ـ ــى مـ ـ ــا كانـ ـ ـ ت علي ـ ــه سـ ـ ــابقا" حسـ ـ ــب المواصـ ـ ــفات و

المخططات و بموجب تعليمات المهندس .
ج :

االطاريف

======

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

تركـ ـ ــب االطـ ـ ــاريف حسـ ـ ــب وضـ ـ ــعها األصـ ـ ــلي باسـ ـ ــتعمال مونـ ـ ــه اإلسـ ـ ــمنت والرمـ ـ ــل بنسـ ـ ــبة

-

 3-1والعمـ ــل يشـ ــمل القاعـ ـ دة الخرسـ ــانية والتصـ ــفيح خلـ ــف الحجـ ــر مـ ــن الخرسـ ــانة العاديـ ــة
(200كغم/سم 2بعد 28يوما") مع جميع األعمال وبموافقة المهندس المشرف .
ثانيا  :على المقاول مراعاة مايلي -:

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

عل ـ ــى المق ـ ــاول كش ـ ــف وت ـ ــدقيق الد ارس ـ ــه و مراجع ـ ــه و ت ـ ــدقيق اي تعليم ـ ــات اخ ـ ــرى تص ـ ــدر

لـ ــه قبـ ــل البـ ــدء فـ ــي العمـ ــل لكـ ــل مهمـ ــة حيـ ــث يشـ ــمل العمـ ــل الحفريـ ــات فـ ــي أي نـ ــوع مـ ــن التربـ ــة
واعـ ـ ــادة الطمـ ـ ــم واعـ ـ ــادة وضـ ـ ــع السـ ـ ــطوح بموجـ ـ ــب المواصـ ـ ــفات وتعتبـ ـ ــر تكـ ـ ــاليف هـ ـ ــذة األعمـ ـ ــال

مشمولة ضمن أسعار العطاء.

عل ـ ـ ــى المقـ ـ ـ ـ اول ف ـ ـ ــي ح ـ ـ ــال تركي ـ ـ ــب رداد عل ـ ـ ــى المق ـ ـ ــاول ت ـ ـ ــدريب المـ ـ ـ ـواطن عل ـ ـ ــى كيفي ـ ـ ــة فك ـ ـ ــه
وصيانته وتنظيفه واعادة تركيبه

أن موافق ـ ــة المهن ـ ــدس عل ـ ــى أي عم ـ ــل أو مـ ـ ـواد مقدم ـ ــه م ـ ــن المق ـ ــاول  ،ال تعف ـ ــي المق ـ ــاول

من مسؤولياته ألمناطة به حسب شروط هذا العطاء .

ان اعم ـ ــال دع ـ ــم الحفري ـ ــات م ـ ــن ض ـ ــمن المتطلب ـ ــات االساس ـ ــيه العم ـ ــال لحفري ـ ــات الخن ـ ــادق

و هي من مسؤولية المقاول .

-4

عل ـ ــى المق ـ ــا ول اخ ـ ــذ االحتياط ـ ــات الالزم ـ ــة لع ـ ــدم األضـ ـ ـرار ب ـ ــأي م ـ ــن خط ـ ــوط المي ـ ــاه

أو خطـ ـ ــوط الصـ ـ ــرف الصـ ـ ــحي او الكوابـ ـ ــل وكافـ ـ ــة الم ارفـ ـ ــق القائمـ ـ ــة والمدفونـ ـ ــة تحـ ـ ــت األرض ،

وأي ـ ـ ــة أضـ ـ ـ ـرار يس ـ ـ ــببها المق ـ ـ ــاول نتيج ـ ـ ــة قيام ـ ـ ــه بأعم ـ ـ ــال العق ـ ـ ــد  ،علي ـ ـ ــه أن يق ـ ـ ــوم بإص ـ ـ ــالحها

واسـ ــتبدالها كمـ ــا كانـ ــت عليـ ــه قبـ ــل بـ ــدء العمـ ــل وتعتبـ ــر التكـ ــاليف مشـ ــمولة ضـ ــمن أسـ ــعار العطـ ــاء

وال يعطي المقاول أي عالوات لقاء ذلك .
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توريـ ــد جميـ ــع الم ـ ـواد الالزمـ ــة وعمـ ــل تغليـ ــف للمواسـ ــير وذلـ ــك مـ ــن الخرسـ ــانة المسـ ــلحة

-5

حيثم ـ ـ ــا تتق ـ ـ ــاطع م ـ ـ ــع خط ـ ـ ــوط الص ـ ـ ــرف الص ـ ـ ــحي وحيثم ـ ـ ــا يل ـ ـ ــزم وحس ـ ـ ــب مواص ـ ـ ــفات الس ـ ـ ــلطة
والمخططـ ـ ــات النموذجيـ ـ ــة وتعليمـ ـ ــات المهنـ ـ ــدس  ،والسـ ـ ــعر يشـ ـ ــمل أيضـ ـ ــا" ايـ ـ ــة حفريـ ـ ــات الزمـ ـ ــه

والخرسـ ـ ـ ــانه العاديـ ـ ـ ــة للنظافـ ـ ـ ــة وحديـ ـ ـ ــد التسـ ـ ـ ــليح والطوبـ ـ ـ ــار وجميـ ـ ـ ــع األعمـ ـ ـ ــال الالزمـ ـ ـ ــة حسـ ـ ـ ــب

مواصفات السلطة وتعليمات المهندس المشرف .

علـ ـ ــى المقـ ـ ــاول التنسـ ـ ــيق مـ ـ ــع دائ ـ ـ ـرة األ ارضـ ـ ــي والمسـ ـ ــاحة ومـ ـ ــع البلـ ـ ــديات واألشـ ـ ــغال

-6

العام ـ ــة لتحدي ـ ــد مسـ ـ ــارات الشـ ـ ـوارع ولضـ ـ ــمان تنفي ـ ــذ الخطـ ـ ــوط ض ـ ــمن الطـ ـ ــرق الرس ـ ــمية ويجـ ـ ــب
أن يشـ ـ ــمل سـ ـ ــعر المقـ ـ ــاول هـ ـ ــذه األعمـ ـ ــال و تثبيـ ـ ــت حـ ـ ــدود القطـ ـ ــع والش ـ ـ ـوارع ليضـ ـ ــمن تنفيـ ـ ــذها

بالشوارع الرسمية .

عن ـ ـ ــد قط ـ ـ ــع الشـ ـ ـ ـوارع الرئيس ـ ـ ــية حس ـ ـ ــب تص ـ ـ ــنيف و ازرة األش ـ ـ ــغال العام ـ ـ ــة او البلدي ـ ـ ــة

-7

المعنيـ ـ ــة (عرضـ ـ ــيا" أو بشـ ـ ــكل مائـ ـ ــل ) مـ ـ ــن األن ـ ـ ـواع المـ ـ ــذكورة فـ ـ ــي الفق ـ ـ ـرة ( )2-1أعـ ـ ــاله فـ ـ ــان

مواد الطمم قبل طبقة السطح المعبدة يجب أن تكون على طبقات كايلي -:

م ـ ــن الخرس ـ ــانة العادي ـ ــة س ـ ــماكة ( )30س ـ ــم وبق ـ ــوة كس ـ ــر مكعب ـ ــي ص ـ ــغري التق ـ ــل ع ـ ــن

أ-

(200كغم/س ـ ــم بع ـ ــد  28يوم ـ ــا") كم ـ ــا ه ـ ــو مب ـ ــين ف ـ ــي المخطط ـ ــات ويج ـ ــب إع ـ ــادة الس ـ ــطوح كم ـ ــا
كانت عليه سابقا" .

ب-

مـ ــن اسـ ــفل طبقـ ــة الخرسـ ــانة العاديـ ــة المشـ ــار إليهـ ــا فـ ــي البنـ ــد (أ) أعـ ــاله ولغايـ ــة طبقـ ــة

التأمين يجب أن تكـ ـ ــون م ـ ـ ـواد الطمـ ـ ــم مـ ـ ــن م ـ ـ ـواد ( ) B.C.او م ـ ـ ـواد ذات تـ ـ ــدرج واحـ ـ ــد حسـ ـ ــب
المواصفات أدناه وتردم وتدك كما ورد سابقا" وكما هو مبين في المخططات .

د -حف ـ ــر الخن ـ ــادق ف ـ ــي جمي ـ ــع ان ـ ـواع الترب ـ ــه و الص ـ ــخور و الخرس ـ ــانه و ال ـ ــبالط و االدراج
و االس ـ ـ ــفلت و عم ـ ـ ــل طم ـ ـ ــم للمواس ـ ـ ــير ف ـ ـ ــوق و تح ـ ـ ــت و عل ـ ـ ــى الج ـ ـ ــانبين كم ـ ـ ــا تب ـ ـ ــين

المخطط ـ ــات النموذجي ـ ــه و يش ـ ــمل ك ـ ــذلك الطم ـ ــم بم ـ ــادة  B.Cب ـ ــدل المـ ـ ـواد الت ـ ــي حف ـ ــرت

و /او حصـ ـ ــمه بتـ ـ ــدرج حجمـ ـ ــي موحـ ـ ــد و اعـ ـ ــادة اوضـ ـ ــاع السـ ـ ــطوح كمـ ـ ــا كانـ ـ ــت عليـ ـ ــه
سابقا .

ذ -توري ـ ــد جمي ـ ــع المـ ـ ـواد الالزم ـ ــة وعم ـ ــل تغلي ـ ــف للمواس ـ ــير م ـ ــن الخرس ـ ــانة المس ـ ــلحة حينم ـ ــا
تتق ـ ـ ــاطع م ـ ـ ــع خط ـ ـ ــوط الص ـ ـ ــرف الص ـ ـ ــحى او مروره ـ ـ ــا ف ـ ـ ــى االودي ـ ـ ــة و حيثم ـ ـ ــا يل ـ ـ ــزم و

حس ـ ـ ــب المخطط ـ ـ ــات و تعليم ـ ـ ــات و موافق ـ ـ ــة المهن ـ ـ ــدس و ك ـ ـ ــذلك ال ـ ـ ــدعامات الخرس ـ ـ ــانية
المسـ ـ ــلحة و يشـ ـ ــمل ايضـ ـ ــا الحفريـ ـ ــات االضـ ـ ــافية الالزمـ ـ ــة و الخرسـ ـ ــانة العاديـ ـ ــة للنظافـ ـ ــة

وحدي ـ ـ ـ ـ ــد التس ـ ـ ـ ـ ــليح والطوب ـ ـ ـ ـ ــار وجمي ـ ـ ـ ـ ــع االعم ـ ـ ـ ـ ــال الالزم ـ ـ ـ ـ ــة بموج ـ ـ ـ ـ ــب المخطط ـ ـ ـ ـ ــات و

المواصفات و حسب تعليمات المهندس.
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ربـ ـ ــط الخطـ ـ ــوط الجديـ ـ ــدة مـ ـ ــع الخطـ ـ ــوط القائمـ ـ ــة شـ ـ ــامال تركيـ ـ ــب كافـ ـ ــة مـ ـ ــا يلـ ـ ــزم مـ ـ ــن اكـ ـ ـواع و

نقاص ـ ــات و س ـ ــدادا ت ..........وجمي ـ ــع م ـ ــا يل ـ ــزم للتركي ـ ــب وك ـ ــذلك توري ـ ــد وتركي ـ ــب مـ ـ ـواد ع ـ ــزل
و تغليـ ـ ـ ــف الوصـ ـ ـ ــالت واجـ ـ ـ ـراء فحـ ـ ـ ــص وصـ ـ ـ ــالت اللحـ ـ ـ ــام بواسـ ـ ـ ــطة ()x-rayو كـ ـ ـ ــذلك فحـ ـ ـ ــص
التغلي ـ ـ ــف و اص ـ ـ ــالح التغلي ـ ـ ــف اذا ل ـ ـ ــزم و ذل ـ ـ ــك حس ـ ـ ــب المواص ـ ـ ــفات الفني ـ ـ ــة العم ـ ـ ــال خط ـ ـ ــوط

المياة (سلطة المياه /شركة مياهنا ).
ل-10

المرافق المدفونه تحت االرض -:

يجـ ـ ــب علـ ـ ــى المقـ ـ ــاول ان ي ارعـ ـ ــي البنـ ـ ــود فـ ـ ــي المواصـ ـ ــفات العامـ ـ ــه والتـ ـ ــي تتعلـ ـ ــق بمسـ ـ ــؤولية

ا لمقـ ـ ـ ــاول لتحديـ ـ ـ ــد األمـ ـ ـ ــاكن والمحافظـ ـ ـ ــة علـ ـ ـ ــى الم ارفـ ـ ـ ــق المدفونـ ـ ـ ــه تحـ ـ ـ ــت االرض والمنشـ ـ ـ ــئات
ويطلـ ــب مـ ــن المقـ ــاول الحصـ ــول علـ ــى المعلومـ ــات التامـ ــه عـ ــن مواقـ ــع هـ ــذه الم ارفـ ــق مـ ــن الجهـ ــات

المختصـ ـ ــة،ويقوم المقـ ـ ـ اول بتحديـ ـ ــد اماكنهـ ـ ــا مسـ ـ ــبقا" عـ ـ ــن طريـ ـ ــق عمـ ـ ــل حفـ ـ ــر تفتيشـ ـ ــيه وعلـ ـ ــى
نفقت ـ ــه الخاص ـ ــه واي ـ ــة أض ـ ـرار تتس ـ ــببلهذه الم ارف ـ ــق والمنش ـ ــئات ،عل ـ ــى المق ـ ــاول القي ـ ــام باص ـ ــالحها

على نفقته الخاصه طبقا" للبنود ذات العالقة في العقد وحسب تعليمات المهندس .
-11

المياه لألعمال -:

يكـ ــون المقـ ــاول مسـ ــؤوال" عـ ــن تـ ــأمين جميـ ــع احتياجاتـ ــه مـ ــن الميـ ــاه فـ ــي موقـ ــع العمـ ــل السـ ــتعمال
عمال ـ ــه ومس ـ ــتخدميه ومس ـ ــتخدمي ص ـ ــاحب العمـ ـ ـ ل والمهن ـ ــدس ولتنفي ـ ــذ األعم ـ ــال المش ـ ــموله به ـ ــذا
العق ـ ــد وتخزينه ـ ــا ف ـ ــي اوعي ـ ــه نظيف ـ ــه (يواف ـ ــق عليه ـ ــا المهن ـ ــدس) بالكمي ـ ــات الكافي ـ ــه لتض ـ ــمن س ـ ــير

العمل وعلى نفقته الخاصه .
-12

مختبر فحص المواد-:

عل ـ ـ ــى المق ـ ـ ــاول تس ـ ـ ــمية مختب ـ ـ ــر لفح ـ ـ ــص المـ ـ ـ ـواد مؤه ـ ـ ــل ومعتم ـ ـ ــد ل ـ ـ ــدى الجه ـ ـ ــات المختص ـ ـ ــة

وحاصـ ــل علـ ــى شـ ــهادة االيـ ــزو CERTICATE

PROCEDURE

ISO-وموافـ ــق عليـ ــه

مـ ــن قبـ ــل سـ ــلطة المي ـ ــاه وذلـ ــك إلج ـ ـراء وعمـ ــل الفحوص ـ ــات المطلوبـ ــه بانواعهـ ــا المختلفـ ــه حس ـ ــب

ومواصفات العطاء وكذلك الفحوصات التي يطلبها المهندس .

 علـ ــى المقـ ــاول إرسـ ــال واحضـ ــار العينـ ــات إلـ ــى ومـ ــن المختبـ ــر (أو إحضـ ــار جهـ ــاز المختبـ ــر إلـ ــى موقـ ــعالعم ـ ــل وذل ـ ــك حس ـ ــب طبيع ـ ــة ون ـ ــوع الفح ـ ــص )  ،واحض ـ ــار التق ـ ــارير (بواق ـ ــع  3نس ـ ــخ م ـ ــن ك ـ ــل تقري ـ ــر
)وجميع مايلزم لتنفيذ هذه األعمال .

 تعتبـ ـ ــر تكـ ـ ــاليف إجـ ـ ـراء الفحوصـ ـ ــات اواعـ ـ ــادة إجراؤهـ ـ ــا وتكـ ـ ـ اليف أعمـ ـ ــال المختبـ ـ ــر وتحضـ ـ ــير التقـ ـ ــاريرمشموله ضمن أسعار العطاء .

 -على المقاول تزويد المهندس بجدول مواعيد الفحوصات مسبقا.

\\PRO-SRV\Proc_Backup\Procurement\Procurement 2022\Tender Doc\Amman\O-T\O-T-22-0019-A.docx

114

-13

مخططات العقد -:

مخطط ـ ــات العق ـ ــد ه ـ ــى المخططـ ـ ــات الت ـ ــى ت ـ ــم تحض ـ ــيرها لهـ ـ ــذا العق ـ ــد و المرفق ـ ــة م ـ ــع وثـ ـ ــائق

العط ـ ــاء  ,واي ـ ــة مخطط ـ ــات معدل ـ ــه او تفص ـ ــيلية او ملحق ـ ــة يمك ـ ــن ان يص ـ ــدرها المهن ـ ــدس اثن ـ ــاء

سـ ـ ــير العمـ ـ ــل فـ ـ ــى اعمـ ـ ــال العطـ ـ ــاء وكـ ـ ــذلك المخططـ ـ ــات التفصـ ـ ــيلية المقدمـ ـ ــة مـ ـ ــن المقـ ـ ــاول و

الموافق عليها خطيا من قبل المهندس.
-14

مخططات التنفيذ -:

عل ـ ـ ــى المق ـ ـ ــاول ان يق ـ ـ ــدم للمهن ـ ـ ــدس الخ ـ ـ ــذ موافقت ـ ـ ــه مخطط ـ ـ ــات تنفيذي ـ ـ ــة لالعم ـ ـ ــال المنفـ ـ ـ ــذة و

مخططـ ــات تفصـ ــيلية بعـ ــد التنسـ ــيق مـ ــع الجهـ ــات ذات العالقـ ــة مبينـ ــا فيهـ ــا كافـ ــة الل ـ ـوازم والقطـ ــع

واالقيس ـ ـ ــة و مواص ـ ـ ــفات الم ـ ـ ـواد و االعم ـ ـ ــال وحس ـ ـ ــب طل ـ ـ ــب المهن ـ ـ ــدس المش ـ ـ ــرف و ذل ـ ـ ــك بع ـ ـ ــد

الكشف على الخطوط القديمه .

وال يج ـ ــوز المباشـ ـ ـرة بتنفي ـ ــذ او تص ـ ــنيع او توري ـ ــد اي ـ ــة مـ ـ ـواد م ـ ــا ل ـ ــم يق ـ ــدم المق ـ ــاول المخطط ـ ــات

التنفيذية لها و الحصول على موافقة المهندس مسبقا .

يقـ ـ ــدم المقـ ـ ــاول الـ ـ ــى المهنـ ـ ــدس ثالثـ ـ ــة نسـ ـ ــخ باالضـ ـ ــافة للنسـ ـ ــخة االصـ ـ ــلية موقعـ ـ ــة مـ ـ ــن المقـ ـ ــاول

بموجب كتاب خطى بذلك و تسلم للمهندس فى موقع العمل او حسب طلب المهندس.
على المقاول ان يقوم بتصحيح و تعديل هذة المخططات و حسب طلب المهندس.

وان موافقـ ـ ــة المهنـ ـ ــدس علـ ـ ــى هـ ـ ــذة المخططـ ـ ــات او المـ ـ ـواد او االجهـ ـ ـزة و المواصـ ـ ــفات ال تعفـ ـ ــى
المق ـ ـ ــاول م ـ ـ ــن مس ـ ـ ــؤولية التوري ـ ـ ــد و التص ـ ـ ــنيع بالمقاس ـ ـ ــات الص ـ ـ ــحيحة و حس ـ ـ ــب مواص ـ ـ ــفات و
متطلبـ ـ ــات العقـ ـ ــد و تعتبـ ـ ــر تكـ ـ ــاليف اعـ ـ ــداد و تجهيـ ـ ــز المخططـ ـ ــات التنفيذيـ ـ ــة مشـ ـ ــمولة ضـ ـ ــمن

اسعار العطاء.
-15

المخططات المرجعية( AS-Built )-:

عنـ ـ ــد انته ـ ـ ــاء اعم ـ ـ ــال تمدي ـ ـ ــد خط ـ ـ ــوط ال الصـ ـ ــرف الص ـ ـ ــحي يق ـ ـ ــوم المق ـ ـ ــاول بعم ـ ـ ــل المس ـ ـ ــاحة

الالزم ـ ـ ــة لعم ـ ـ ــل المخطط ـ ـ ــات المرجعي ـ ـ ــة لالعم ـ ـ ــال كم ـ ـ ــا نف ـ ـ ــذت ش ـ ـ ــامال المس ـ ـ ــقط االفق ـ ـ ــى و
البروفاي ـ ــل (  ) 1:100و تب ـ ــين ه ـ ــذة المخطط ـ ــات و بش ـ ــكل واض ـ ــح االس ـ ــم الرس ـ ــمى لك ـ ــل ش ـ ــارع
و كذلك اشارات لمواقع اى مرافق مدفونة ظهرت اثناء تنفيذ اعمال العطاء.
 -16المواصفات الخاصة بالمخططات الجغرافية (:)GIS

 .3سـ ـ ــيتم تزويـ ـ ــد المقـ ـ ــاول بنسـ ـ ــخة رقميـ ـ ــة لمنطقـ ـ ــة العمـ ـ ــل (حسـ ـ ــب مخططـ ـ ــات العطـ ـ ــاء للمنـ ـ ــاطق
المـ ـراد تنفيـ ــذها والمحـ ــددة فقـ ــط مـ ــن قبـ ــل الجهـ ــة المشـ ـرفة) تحتـ ــوى علـ ــى حـ ــدود قطـ ــع اال ارضـ ــي
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والمع ـ ــالم واس ـ ــماء الشـ ـ ـوارع وش ـ ــبكة المي ـ ــاه وش ـ ــبكة الص ـ ــرف الص ـ ــحى ونظ ـ ــام القط ـ ــع والتـ ـ ـرقيم

المس ـ ــتخدم ف ـ ــي شـ ـ ــركة مياهن ـ ــا و(الموصـ ـ ــفات الخاص ـ ــة لش ـ ــبكات الميـ ـ ــاه و الص ـ ــرف الصـ ـ ــحي
المعتدة لدى مديرية نظم المعلومات الجغرافية  /مياهنا)

 .4علـ ـ ــى المقـ ـ ــاول تزويـ ـ ــد شـ ـ ــركة مياهنـ ـ ــا بنسـ ـ ــخة رقميـ ـ ــة مـ ـ ــن المخططـ ـ ــات التنفيذيـ ـ ــه والتـ ـ ــي يـ ـ ــتم
العم ـ ـ ــل عليه ـ ـ ــا م ـ ـ ــن خ ـ ـ ــالل برن ـ ـ ــامج  ArcGISمس ـ ـ ــتخدما نس ـ ـ ــخة قاع ـ ـ ــدة البيان ـ ـ ــات المس ـ ـ ــلمه
والمعمـ ـ ــول بهـ ـ ــا فـ ـ ــي شـ ـ ــركة مياهنـ ـ ــا علـ ـ ــى ان يكـ ـ ــون شـ ـ ــكلها النهـ ـ ــائي Format

((shp

او( ) Geodatabase.gdbوك ـ ـ ـ ــذلك نس ـ ـ ـ ــخه ورقي ـ ـ ـ ــه طب ـ ـ ـ ــق األص ـ ـ ـ ــل ع ـ ـ ـ ــن النس ـ ـ ـ ــخه الرقمي ـ ـ ـ ــه
بحيث تحتوى على الطبقات (  ) Layersالمعلومات التاليه :

▪ طبقة الخطوط  Linesلشبكات المياه او الصرف الصحي .
▪ طبقة التجهيزات او المناهل ( . Nodes ) Fittings

▪ طبقة للوصالت المنزلية  Linesلشبكات المياه او الصرف الصحي.
▪ طبقة التجهيزات للوصالت المنزلية ( . Nodes ) Fittings

▪ ان تحوي النسخة الرقمية على الخطوط و القطع او المناهل الجديدة فقط .
▪ ان يتم ربط هندسي للطبقتين الخطوط والتجهيزات و مراعاة ال . Snap

▪ اس ـ ـ ــتخدام نف ـ ـ ــس القط ـ ـ ــع و التـ ـ ـ ـرقيم المعم ـ ـ ــول ب ـ ـ ــه بش ـ ـ ــركة مياهن ـ ـ ــا .المحافظ ـ ـ ــة عل ـ ـ ــى نظ ـ ـ ــام
االحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــداثيات المسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتخدم فـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــركة مياهنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا وهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو التربيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع

الفلسطيني( ).Palestine_1923_Palestine_Grid
▪

ان تح ـ ـ ــوي عل ـ ـ ــى نق ـ ـ ــاط الـ ـ ـ ـربط والع ـ ـ ــزل والفص ـ ـ ــل ان وج ـ ـ ــدت م ـ ـ ــع الش ـ ـ ــبكات القائم ـ ـ ــة م ـ ـ ــع

اظهارالخطوط الملغية.

▪ اعتم ـ ـ ــاد مقي ـ ـ ــاس رس ـ ـ ــم للمخطط ـ ـ ــات  1000/1او  .2500/1والبروفي ـ ـ ــل (  ) 1000/1أفق ـ ـ ــي (
 ) 100/1عمودي  .ورسم التفاصيل بمقياس رسم مناسب

▪ ان تحوي المخططات الورقية على معلومات الهام
▪
.4

المبينة في المخططات المرفقة.

ان تكون النسخة الرقمية مطابقة الى النسخة الورقية و معتمدة من االشراف .
لشـ ـ ــركة مياهنـ ـ ــا الصـ ـ ــالحية بتعـ ـ ــديل المواصـ ـ ــفات الـ ـ ـواردة اعـ ـ ــاله و ذلـ ـ ــك بمـ ـ ــا يخـ ـ ــدم مصـ ـ ــلحة

العمل مع العلم بانه سيتم االعالم مسبقا بذلك و بكتاب رسمى يوضح نقاط التعديل .

.5

يتعه ـ ــد المق ـ ــاول رس ـ ــميا بع ـ ــدم البي ـ ــع او التص ـ ــرف بالبيان ـ ــات المقدم ـ ــة م ـ ــن ش ـ ــركة مياهن ـ ــا الى

جهـ ـ ــة اخـ ـ ــرى كونهـ ـ ــا ملكـ ـ ــا للشـ ـ ــركة و اعـ ـ ــادة النسـ ـ ــخة االصـ ـ ــلية وعلـ ـ ــى المقـ ـ ــاول شـ ـ ـراء اللوحـ ـ ــات مـ ـ ــن

وحدة GISحيث ان سعر اللوحة  20دينار.

.6

سيتم االستالم من قبل المقاولين حسب المواصفات المذكورة اعاله .
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لالستفسار يرجى مراجعة شركة مياهنا مدير مديرية نظم المعلومات الجغرافية

على المقاول تسليم المخططات النهائية قبل االنتهاء من اعمال المشروع.

 .7شروط السالمة العامة

 - 8عل ـ ـ ــى المق ـ ـ ــاول اتخ ـ ـ ــاذ االجـ ـ ـ ـراءات الالزم ـ ـ ــه لس ـ ـ ــالمة جمي ـ ـ ــع الع ـ ـ ــاملين ف ـ ـ ــي الموق ـ ـ ــع وتزوي ـ ـ ــدهم
بجميـ ــع االجه ـ ـزه و االلبس ـ ــه الضـ ــرورية لـ ــذلك و حس ـ ــب البنـ ــود أدنـ ــاه و بالتنس ـ ــيق مـ ــع اجه ـ ـزه االش ـ ــغال

العامة او البلدية و دائره السير و المهندس المشرف و بدون ايه عالوه على االسعار.

 -9عل ـ ـ ـ ــى المق ـ ـ ـ ــاول وض ـ ـ ـ ــع اإلش ـ ـ ـ ــارات التحذيري ـ ـ ـ ــة و اتب ـ ـ ـ ــاع متطلب ـ ـ ـ ــات الس ـ ـ ـ ــالمة العام ـ ـ ـ ــة و ذل ـ ـ ـ ــك
بالحض ـ ــور و المش ـ ــاركة باجتم ـ ــاع الس ـ ــالمة العام ـ ــة قب ـ ــل ب ـ ــدء العم ـ ــل و تق ـ ــديم خط ـ ــة للس ـ ــالمة العام ـ ــة

تشمل على سبيل المثال ال الحصر :

• أسماء األشخاص المسؤولين عن السالمة العامة في المواقع .
• تعليمات المقاول للعاملين عن السالمة العامة.

• خط ـ ـ ـ ـ ـ ــة إدارة الم ـ ـ ـ ـ ـ ــرور و الت ـ ـ ـ ـ ـ ــى تش ـ ـ ـ ـ ـ ــمل (اإلش ـ ـ ـ ـ ـ ــارات التحذيري ـ ـ ـ ـ ـ ــة  ,العاكس ـ ـ ـ ـ ـ ــات ,
...............الخ)

• تقديم نسخة عن التصاريح للمعامالت و قبل البدء بالعمل.

• علـ ـ ــى المق ـ ـ ــاول تحدي ـ ـ ــد وتعل ـ ـ ــيم مص ـ ـ ــادر األخطـ ـ ــار مث ـ ـ ــل ( كواب ـ ـ ــل كهرب ـ ـ ــاء  ,تلف ـ ـ ــون
 .............الخ)

10علـ ــى المقـ ــاول اتخـ ــاذ اإلج ـ ـراءات الالزمـ ــة لضـ ــمان السـ ــالمة العامـ ــة علـ ــى الطـ ــرق و مرفـ ــقطي ـ ــه مخطط ـ ــات إرش ـ ــادية للس ـ ــالمة العام ـ ــة عل ـ ــى الط ـ ــرق لتطبيقه ـ ــا عل ـ ــى المواق ـ ــع و بالتنس ـ ــيق

م ـ ــع أجهـ ـ ـزة و ازرة االش ـ ــغال العام ـ ــة او البلدي ـ ــةو دائـ ـ ـرة السـ ـ ـ ير و المهن ـ ــدس المش ـ ــرف ب ـ ــدون اي ـ ــة

عالوة على األسعار.

 -11سـ ــتقوم شـ ــركة مياهنـ ــا بـ ــإجراء التفتـ ــي

الـ ــدوري علـ ــى السـ ــالمة العامـ ــة فـ ــي مواقـ ــع العمـ ــل

وف ـ ـ ــى حال ـ ـ ــة ع ـ ـ ــدم االلتـ ـ ـ ـزام بمتطلب ـ ـ ــات الس ـ ـ ــالمة س ـ ـ ــيتم المطالب ـ ـ ــة ب ـ ـ ــالتعويض االتف ـ ـ ــاقي م ـ ـ ــن

مسـ ــتحقات المقـ ــاول عـ ــن كـ ــل مخالفـ ــة مـ ــن المخالفـ ــات ال ـ ـواردة أعـ ــاله وحسـ ــب النمـ ــوذج بمقـ ــدار

( )200-50دينار وحسب رأي المهندس.

 .8علـ ـ ــى المقـ ـ ــاول اتخـ ـ ــاذ االج ـ ـ ـراءات الالزمـ ـ ــه للسـ ـ ــالمه العامـ ـ ــه و تـ ـ ــدعيم جـ ـ ــدران الحفريـ ـ ــات
بالطوبار الالزم بدون ايه عالوه على االسعار.

 .9علـ ــى المقـ ــاول اتخـ ــاذ االج ـ ـراءات الالزمـ ــه لضـ ــمان السـ ــالمه العامـ ــه علـ ــى الطـ ــرق و مرفـ ــق
طي ـ ـ ــه مخطط ـ ـ ــات ارش ـ ـ ــاديه للس ـ ـ ــالمه العام ـ ـ ــه عل ـ ـ ــى الط ـ ـ ــرق لتطبيقه ـ ـ ــا عل ـ ـ ــى المواق ـ ـ ــع و
بالتنس ـ ــيق م ـ ــع االش ـ ــغال العام ـ ــة او البلدي ـ ــة و دائ ـ ـره الس ـ ــير و المهن ـ ــدس المش ـ ــرف و ب ـ ــدون

ايه عالوه على االسعار.
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نموذج التفتي

على السالمة

اسم العطاء:

رقم العطاء:

المراقب:

التاريخ:

مندوب المقاول:
البنـ ــد

االلتزام

التصحيح المطلوب

الرقم
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

المـ ـ ـ ـ ـواد القابلـ ـ ـ ـ ــة لالشـ ـ ـ ـ ــتعال فـ ـ ـ ـ ــي أوعيـ ـ ـ ـ ــة مخصصـ ـ ـ ـ ــة واشـ ـ ـ ـ ــارة

نعم /ال /ال ينطبق

نعم  /ال

التحذير متوفرة.
6

األدوات والمالبس الوقائية متوفرة ومستعملة.

نعم /ال /ال ينطبق

نعم  /ال

7

السترة العاكسة متوفرة ومستعملة.

نعم /ال /ال ينطبق

نعم  /ال

8

جميع العوائق واألخطار متوفرة وموضحة ومعزولة.

نعم /ال /ال ينطبق

نعم  /ال

9

اإلشارات التحذيرية واإلرشادية متوفرة ومستعملة.

نعم /ال /ال ينطبق

نعم  /ال

10

الممرات مفتوحة وسليمة.

نعم /ال /ال ينطبق

نعم  /ال

11

حماية الحفر مستعملة حيث يلزم.

نعم /ال /ال ينطبق

نعم  /ال

12

جنب الحفر خالي من العوائق والردم.

نعم /ال /ال ينطبق

نعم  /ال

13

وسائل السيطرة على الغبار مستعملة.

نعم /ال /ال ينطبق

نعم  /ال

14

الخدمات األخرى كالكهرباء والهواتف محددة المسار.

نعم /ال /ال ينطبق

نعم  /ال

15

خطة تنظيم السير متوفرة وموافق عليها.

نعم /ال /ال ينطبق

نعم  /ال

16

خط ـ ـ ــة س ـ ـ ــالمة للمواق ـ ـ ــع الحساس ـ ـ ــة مت ـ ـ ــوفرة (داخ ـ ـ ــل الخ ازن ـ ـ ــات ،

نعم /ال /ال ينطبق

نعم  /ال

مجرى السيول  ... ،الخ).
17

العمال خارج نطاق تحرك اآلليات الثقيلة.

نعم /ال /ال ينطبق

نعم  /ال

18

التصرف باألنقاض حسب األصول.

نعم /ال /ال ينطبق

نعم  /ال

19

إدارة المواد الحساسة حسب األصول (مثل الكيماويات).

نعم /ال /ال ينطبق

نعم  /ال

20

الدخول إلى األماكن المحصورة حسب األصول.

نعم /ال /ال ينطبق

نعم  /ال

رقم البند

اإلجراء المطلوب

تاريخ اإلنهاء

التوقيع

مندوب المقاواللتاريخ
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مالحظات (إذا لزم)
التفتي

االسم:

التوقيع

التاريخ

المراجعة

االسم:

التوقيع

التاريخ

مخالفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات

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

رئيسية

الغ ارم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة:
 200.00دينا اًرً

مخالفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات

البنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد رقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم،12 ،10 ، 9 ، 7 ، 6 ، 4 ، 3 ، 2 ، 1 :

الغ ارم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة50.00 :

ثانوية:

18 ، 17 ، 15 ، 13

دينا اًر

جدول الكميات

 -6مقدمة:

 1-1تعتب ـ ــر ه ـ ــذه المقدم ـ ــة جـ ـ ــزء ال يتجـ ـ ـ أز م ـ ــن ج ـ ــدول الكميـ ـ ــات وتقـ ـ ـ أر وتفس ـ ــر عل ـ ــى هـ ـ ــذا
االعتبار.

 -2-1تعتب ـ ــر ج ـ ــداول الكمي ـ ــات م ـ ــع المقدم ـ ــة ج ـ ــزء ال يتج ـ ـ أز م ـ ــن وث ـ ــائق العط ـ ــاء وتق ـ ـ أر وتفس ـ ــر
على هذا االعتبار

 -3-1على المناقص وضع أسعارهم بالدينار األردني.
 -4-1إن مواصـ ـ ــفات ووصـ ـ ــف األعمـ ـ ــال للبنـ ـ ــود المبينـ ـ ــة فـ ـ ــي جـ ـ ــداول الكميـ ـ ــات غيـ ـ ــر مفصـ ـ ــلة
فـ ــي الج ـ ــداول وعلـ ــى المن ـ ــاقص مق ـ ــدم العطـ ــاء الرج ـ ــوع إل ـ ــى المواصـ ــفات والمخطط ـ ــات والش ـ ــروط

للتأكد منها قبل وضع أسعاره.

 -5-1علـ ــى المناقصـ ــين وضـ ــع اسـ ــعارهم الفرديـ ــة للبنـ ــود علـ ــى أسـ ــاس السـ ــعر لكـ ــل وحـ ــدة كيـ ــل
لجميـ ــع األعمـ ــال المبينـ ــة فـ ــي جـ ــداول الكميـ ــات وتعتبـ ــر هـ ــذه األسـ ــعار ملزمـ ــة للمقـ ــاول وصـ ــالحة
لجمي ـ ـ ــع األعم ـ ـ ــال المطل ـ ـ ــوب تنفي ـ ـ ــذها ف ـ ـ ــي أي موق ـ ـ ــع ض ـ ـ ــمن من ـ ـ ــاطق العط ـ ـ ــاء وتك ـ ـ ــون ه ـ ـ ــذه

األس ـ ــعار ش ـ ــاملة لجمي ـ ــع التك ـ ــاليف م ـ ــن أي ـ ــدي عامل ـ ــة وأج ـ ــور وآلي ـ ــات واألرب ـ ــاح وأي مص ـ ــاريف
أخـ ـ ــرى تترتـ ـ ــب علـ ـ ــى المقـ ـ ــاول بموجـ ـ ــب شـ ـ ــروط العقـ ـ ــد إن كـ ـ ــان منصوصـ ـ ــا" عليهـ ـ ــا صـ ـ ـراحة أو

ض ـ ـ ــمنا"  ،وال يح ـ ـ ــق للمق ـ ـ ــاول المطالب ـ ـ ــة ب ـ ـ ــأي زي ـ ـ ــادة ف ـ ـ ــي األس ـ ـ ــعار ألي س ـ ـ ــبب ك ـ ـ ــان إال ف ـ ـ ــي

الحاالت التي تجيزها شروط العقد.

 -6-1تنفي ـ ـ ـ ـ ــذ جمي ـ ـ ـ ـ ــع األعم ـ ـ ـ ـ ــال بموج ـ ـ ـ ـ ــب ج ـ ـ ـ ـ ــداول الكمي ـ ـ ـ ـ ــات والمواص ـ ـ ـ ـ ــفات والمخطط ـ ـ ـ ـ ــات
وتعليم ـ ــات المهن ـ ــدس سـ ـ ـواء ذك ـ ــر ذل ـ ــك أو ل ـ ــم ي ـ ــذكر ض ـ ــمن البن ـ ــود ف ـ ــي ه ـ ــذه الج ـ ــداول وتعتب ـ ــر

كلها متممه لبعضها البعض.
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 -7-1عل ـ ـ ــى المق ـ ـ ــاول أن يض ـ ـ ــمن أس ـ ـ ــعاره لتكلف ـ ـ ــة جمي ـ ـ ــع األعم ـ ـ ــال الالزم ـ ـ ــة لل ـ ـ ــتحكم بالمي ـ ـ ــاه
حينم ـ ـ ــا تك ـ ـ ــون الحفريـ ـ ـ ـ ات ف ـ ـ ــي أرض مغم ـ ـ ــورة بالمي ـ ـ ــاه وحيثم ـ ـ ــا يح ـ ـ ــدث تق ـ ـ ــاطع ب ـ ـ ــين خط ـ ـ ــوط
الصـ ـ ـ ــرف الصـ ـ ـ ــحي مـ ـ ـ ــع خطـ ـ ـ ــوط الميـ ـ ـ ــاه إن حـ ـ ـ ــدث ذلـ ـ ـ ــك ومـ ـ ـ ــع العبـ ـ ـ ــارات ومـ ـ ـ ــع المصـ ـ ـ ــارف

السـ ــطحية أو خطـ ــوط ميـ ــاه أخـ ــرى بمـ ــا فـ ــي ذلـ ــك االحتياطـ ــات الضـ ــرورية لتـ ــوفير الميـ ــاه لمنطقـ ــة

العمل.

 -8-1تش ـ ـ ــمل األس ـ ـ ــعار اإلفرادي ـ ـ ــة أيض ـ ـ ــا" عل ـ ـ ــى س ـ ـ ــبيل التوض ـ ـ ــيح ول ـ ـ ــيس الحص ـ ـ ــر األعم ـ ـ ــال
المؤقت ـ ــة والمع ـ ــدات اال نش ـ ــائية والح ارس ـ ــة واإلن ـ ــارة وت ـ ــوفير الممـ ـ ـرات اآلمن ـ ــة للمـ ـ ـواطنين والس ـ ــالمه
العام ـ ــه ف ـ ــي الموق ـ ــع و للعم ـ ــال و ك ـ ــذلك األرب ـ ــاح وأي ـ ــة نفق ـ ــات أخ ـ ــرى ش ـ ــامال" جمي ـ ــع األخط ـ ــار

وااللتزامات الواردة أو التي ينص عليها العقد.

إضـ ـ ــافة إلـ ـ ــى ذلـ ـ ــك فـ ـ ــإن األسـ ـ ــعار اإلفراديـ ـ ـ ة واألجـ ـ ــور تعتبـ ـ ــر شـ ـ ــاملة" لحمايـ ـ ــة وتثبيـ ـ ــت جميـ ـ ــع
أعم ـ ــال المواس ـ ــير والعب ـ ــارات والكواب ـ ــل وجمي ـ ــع الخ ـ ــدمات والم ارف ـ ــق المبين ـ ــة وغي ـ ــر المبين ـ ــة عل ـ ــى

المخطط ـ ــات الت ـ ــي يمك ـ ــن أن تتع ـ ــرض للخط ـ ــر أثن ـ ــاء تنفي ـ ــذ عملي ـ ــات المق ـ ــاول وتش ـ ــمل األس ـ ــعار
ك ـ ـ ــذلك تك ـ ـ ــاليف الفح ـ ـ ــوص الت ـ ـ ــي يطلبه ـ ـ ــا المهن ـ ـ ــدس وك ـ ـ ــذلك تش ـ ـ ــمل عم ـ ـ ــل وتحض ـ ـ ــير وتق ـ ـ ــديم

المخططات التنفيذية وكذلك المخططات المرجعية.

 -10-1تك ـ ــون األس ـ ــعار الت ـ ــي يض ـ ــعها المق ـ ــاول ش ـ ــاملة" حماي ـ ــة اإلنش ـ ــاءات القائم ـ ــة والخ ـ ــدمات
وا ازلـ ـ ــة واعـ ـ ــادة تركيـ ـ ــب األطـ ـ ــاريف واعـ ـ ــادة وضـ ـ ــع السـ ـ ــطوح كمـ ـ ــا كانـ ـ ــت عليـ ـ ــه واألدراج وحديـ ـ ــد

الحماي ـ ـ ـ ــة عل ـ ـ ـ ــى جوان ـ ـ ـ ــب الط ـ ـ ـ ــرق والجس ـ ـ ـ ــور واش ـ ـ ـ ــارات الم ـ ـ ـ ــرور واألس ـ ـ ـ ــيجة وك ـ ـ ـ ــل الخ ـ ـ ـ ــدمات
والمنش ـ ـ ـ ت التـ ـ ـ ي قـ ـ ــد تتـ ـ ــأثر بشـ ـ ــكل مباشـ ـ ــر وغيـ ـ ــر مباشـ ـ ــر وكـ ـ ــذلك إ ازحـ ـ ــة أو تغييـ ـ ــر خطـ ـ ــوط
المواسـ ــير القائم ـ ــة تح ـ ــت األرض وأي ـ ــة خ ـ ــدمات أخـ ــرى وك ـ ــذلك إع ـ ــادة ز ارع ـ ــة الش ـ ــجيرات والترب ـ ــة

الزراعية وكل ما يلزم وحسب تعليمات وموافقة المهندس.

 -7على المناقصين وضع أسعارهم االفرادية لوحدة الكيل بالرقم والكتابة.

 -8أي عمـ ــل يقـ ــوم بـ ــه المقـ ــاول ويكـ ــون غيـ ــر مطلـ ــوب فـ ــي العقـ ــد ولـ ــيس بـ ــأمر خطـ ــي مـ ــن المهنـ ــدس
لن يكون مشموال" في عملية الكيل.

 -9يكـ ــون الكيـ ــل والـ ــدفع كمـ ــا هـ ــو موضـ ــحا" فـ ــي جـ ــدول الكميـ ــات لكـ ــل بنـ ــد علـ ــى حـ ــده ويكـ ــون السـ ــعر
شامال" جميع متطلبات العقد بموجب المواصفات و تعليمات المهندس.

 -10عل ـ ــى المق ـ ــاول اس ـ ــتعمال االس ـ ــمنت المق ـ ــاوم لالم ـ ــالح ف ـ ــي جمي ـ ــع أن ـ ــوع الخرس ـ ــانه والمون ـ ــة وب ـ ــدون
أي عالوات أو فروقات في األسعار.

 -11صاحب العمل غير ملزم باحاله العطاء على اقل األسعار بدون بيان االسباب.
 -12الكيل والدفع:
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إن أي عمل يقوم به المقاول و يكون غير مطلوب في العقد و ليس بأمر خطي من المهندس

لن يكون مشموال في عملية الكيل.

 .3تكـ ـ ــال أعمـ ـ ــال خطـ ـ ــوط الصـ ـ ــرف الصـ ـ ــحي المختلفـ ـ ــة بـ ـ ــالمتر الطـ ـ ــولي الفعلـ ـ ــي الـ ـ ــذي ينفـ ـ ــذه
المقاول حسب نوع وقطر المواسير وحسب طبيعة مواد السطوح المختلفة.

 .4إضافة لما ذكر في مقدمة جدول الكميات في المواصفات العامة للصرف الصحي.
 .5ان االس ـ ــعار ب ـ ــالمتر الطول تش ـ ــمل المناه ـ ــل وال يح ـ ــق للمق ـ ــاول المطالب ـ ــة يتع ـ ــديل الس ـ ــعر ف ـ ــى
حالة زيادة االعماق السباب فنية او تغيير مسار الخط في الموقع.

-2ان اي عين ـ ـ ــة مخالف ـ ـ ــه م ـ ـ ــن حي ـ ـ ــث مواص ـ ـ ــفات اع ـ ـ ــادة االوض ـ ـ ــاع او التعبي ـ ـ ــد او الت ـ ـ ــأمين او
عـ ـ ــرض الحفـ ـ ــر وقـ ـ ــص االسـ ـ ــفلت تسـ ـ ــتوجب ان يقـ ـ ــوم المقـ ـ ــاول وعلـ ـ ــى حسـ ـ ــابه الخـ ـ ــاص باعـ ـ ــادة

حف ـ ـ ــر المخالف ـ ـ ــه له ـ ـ ــذا الج ـ ـ ــزء م ـ ـ ــن العط ـ ـ ــاء اوام ـ ـ ــر الشـ ـ ـ ـراء (الخ ـ ـ ــط كام ـ ـ ــل) واعادت ـ ـ ــه حس ـ ـ ــب

المواصفه ومرهون بنجاح العينات.

 - 3اضـ ـ ـ ــافة علـ ـ ـ ــى المـ ـ ـ ــادة ( )5/14التجهيـ ـ ـ ـزات اآلليـ ـ ـ ــة و الم ـ ـ ـ ـواد المقصـ ـ ـ ــود اسـ ـ ـ ــتعمالها فـ ـ ـ ــي
االشغال (التحضيرات )

يـ ـ ــتم الغـ ـ ــاء مـ ـ ــا ورد فـ ـ ــي المـ ـ ــادة اعـ ـ ــاله مـ ـ ــن الشـ ـ ــروط العامـ ـ ــة و يضـ ـ ــاف ( يكـ ـ ــون المبلـ ـ ــغ

االضـ ـ ــافي الـ ـ ــذي يـ ـ ــتم تصـ ـ ــديقه معـ ـ ــادال (  ) %50بـ ـ ــدال مـ ـ ــن (  ) ) %80مـ ـ ــن كلفـ ـ ــة المواسـ ـ ــير
فقط دون القطع و المواد االخرى
 .6ان االس ـ ــعار ب ـ ــالمتر الطول تش ـ ــمل المناه ـ ــل مهم ـ ــا ك ـ ــان قطره ـ ــا وال يح ـ ــق للمق ـ ــاول المطالب ـ ــة
بتع ـ ــديل الس ـ ــعر ف ـ ــى حال ـ ــة زي ـ ــادة االعم ـ ــاق الس ـ ــباب فني ـ ــة او اض ـ ــافة مناه ـ ــل مهم ـ ــا ك ـ ــان

قطرهـ ــا او تغييـ ــر مسـ ــار الخـ ــط فـ ــي الموقـ ــع باالضـ ــافة الـ ــى شـ ــبك كافـ ــة الوصـ ــالت الظـ ــاهرة
وغير الظاهرة على المخططات محمال على سعر المتر الطولي .

 .7أن االسـ ــعار بـ ــالمتر الطـ ــولي تشـ ــمل تطبيـ ــق المواصـ ــفات الفنيـ ــة الالزمـ ــة (بمـ ــا فـ ــي ذلـ ــك مـ ــن
تغليـ ــف الخـ ــط بالخرسـ ــانة المسـ ــلحة) فـ ــي حـ ــال اسـ ــتلزم االمـ ــر مـ ــن تقـ ــاطع أو ت ـ ـوازي خطـ ــوط
الصرف الصحي مع خطوط المياه( يكون محمل على االسعار).

 .8أن االس ـ ــعار ب ـ ــالمتر الط ـ ــولي تش ـ ــمل تغلي ـ ــف الخط ـ ــوط بالخرس ـ ــانة المس ـ ــلحة اذا ك ـ ــان الطم ـ ــم
فوق ظهر الخط أقل من  1متر.

 .9توريـ ـ ــد و تركيـ ـ ــب مواسـ ـ ــير دكتايـ ـ ــل حيـ ـ ــث يلـ ـ ــزم حسـ ـ ــب المواصـ ـ ــفة

 EN598-1995و

خط ـ ــوط ص ـ ــرف ص ـ ــحي م ـ ــن مواس ـ ــير بالس ـ ــتيكية ض ـ ــغط ع ـ ــالي طبق ـ ــا للمواص ـ ــفة العالمي ـ ــه

 ISO 161 ,,وااللمانية  DIN 19532 , DIN 19534sوذلك للقطع والوصالت.
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.10

يلغـ ـ ـ ــى نـ ـ ـ ــص المـ ـ ـ ــادتين ( )7/ 13و ) )8/13مـ ـ ـ ــن الشـ ـ ـ ــروط العامـ ـ ـ ــة وجميـ ـ ـ ــع البنـ ـ ـ ــود

المتفرعة منها وتعديالتها ويستعاض عنها بالنص التالي :

(( ال يس ـ ــتحق المق ـ ــاول اي تع ـ ــويض ع ـ ــن اي تغي ـ ــر ف ـ ــي التك ـ ــاليف س ـ ـواء الناجم ـ ــة ع ـ ــن التغيي ـ ــر

فـ ــي التش ـ ـريعات و الق ـ ـوانين بمـ ــا فيهـ ــا التعليمـ ــات الحكوميـ ــة و /او تلـ ــك الناجمـ ــة عـ ــن اي تعـ ــديل
لالسـ ـ ـ ــعار ( ارتفاعـ ـ ـ ــا /انخفاضـ ـ ـ ــا ) علـ ـ ـ ــى اجـ ـ ـ ــور االيـ ـ ـ ــدي العاملـ ـ ـ ــة و/او اسـ ـ ـ ــعار اللـ ـ ـ ـوازم و/او

المـ ـ ـواد وغيرهـ ـ ــا مـ ـ ــن مـ ـ ــدخالت االشـ ـ ــغال والتـ ـ ــي تشـ ـ ــمل التغييـ ـ ــر فـ ـ ــي اسـ ـ ــعار المحروقـ ـ ــات و/او
الم ـ ـ ـواد الرئيسـ ـ ــية المدرجـ ـ ــة فـ ـ ــي جـ ـ ــدول الكميـ ـ ــات  ,ويكـ ـ ــون السـ ـ ــعر المقـ ـ ــدم مـ ـ ــن المقـ ـ ــاول فـ ـ ــي

جدول الكميات شامال جميع التكاليف ))

.11

عل ـ ـ ــى المق ـ ـ ــاول االلتـ ـ ـ ـزام بمواص ـ ـ ــفات و ازرة االش ـ ـ ــغال للمق ـ ـ ــاطع الطولي ـ ـ ــة و العرض ـ ـ ــية

فـ ـ ـ ـ ــي الطـ ـ ـ ـ ــرق التابعـ ـ ـ ـ ــة لـ ـ ـ ـ ــو ازرة االشـ ـ ـ ـ ــغال وو ازرة االشـ ـ ـ ـ ــغال العامـ ـ ـ ـ ــة او البلديـ ـ ـ ـ ــةو حسـ ـ ـ ـ ــب
المخططـ ـ ـ ــات النموذجيـ ـ ـ ــة المرفقـ ـ ـ ــة فـ ـ ـ ــي العطـ ـ ـ ــاء وايضـ ـ ـ ــا المواسـ ـ ـ ــير البالسـ ـ ـ ــتيكية للمقـ ـ ـ ــاطع

العرض ـ ــية للخ ـ ــدمات المس ـ ــتقبلية ويعتب ـ ــر محم ـ ــال عل ـ ــى االس ـ ــعار المقدم ـ ــة واليح ـ ــق للمق ـ ــاول
المطالبة بفروقات االسعار.
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ب  -جدول الكميات

 - 1مقدمه :

تعتبر هذه المقدمه جزء ال يتجزء من جدول الكميات و تق أر و تفسر على هذا االعتبار .

 - 2 - 1تعتبر جداول الكميات مع المقدمه جزء ال يتجزء من وثائق العطاء و تق أر و تفسر على هذا االعتبار .
 - 3 - 1على المناقص وضع اسعارهم بالدينار االردني .

 - 4 - 1ان مواصـ ـ ــفات ووصـ ـ ــف االعمال للبنود المبينه في جداول الكميات غير مفصـ ـ ــله في الجداول و على
المناقص مقدم العطاء الرجوع الى المواصفات و المخططات و الشروط للتاكد منها قبل وضع اسعاره

 - 5 - 1على المناقصـ ـ ــين وضـ ـ ــع اسـ ـ ــعارهم الفرديه للبنود على اسـ ـ ــاس السـ ـ ــعر لكل وحده كيل لجميع االعمال
المبينه في جداول الكميات و تعتبر هذه االس ــعار ملزمه للمقاول و ص ــالحه لجميع االعمال المطلوب تنفيذها في

أي موقع ضمن مناطق العطاء

و تكون هذه االس ـ ـ ــعار ش ـ ـ ــامله لجميع التكاليف من مواد ( اثمان المواد الموردة لغايات تنفيذ العمل المطلوب) و

ايدي عامله و اجور و اليات و االرباح و أي مصاريف اخرى تترتب على المقاول بموجب شروط العقد ان كان
منصـ ــوصـ ــا عليها صـ ـراحه او ضـ ــمنا  ،وال يحق للمقاول المطالبه باي زياده في االسـ ــعار الي سـ ــبب كان اال في

الحاالت التي تجيزها شروط العقد .

 – 6 - 1تنفذ جميع االعمال بموجب المواصـ ـ ــفات والمخططات وتعليمات المهندس سـ ـ ـواء ذكر ذلك او لم يذكر
ضمن البنود الواردة في جداول الكميات وتعتبر كلها متممه لبعضها البعض .

 - 7 – 1على المقاول ان يضـ ـ ـ ــمن اسـ ـ ـ ــعاره لتكلفة جميع االعمال الالزمه للتحكم بالمياه حيثما تكون الحفريات

في ارض مغموره بالمياه و حيثما يحدث تقاطع بين خطوط الصـ ـ ــرف الصـ ـ ــحي وخطوط المياه ( ان حدث ذلك )
أو مع العبارات أو مع المصـ ـ ـ ــارف السـ ـ ـ ــطحيه او خطوط مياه اخرى بما في ذلك االحتياطات الضـ ـ ـ ــروريه لتوفير

المياه لمنطقة العمل .

 - 8 - 1تشـ ـ ــمل االسـ ـ ــعار االفراديه ايضـ ـ ــا على سـ ـ ــبيل التوضـ ـ ــيح وليس الحصـ ـ ــر االعمال المؤقته و المعدات

اال نش ـ ـ ــائيه والح ارس ـ ـ ــه و االناره و توفير الممرات اآلمنه للمواطنين و االرباح و اية نفقات اخر واية نفقات اخرى
النجاز اعمال اضـ ــافية و /او الزمة و  /او ضـ ــرورية لتنفيذ االعمال المطلوبه سـ ـواء كان ذلك منصـ ــوصـ ــا عليها

صـ ـراحه او ضـ ــمنا وال يحق للمقاول المطالبه باي زياده في االسـ ـ عار الي سـ ــبب كان شـ ــامال جميع االخطـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار
وااللتزمات الوارده او التي ينص عليها العقد .

اضافه الى ذلك فان االسعار االفراديه واالجور تعتبر شامله لحمايه وتثبيت جميع اعمال المواسير والعبـ ـ ــارات و

الكوابل وجميع الخدمات والمرافق المبينه وغير المبينه على المخططات التي يمكن ان تتعرض للخطر اثناء تنفيذ
عمليات المقاول و تشــمل االســعار كذلك تكاليف الفحوص التي يطلبها المهندس و كذلك تشــمل عمل و تحضــير

و تقديم المخططات التنفيذيه و كذلك المخططات المرجعيه .
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 - 9 - 1تعتبر االس ــعار الوارده في جدول الكميات التي يض ــعها المقاول انها القيمه الحقيقيه والش ــامله لالش ــغال

الوارده و المطلوبه في جدول الكميات بموجب المواصـ ــفات و المخططات و تعليمات المهندس وانها تشـ ــماليضـ ــا

اثمان المواد المطلوب توريدها لغايات تنفيذ العمل المطلوب باالض ـ ـ ـ ـ ــافة الى ارباح المقاول و تعويض ـ ـ ـ ـ ــه عن أي

التزامات اخرى قد يتحملها وفقا لشروط و مواصفات العطاء .

 - 10 - 1تكون االس ــعار التي يض ــعها المقاول ش ــامله حماية االنش ــاءات القائمه والخدمات وازالة واعادة تركيب
االطاريف واعادة أوضاع السطوح كما كانت عليه واالدراج وحديد الحمايه على جوانب الطرق والجسور واشارات

المرور االسـ ـ ــيجه وكل الخدمات والمنشـ ـ ــئات التي قد تتاثر بشـ ـ ــكل مباشـ ـ ــر وغير مباشـ ـ ــر وكذلك ازاحة او تغيير
خطوط المواس ـ ــير القائمه تحت االرض و اية خدمات اخرى و كذلك اعادة زراعة الش ـ ــجيرات و التربه الزراعيه و

كل ما يلزم و حسب تعليمات و موافقة المهندس .

 - 2على المناقصين وضع اسعارهم االفرديه لوحدة الكيل بالرقم و الكتابه .
 - 3أي عمل يقوم به المقاول ويكون غير مطلوب في العقد وليس بامر خطي من المهندس لن يكون مشـ ـ ـ ــموال

في عملية الكيل .

 - 4يكون الكيل و الدفع كما هو موض ـ ــحا في جدول الكميات لكل بند على حده و يكون الس ـ ــعر ش ـ ــامال جميع
متطلبات العقد بموجب المواصفات و المخططات و حسب تعليمات المهندس .

 - 5على المقاول اسـ ــتعمال االسـ ــمنت المقاوم لالمالح في جميع انواع الخرسـ ــانه و المونه و بدون أي عالوات
او فروقات في االسعار .

 - 6الكيل و الدفع :

 -ان كميات االعمال الوارده في جدول الكميات هي كميات تقديريه و مذكوره لتثبيت االسـ ـ ـ ـ ـ ــعار الفرديه لنوع و

قطر المواسـ ـ ـ ــير ( و طبيعة مواد السـ ـ ـ ــطوح ) التي يتوقع تنفيذها خالل مده العقد و هي قابله للزياده و النقص ـ ـ ــان

ويدفع للمقاول عن الكميات من االعمال المنجزه فعليا و التي يوافق عليها المهندس .

 -في حـال عـدم ورود بنـد في جـدول الكميـات و هنـاك عمـل مطلوب حسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــب وثـائق العطـاء و مخططـاتـه يعتبر

سعرها محمل على اسعار العطاء.

 -2-1تعتبر جداول الكميات مع المقدمة جزء ال يتج أز من وثائق العطاء وتق أر وتفسر على هذا
االعتبار

 -3-1على المناقص وضع أسعارهم بالدينار األردني.

 -4-1إن مواصفات ووصف األعمال للبنود المبينة في جداول الكميات غير مفصلة في

الجداول وعلى المناقص مقدم العطاء الرجوع إلى المواصفات والمخططات والشروط للتأكد منها

قبل وضع أسعاره.
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 -5-1على 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.

 -6-1تنفيذ جميع األعمال بموجب جداول الكميات والمواصفات والمخططات وتعليمات
المهندس سواء ذكر ذلك أو لم يذكر ضمن البنود في هذه الجداول وتعتبر كلها متممه لبعضها

البعض.

 -7-1على المقاول أن يضمن أسعاره لتكلفة جميع األعمال الالزمة للتحكم بالمياه حينما تكون
الحفريات في أرض مغمورة بالمياه وحيثما يحدث تقاطع بين خطوط الصرف الصحي مع خطوط

المياه إن حدث ذلك ومع العبارات ومع المصارف السطحية أو خطوط مياه أخرى بما في ذلك
االحتياطات الضرورية لتوفير المياه لمنطقة العمل.

 -8-1تشمل األسعار اإلفرادية أيضا" على سبيل التوضيح وليس الحصر األعمال المؤقتة
والمعدات االنشائية والحراسة واإلنارة وتوفير الممرات اآلمنة للمواطنين والسالمه العامه في

الموقع و للعمال و كذلك األرباح وأية نفقات أخرى شامال" جميع األخطار وااللتزامات الواردة أو

التي ينص عليها العقد.

إضافة إلى ذلك فإن األسعار اإلفرادية واألجور تعتبر شاملة" لحماية وتثبيت جميع أعمال

المواسير والعبارات والكوابل وجميع الخدمات والمرافق المبينة وغير المبينة على المخططات التي

يمكن أن تتعرض للخطر أثناء تنفيذ عمليات المقاول وتشمل األسعار كذلك تكاليف الفحوص
التي يطلبها المهندس وكذلك تشمل عمل وتحضير وتقديم المخططات التنفيذية وكذلك

المخططات المرجعية.

 -10-1تكون األسعار التي يضعها المقاول شاملة" حماية اإلنشاءات القائمة والخدمات وازالة
واعادة تركيب األطاريف واعادة وضع السطوح كما كانت عليه واألدراج وحديد الحماية على

جوانب الطرق والجسور واشارات المرور واألسيجة وكل الخدمات والمنش ت 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.

 -13على المناقصين وضع أسعارهم االفرادية لوحدة الكيل بالرقم والكتابة.
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 -14أي عمل يقوم به المقاول ويكون غير مطلوب في العقد وليس بأمر خطي من المهندس لن
يكون مشموال" في عملية الكيل.

 -15يكون الكيل والدفع كما هو موضحا" في جدول الكميات لكل بند على حده ويكون السعر
شامال" جميع متطلبات العقد بموجب المواصفات و تعليمات المهندس.

 -16على المقاول استعمال االسمنت المقاوم لالمالح في جميع أنوع الخرسانه والمونة وبدون أي
عالوات أو فروقات في األسعار.

 -17صاحب العمل غير ملزم باحاله العطاء على اقل األسعار بدون بيان االسباب.
 -18الكيل والدفع:

إن أي عمل يقوم به المقاول و يكون غير مطلوب في العقد و ليس بأمر خطي من

.3

المهندس لن يكون مشموال في عملية الكيل.

 .12تكال أعمال خطوط الصرف الصحي المختلفة بالمتر الطولي الفعلي الذي ينفذه المقاول
حسب نوع وقطر المواسير وحسب طبيعة مواد السطوح المختلفة.

 .13إضافة لما ذكر في مقدمة جدول الكميات في المواصفات العامة للصرف الصحي.

 .14ان االسعار بالمتر الطول تشمل المناهل وال يحق للمقاول المطالبة يتعديل السعر فى حالة
زيادة االعماق السباب فنية او تغيير مسار الخط في الموقع.

-2ان اي عينة مخالفه من حيث مواصفات اعادة االوضاع او التعبيد او التأمين او عرض
الحفر وقص االسفلت تستوجب ان يقوم المقاول وعلى حسابه الخاص باعادة حفر المخالفه لهذا
الجزء من العطاء اوامر الشراء (الخط كامل) واعادته حسب المواصفه ومرهون بنجاح العينات.

 - 3اضافة على المادة ( )5/14التجهيزات اآللية و المواد المقصود استعمالها في االشغال
(التحضيرات )

يتم الغاء ما ورد في المادة اعاله من الشروط العامة و يضاف ( يكون المبلغ االضافي الذي

يتم تصديقه معادال (  ) %50بدال من (  ) ) %80من كلفة المواسير فقط دون القطع و المواد

االخرى
.15

ان االسعار بالمتر الطول تشمل المناهل مهما كان قطرها وال يحق للمقاول المطالبة

بتعديل السعر فى حالة زيادة االعماق السباب فنية او اضافة مناهل مهما كان قطرها او تغيير

مسار الخط في الموقع باالضافة الى شبك كافة الوصالت الظاهرة وغير الظاهرة على

المخططات محمال على سعر المتر الطولي .
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.16

أن االسعار بالمتر الطولي تشمل تطبيق المواصفات الفنية الالزمة (بما في ذلك من

تغليف الخط بالخرسانة المسلحة) في حال استلزم االمر من تقاطع أو توازي خطوط الصرف

الصحي مع خطوط المياه( يكون محمل على االسعار).

.17

أن االسعار بالمتر الطولي تشمل تغليف الخطوط بالخرسانة المسلحة اذا كان الطمم

.18

توريد و تركيب مواسير دكتايل حيث يلزم حسب المواصفة  EN598-1995و خطوط

فوق ظهر الخط أقل من  1متر.

صرف صحي من مواسير بالستيكية ضغط عالي طبقا للمواصفة العالميه ISO 161 ,,
وااللمانية  DIN 19532 , DIN 19534sوذلك للقطع والوصالت.

.19

يلغى نص المادتين ( )7/ 13و ) )8/13من الشروط العامة وجميع البنود المتفرعة

منها وتعديالتها ويستعاض عنها بالنص التالي :

(( ال يستحق المقاول اي تعويض عن اي تغير في التكاليف سواء الناجمة عن التغيير في

التشريعات و القوانين بما فيها التعليمات الحكومية و /او تلك الناجمة عن اي تعديل لالسعار (
ارتفاعا /انخفاضا ) على اجور االيدي العاملة و/او اسعار اللوازم و/او المواد وغيرها من

مدخالت االشغال والتي تشمل التغيير في اسعار المحروقات و/او المواد الرئيسية المدرجة في

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

.20

على المقاول االلتزام بمواصفات و ازرة االشغال للمقاطع الطولية و العرضية في الطرق

التابعة لو ازرة االشغال وو ازرة االشغال العامة او البلديةو حسب المخططات النموذجية المرفقة في
العطاء وايضا المواسير البالستيكية للمقاطع العرضية للخدمات المستقبلية ويعتبر محمال على

االسعار المقدمة واليحق للمقاول المطالبة بفروقات االسعار.

.21

على المقاول تمديد مخططات تنفيذية ليتم الموافقة عليها من قبل المهندس المشرف

ووضع المناهل بمسافة ال تزيد عن  60متر.
 .22على المقاولين والمتعهدين اتخاذ االجراءات الالزمه لس ـ ـ ـ ــالمة جميع العاملين في المواقع وتزويد كافة العاملين
لديهم وجهاز اإلشـ ـ ـ ـراف بجميع االجهزه ومالبس الوقاية الش ـ ـ ــخص ـ ـ ــية والس ـ ـ ــيفتي ومعدات الس ـ ـ ــالمة الالزمة و
الضرورية بالتنسيق مع المهندس المشرف و بدون ايه زياده على االسعار المتفق عليها.
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عطاء طوارئ للصرف الصحي محافظة مادبا
بيان العمل

الرقم

األعماق

وحدة الكيل

الكمية

سعر الوحدة (

المبلغ

رقما وكتابة)
رقما

كتابة

فلس

توريد وتركيب وتجربة وتشــغيل وصــيانة مواســير خطوط صــرف صــحي
قطر 150ملم مواســير إســمنتية آو حديد لحام ( )v.s.pو الســعر يشــمل
الحفر والتس ـ ــوية و التأمين حس ـ ــب المواص ـ ــفات و الطمم إلى الس ـ ــطح
العلوي
1

ب ــالبيس كورس و /او مواد ذات ت ــدرج واح ــد و ال ــدك على

طبقات 15سم مع إعادة األوضاع كما كانت عليه و السعر يشمل ربط
الخطوط الق ــديم ــة و ك ــذل ــك نق ــل االنق ــاض الى األم ــاكن التي تح ــدده ــا
الجهات المختصــة و ذلك حســب المواصـ فاتو حســب تعليمات المهندس
المشرف .
الكميه من  0الى  10متر

أ
ب
ت
ث
ج
ح
خ
ر

توريد و تمديد خطوط صرف صحي قطر 150ملم مواسير إسمنتية

م.ط

2- 0

1

في التراب
توريد و تمديد خطوط صرف صحي قطر 150ملم مواسير إسمنتية

م.ط

4- 2

1

في التراب
توريد و تمديد خطوط صرف صحي قطر 150ملم مواسير إسمنتية

م.ط

اكبرمن 4

1

في التراب
توريد و تمديد خطوط صرف صحي قطر 150ملم مواسير إسمنتية

م.ط

2- 0

1

في األسفلت ،بالط  ،باطون
توريد و تمديد خطوط صرف صحي قطر 150ملم مواسير إسمنتية

م.ط

4- 2

1

في األسفلت،بالط،باطون
توريد و تمديد خطوط صرف صحي قطر 150ملم مواسير إسمنتية

م.ط

اكبرمن 4

1

في األسفلت،بالط،باطون
م.ط

توريد و تمديد خطوط صرف صحي قطر 150ملم مواسير حديد لحام

1

( )v.s.p
توريد و تمديد خطوط صرف صحي قطر 150ملم مواسير بالستيكيه

م.ط

2- 0

1

في جميع االسطح
توريد وتركيب وتجربة وتشغيل وصيانة مواسير خطوط صرف صحي
قطر 200ملم مواسير إسمنتية أو حديد لحام (  )v.s.pاو مواسير
دكتايل أو مواسير بالستكية عالي الكثافة سماكة  9.8ملم و السعر
يشمل الحفر والتسوية و التأمين حسب المواصفات و الطمم إلى السطح

2

العلوي بالبيس كورس و /او مواد ذات تدرج واحد و الدك على طبقات
15سم مع إعادة األوضاع كما كانت علية و السعر يشمل ربط الخطوط
القديمة و كذلك نقل االنقاض الى األماكن التي تحددها الجهات
المختصة و ذلك حسب المواصفات و حسب تعليمات المهندس المشرف
الكمية من  0الى  10متر.

أ

توريد و تمديد خطوط صرف صحي قطر 200ملم مواسير إسمنتية

2- 0

م.ط

1

في التراب
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ب

توريد و تمديد خطوط صرف صحي قطر 200ملم مواسير إسمنتية

4- 2

م.ط

1

في التراب
المجموع (رقما وكتابة)
سعر
الوحدة
بيان العمل

الرقم

األعماق

وحدة الكيل

الكمية

(

المبلغ

رقماوكتا
بة )
دينار
فلس
ت
ث
ج
ح
خ
ر
ز
ط
ظ
ع
غ
ف
ق
ك
ل

توريد و تمديد خطوط صرف صحي قطر 200ملم مواسير إسمنتية

اكبرمن 4

م.ط

1

في التراب
توريد و تمديد خطوط صرف صحي قطر 200ملم مواسير إسمنتية

2- 0

م.ط

1

في األسفلت ،بالط  ،باطون
توريد و تمديد خطوط صرف صحي قطر 200ملم مواسير إسمنتية

4- 2

م.ط

1

في األسفلت ،بالط  ،باطون
توريد و تمديد خطوط صرف صحي قطر 200ملم مواسير إسمنتية

اكبرمن 4

م.ط

1

في األسفلت ،بالط  ،باطون
توريد و تمديد خطوط صرف صحي قطر 200ملم مواسيردكتايل في

2- 0

م.ط

1

التراب
توريد و تمديد خطوط صرف صحي قطر 200ملم مواسيردكتايل في

4- 2

م.ط

1

التراب
توريد و تمديد خطوط صرف صحي قطر 200ملم مواسيردكتايل في

اكبرمن 4

م.ط

1

التراب
توريد و تمديد خطوط صرف صحي قطر 200ملم مواسير دكتايل في

2- 0

م.ط

1

االسفلت ،بالط  ،باطون
توريد و تمديد خطوط صرف صحي قطر 200ملم مواسيردكتايل في

4- 2

م.ط

1

االسفلت ،بالط  ،باطون
توريد و تمديد خطوط صرف صحي قطر 200ملم مواسيردكتايل في

اكبرمن 4

م.ط

1

االسفلت ،بالط  ،باطون
م.ط

توريد و تمديد خطوط صرف صحي قطر 200ملم مواسير حديد

1

لحام( )v.s.p
توريد و تمديد خطوط صرف صحي قطر 200ملم مواسير بالستيك

2- 0

م.ط

1

في التراب
توريد و تمديد خطوط صرف صحي قطر 200ملم مواسير بالستيك

4- 2

م.ط

1

في التراب
توريد و تمديد خطوط صرف صحي قطر 200ملم مواسير بالستيك

اكبرمن 4

م.ط

1

في التراب
توريد و تمديد خطوط صرف صحي قطر 200ملم مواسير بالستيك

2- 0

م.ط

1

في االسفلت ،بالط  ،باطون
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م
ن

توريد و تمديد خطوط صرف صحي قطر 200ملم مواسير بالستيك

4- 2

م.ط

1

في االسفلت ،بالط  ،باطون
توريد و تمديد خطوط صرف صحي قطر 200ملم مواسير بالستيك

اكبرمن 4

م.ط

1

في االسفلت ،بالط  ،باطون
المجموع (رقما وكتابة)
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بيان العمل

الرقم

األعماق

وحدة
الكيل

الكمية

سعر الوحدة
( رقماوكتابة )
فلس

دينار

المجموع السابق
توريد وتركيب وتجربة وتشغيل وصيانة مواسير خطوط صرف صحي قطر
300ملم مواسـير إسـمنتية مسـلحة و السـعر يشـمل الحفر والتسـوية و التأمين
حسـ ـ ــب المواصـ ـ ــفات و الطمم إلى السـ ـ ــطح العلوي بالبيس كورس و /او
3

مواد ذات تدرج واحد و الدك على طبقات 15س ـ ــم مع إعادة األوض ـ ــاع كما
كانت عليه و الس ـ ـ ـ ــعر يش ـ ـ ـ ــمل ربط الخطوط القديمة و كذلك نقل االنقاض
الى األماكن التي تحددها الجهات المختصـ ــة و ذلك حسـ ــب المواصـ ــفات و
حسب تعليمات المهندس المشرف الكميهمن  0الى  10متر.

أ
ب
ت
ث
ج
ح
خ
ر
ز
ط
ظ
ع
غ
ف

توريد و تمديد خطوط صرف صحي قطر 300ملم مواسير إسمنتية في

2- 0

م.ط

1

التراب
توريد و تمديد خطوط صرف صحي قطر 300ملم مواسير إسمنتية في

4- 2

م.ط

1

التراب
توريد و تمديد خطوط صرف صحي قطر 300ملم مواسير إسمنتية في

اكبرمن 4

م.ط

1

التراب
توريد و تمديد خطوط صرف صحي قطر 300ملم مواسير إسمنتية في

2- 0

م.ط

1

األسفلت،بالط،باطون
توريد و تمديد خطوط صرف صحي قطر 300ملم مواسير إسمنتية في

4- 2

م.ط

1

األسفلت،بالط،باطون
توريد و تمديد خطوط صرف صحي قطر 300ملم مواسير إسمنتية في

اكبرمن 4

م.ط

1

األسفلت،بالط،باطون
توريد و تمديد خطوط صرف صحي قطر 300ملم مواسيردكتايل في

2- 0

م.ط

1

التراب
توريد و تمديد خطوط صرف صحي قطر 300ملم مواسيردكتايل في

4- 2

م.ط

1

التراب
توريد و تمديد خطوط صرف صحي قطر 300ملم مواسيردكتايل في

اكبرمن 4

م.ط

1

التراب
توريد و تمديد خطوط صرف صحي قطر 300ملم مواسير دكتايل في

2- 0

م.ط

1

االسفلت ،بالط  ،باطون
توريد و تمديد خطوط صرف صحي قطر 300ملم مواسيردكتايل في

4- 2

م.ط

1

االسفلت ،بالط  ،باطون
تمديد خطوط صرف صحي قطر 300ملم مواسيردكتايل في االسفلت،

اكبرمن 4

م.ط

1

بالط  ،باطون
م.ط

توريد و تمديد خطوط صرف صحي قطر 300ملم مواسير حديد

1

لحام( )v.s.p
استالم مواسير من مستودعات مياه مادبا قطر  300ملم بولي ايثيلين خاصة

4- 0

م.ط

المبلغ

1

بالصرف الصحي وتركيبها في جميع االسطح.
المجموع (رقما وكتابة)
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بيان العمل

الرقم

األعماق

وحدة
الكيل

الكمية

سعر الوحدة
( رقماوكتابة )
فلس

دينار

المجموع السابق
توريد وتركيب وتجربة وتشــغيل وصــيانة مواســير خطوط صــرف صــحي
قطر 400ملم مواسـير إسـمنتية مسـلحة و السـعر يشـمل الحفر والتسـوية
و التأمين حس ـ ــب المواص ـ ــفات و الطمم إلى الس ـ ــطح العلوي بالبيس
4

كورس و /او مواد ذات تدرج واحدو الدك على طبقات 15سم مع إعادة
األوضـ ـ ـ ــاع كما كانت عليه و السـ ـ ـ ــعر يشـ ـ ـ ــمل ربط الخطوط القديمة و
كـذلـك نقـل االنقـاض إلى األمـاكن التي تحـددهـا الجهـات المختصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة و
ذلك حســب المواصــفات و حســب تعليمات المهندس المشــرف الكميةمن
 0الى  10متر.

أ
ب
ت
ث
ج
ح
خ
ر
ز
ط
ظ
ع
غ

توريد و تمديد خطوط صرف صحي قطر 400ملم مواسير إسمنتية

2- 0

م.ط

1

في التراب
توريد و تمديد خطوط صرف صحي قطر 400ملم مواسير إسمنتية

4- 2

م.ط

1

في التراب
توريد و تمديد خطوط صرف صحي قطر 400ملم مواسير إسمنتية

اكبرمن 4

م.ط

1

في التراب
توريد و تمديد خطوط صرف صحي قطر 400ملم مواسير إسمنتية

2- 0

م.ط

1

في األسفلت،بالط،باطون
توريد و تمديد خطوط صرف صحي قطر 400ملم مواسير إسمنتية

4- 2

م.ط

1

في األسفلت،بالط،باطون
توريد و تمديد خطوط صرف صحي قطر 400ملم مواسير إسمنتية

اكبرمن 4

م.ط

1

في األسفلت،بالط،باطون
توريد و تمديد خطوط صـ ــرف صـ ــحي قطر 400ملم مواسـ ــيردكتايل في

2- 0

م.ط

1

التراب
توريد و تمديد خطوط صرف صحي قطر 400ملم مواسيردكتايل في

4- 2

م.ط

1

التراب
توريد و تمديد خطوط صرف صحي قطر 400ملم مواسيردكتايل في

اكبرمن 4

م.ط

1

التراب
توريد و تمديد خطوط صرف صحي قطر 400ملم مواسير دكتايل في

2- 0

م.ط

1

االسفلت ،بالط  ،باطون
توريد و تمديد خطوط صرف صحي قطر 400ملم مواسيردكتايل في

4- 2

م.ط

1

االسفلت ،بالط  ،باطون
توريد و تمديد خطوط صرف صحي قطر 400ملم مواسيردكتايل في

اكبرمن 4

م.ط

1

االسفلت ،بالط  ،باطون
توريد و تمديد خطوط صـ ـ ـ ــرف صـ ـ ـ ــحي قطر 400ملم مواسـ ـ ـ ــير حديد

م.ط

المبلغ

1

لحام( )v.s.p
المجموع (رقما وكتابة)
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بيان العمل

الرقم

األعماق

وحدة
الكيل

الكمية

سعر الوحدة
( رقماوكتابة )
فلس

دينار

المجموع السابق
توريد وتركيب وتجربة وتشـغيل وصـيانة مواسـير خطوط صـرف صـحي
قطر 500ملم مواسير إسمنتية مسلحة و السعر يشمل الحفر والتسوية
و حســب المواصــفات و الطمم إلى الســطح العلوي بالبيس كورس و
5

/او مواد ذات ت ــدرج واح ــد و ال ــدك على طبق ــات 15سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم مع إع ــادة
األوضـ ـ ـ ــاع كما كانت عليه و السـ ـ ـ ــعر يشـ ـ ـ ــمل ربط الخطوط القديمة و
كـذلـك نقـل االنقـاض الى األمـاكن التي تحـددهـا الجهـات المختصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة و
ذلك حسـب المواصـفات و حسـب تعليمات المهندس المشـرف الكميةمن
 0الى  10متر.

أ
ب
ت
ث
ج
ح
خ
ر
ز
ط
ظ
ع

توريد و تمديد خطوط صرف صحي قطر 500ملم مواسير إسمنتية

2- 0

م.ط

1

في التراب
توريد و تمديد خطوط صرف صحي قطر 500ملم مواسير إسمنتية

4- 2

م.ط

1

في التراب
توريد و تمديد خطوط صرف صحي قطر 500ملم مواسير إسمنتية

اكبرمن 4

م.ط

1

في التراب
توريد و تمديد خطوط صرف صحي قطر 500ملم مواسير إسمنتية

2- 0

م.ط

1

في األسفلت بالط  ،باطون
توريد و تمديد خطوط صرف صحي قطر 500ملم مواسير إسمنتية

4- 2

م.ط

1

في األسفلت بالط  ،باطون
توريد و تمديد خطوط صرف صحي قطر 500ملم مواسير إسمنتية

اكبرمن 4

م.ط

1

في األسفلت بالط  ،باطون
توريد و تمديد خطوط صرف صحي قطر 500ملم مواسيردكتايل في

2- 0

م.ط

1

التراب
توريد و تمديد خطوط صرف صحي قطر 500ملم مواسيردكتايل في

4- 2

م.ط

1

التراب
توريد و تمديد خطوط صرف صحي قطر 500ملم مواسيردكتايل في

اكبرمن 4

م.ط

1

التراب
توريد و تمديد خطوط صرف صحي قطر 500ملم مواسير دكتايل في

2- 0

م.ط

1

االسفلت ،بالط  ،باطون
توريد و تمديد خطوط صرف صحي قطر 500ملم مواسيردكتايل في

4- 2

م.ط

1

االسفلت ،بالط  ،باطون
توريد و تمديد خطوط صرف صحي قطر 500ملم مواسيردكتايل في

اكبرمن 4

م.ط

المبلغ

1

االسفلت ،بالط  ،باطون
المجموع (رقما وكتابة)
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بيان العمل

الرقم

األعماق

وحدة
الكيل

الكمية

سعر الوحدة
( رقماوكتابةً )

فلس

دينار

المجموع السابق
تركيب وتجربة وتش ــغيل وص ــيانة مواس ــير خطوط ص ــرف ص ــحي قطر
 600ملم مواس ـ ــير دكتايل(يتم اس ـ ــتالم المواس ـ ــير من ادارة مياه مادبا)و
السـ ـ ــعر يشـ ـ ــمل الحفر والتسـ ـ ــوية و حسـ ـ ــب المواصـ ـ ــفات و الطمم إلى
6

السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــطح العلوي بـالبيس كورس و /او مواد ذات تـدرج وا ـحد و الـدك
على طبقات 15س ـ ـ ــم مع إعادة األوض ـ ـ ــاع كما كانت عليه و الس ـ ـ ــعر
يشـ ـ ـ ـ ـ ــمل ربط الخطوط القديمة و كذلك نقل االنقاض الى األماكن التي
تحددها الجهات المختصة و ذلك حسب المواصفات و حسب تعليمات
المهندس المشرف الكميةمن  0الى  10متر.

أ

تمديد خطوط صرف صحي قطر  600ملم مواسير دكتايل في التراب

2- 0

م.ط

1

ب

تمديد خطوط صرف صحي قطر 600ملم مواسير دكتايل في التراب

4- 2

م.ط

1

تمديد خطوط صرف صحي قطر  600ملم مواسير دكتايل في

اكبرمن 4

م.ط

1

ت
ث
ج

التراب
توريد و تمديد خطوط صرف صحي قطر  600ملم مواسير دكتايل

2- 0

م.ط

1

في األسفلت بالط  ،باطون
تمديد خطوط صـ ـ ـ ـ ـ ــرف صـ ـ ـ ـ ـ ــحي قطر  600ملم مواسـ ـ ـ ـ ـ ــير دكتايل في

4- 2

م.ط

1

األسفلت بالط  ،باطون
تركيب وتجربة وتش ــغيل وص ــيانة مواس ــير خطوط ص ــرف ص ــحي قطر
 800ملم مواس ـ ــير دكتايل(يتم اس ـ ــتالم المواس ـ ــير من ادارة مياه مادبا)و
السـ ـ ــعر يشـ ـ ــمل الحفر والتسـ ـ ــوية و حسـ ـ ــب المواصـ ـ ــفات و الطمم إلى

7

السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــطح العلوي بـالبيس كورس و /او مواد ذات تـدرج واحـد و الـدك
على طبقات 15س ـ ـ ــم مع إعادة األوض ـ ـ ــاع كما كانت عليه و الس ـ ـ ــعر
يشـ ـ ـ ـ ـ ــمل ربط الخطوط القديمة و كذلك نقل االنقاض الى األماكن التي
تحددها الجهات المختصة و ذلك حسب المواصفات و حسب تعليمات
المهندس المشرف الكميةمن  0الى  10متر.

أ

تمديد خطوط صرف صحي قطر  800ملم مواسير دكتايل في التراب

2- 0

م.ط

1

ب

تمديد خطوط صرف صحي قطر 800ملم مواسير دكتايل في التراب

4- 2

م.ط

1

تمديد خطوط صرف صحي قطر  800ملم مواسير دكتايل في

اكبرمن 4

م.ط

1

ت
ث
ج

التراب
توريد و تمديد خطوط صرف صحي قطر  800ملم مواسير دكتايل

2- 0

م.ط

1

في األسفلت بالط  ،باطون
تمديد خطوط صـ ـ ـ ـ ـ ــرف صـ ـ ـ ـ ـ ــحي قطر  800ملم مواسـ ـ ـ ـ ـ ــير دكتايل في

4- 2

م.ط

1

األسفلت بالط  ،باطون
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بيان العمل

الرقم

األعماق

وحدة

الكمية

الكيل

سعر الوحدة
( رقماوكتابة )
فلس

دينار

المجموعالسابق
توريـد و تقـديم و إنشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء منـاهـل قطر  600و منـاهـل قطر  900ملم و منـاهـل
قطر  1000ملم و1200ملم والقاعدة مصبوبة في الموقع وتوريد و تركيب أجزاء
المنــاهــل من حلقــات و مخروط و أدراج و أغطيــة ثقيلـ ة HDوعمــل البنشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــنغ
 Benchingو إعادة األوض ــاع وذلك حس ــب المواص ــفات الفنية و المخططات
8

و تعليمات المهندس المش ــرف و الس ــعر يش ــمل كس ــر الخطوط القديمة و إنش ــاء
المنــاهــل الجــديــدة و الحفر و إعــادة األوض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاع و نقــل فــائض نــاتج الحفر إلى
األماكن التي تحددها الجهات المختصــة و الفحوصــات و كل ما يلزم من المواد
و العدد و الطوبار و حديد التسـ ـ ــليح و باطون النظافة إلنهاء العمل على الوجه
األكمل

ا

انشاء مناهلقطر  600ملم

1.5-0

عدد

1

ب

إنشاء مانهل قطر  900ملم

2- 0

عدد

1

ت

إنشاء مانهل قطر  900ملم

4- 2

عدد

1

ث

إنشاء مانهل قطر  900ملم

اكبرمن 4

عدد

1

ج

إنشاء مانهل قطر  1000ملم

2- 0

عدد

1

ح

إنشاء مانهل قطر  1000ملم

4- 2

عدد

1

خ

إنشاء مانهل قطر  1000ملم

اكبرمن 4

عدد

1

و

إنشاء مانهل قطر  1200ملم

2- 0

عدد

1

ز

إنشاء مانهل قطر  1200ملم

4- 2

عدد

1

ر

إنشاء مانهل قطر  1200ملم

اكبرمن 4

عدد

1

توريد وتركيب وتجربة وتش ـ ــغيل وص ـ ــيانة مواس ـ ــير خطوط ص ـ ــرف ص ـ ــحي قطر
150ملم مواسير إسمنتية آو حديد لحام ( )v.s.pو السعر يشمل الحفر والتسوية
و التأمين حسـ ــب المواصـ ــفات و الطمم إلى السـ ــطح العلوي بالبيس كورس و
9

/او مواد ذات تدرج واحد و الدك على طبقات 15سـ ــم مع إعادة األوضـ ــاع كما
كانت عليه و الس ـ ـ ـ ــعر يش ـ ـ ـ ــمل ربط الخطوط القديمة و كذلك نقل االنقاض الى
األماكن التي تحددها الجهات المختص ـ ــة و ذلك حس ـ ــب المواص ـ ــفات و حس ـ ــب
تعليمات المهندس المشرف
الكميه اكثر من  10متر

أ

توريد و تمديد خطوط صرف صحي قطر 150ملم مواسير إسمنتية في التراب

2- 0

م.ط

ب

توريد و تمديد خطوط صرف صحي قطر 150ملم مواسير إسمنتية في التراب

4- 2

م.ط

1

ت

توريد و تمديد خطوط صرف صحي قطر 150ملم مواسير إسمنتية في التراب

اكبرمن 4

م.ط

1

توريد و تمديد خطوط صرف صحي قطر 150ملم مواسير إسمنتية في

2- 0

م.ط

1

ث
ج

1

األسفلت ،بالط  ،باطون
توريد و تمديد خطوط صرف صحي قطر 150ملم مواسير إسمنتية في

4- 2

م.ط

المبلغ

1

األسفلت،بالط،باطون
المجموع (رقما وكتابة)
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بيان العمل

الرقم

األعماق

وحدة
الكيل

الكمية

سعر الوحدة (
رقما وكتابة)
رقما

كتابة

المجموعالسابق
ح
خ

توريد و تمديد خطوط صرف صحي قطر 150ملم مواسير إسمنتية في

اكبرمن 4

م.ط

1

األسفلت،بالط،باطون
م.ط

توريد و تمديد خطوط صرف صحي قطر 150ملم مواسير حديد لحام

1

( )v.s.p
توريد وتركيب وتجربة وتشـغيل وصـيانة مواسـير خطوط صـرف صـحي قطر
200ملم مواسـ ـ ـ ــير إسـ ـ ـ ــمنتية أو حديد لحام ( )v.s.pاو مواسـ ـ ـ ــير دكتايل او
مواس ـ ـ ــير بالس ـ ـ ــتكية عالي الكثافة س ـ ـ ــماكة  9.8ملمو الس ـ ـ ــعر يش ـ ـ ــمل الحفر
والتسـ ـ ـ ـ ــوية و التأمين حسـ ـ ـ ـ ــب المواصـ ـ ـ ـ ــفات و الطمم إلى السـ ـ ـ ـ ــطح العلوي

10

بالبيس كورس و /او مواد ذات تدرج واحد و الدك على طبقات 15س ـ ـ ـ ــم مع
إعادة األوضـ ـ ــاع كما كانت عليه و السـ ـ ــعر يشـ ـ ــمل ربط الخطوط القديمة و
كـذلـك نقـل االنقـاض الى األمـاكن التي تحـددهـا الجهـات المختصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة و ذلـك
حسب المواصفات و حسب تعليمات المهندس المشرف الكمية اكثر من 10
متر

أ
ب
ت
ث
ج
ح
خ
ر
ز
ط
ظ
ع

توريد و تمديد خطوط صرف صحي قطر 200ملم مواسير إسمنتية في

2- 0

م.ط

1

التراب
توريد و تمديد خطوط صرف صحي قطر 200ملم مواسير إسمنتية في

4- 2

م.ط

1

التراب
توريد و تمديد خطوط صـ ـ ــرف صـ ـ ــحي قطر 200ملم مواسـ ـ ــير إسـ ـ ــمنتية في

اكبرمن 4

م.ط

1

التراب
توريد و تمديد خطوط صرف صحي قطر 200ملم مواسير إسمنتية في

2- 0

م.ط

1

األسفلت،بالط،باطون
توريد و تمديد خطوط صرف صحي قطر 200ملم مواسير إسمنتية في

4- 2

م.ط

1

األسفلت،بالط،باطون
توريد و تمديد خطوط صرف صحي قطر 200ملم مواسير إسمنتية في

اكبرمن 4

م.ط

1

األسفلت،بالط،باطون
توريد و تمديد خطوط صرف صحي قطر 200ملم مواسير دكتايل في

2- 0

م.ط

1

التراب
توريد و تمديد خطوط صرف صحي قطر 200ملم مواسيردكتايل في

4- 2

م.ط

1

التراب
توريد و تمديد خطوط صرف صحي قطر 200ملم مواسيردكتايل في

اكبرمن 4

م.ط

1

الت ارب
توريد و تمديد خطوط صرف صحي قطر 200ملم مواسير دكتايل في

2- 0

م.ط

1

االسفلت
توريد و تمديد خطوط صرف صحي قطر 200ملم مواسيردكتايل في

4- 2

م.ط

1

االسفلت
توريد و تمديد خطوط صرف صحي قطر 200ملم مواسيردكتايل في

اكبرمن 4

م.ط

المبلغ

1

االسفلت
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غ
ف
ق
ك
ل
م
ن

م.ط

توريد و تمديد خطوط صرف صحي قطر 200ملم مواسير حديد

1

لحام( )v.s.p
توريد و تمديد خطوط صرف صحي قطر 200ملم مواسير بالستيك في

2- 0

م.ط

1

التراب
توريد و تمديد خطوط صرف صحي قطر 200ملم مواسيربالستيك في

4- 2

م.ط

1

التراب
توريد و تمديد خطوط صرف صحي قطر 200ملم مواسيربالستي في

اكبرمن 4

م.ط

1

التراب
توريد و تمديد خطوط صرف صحي قطر 200ملم مواسير بالستيك في

2- 0

م.ط

1

االسفلت
توريد و تمديد خطوط صرف صحي قطر 200ملم مواسير بالستيك في

4- 2

م.ط

1

االسفلت
توريد و تمديد خطوط صرف صحي قطر 200ملم مواسير بالستيك في

اكبرمن 4

م.ط

1

االسفلت
المجموع (رقما وكتابة)
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بيان العمل

الرقم

األعماق

وحدة

الكيل

الكمية

سعر الوحدة

( رقماوكتابةً )

فلس

دينار

المجموعالسابق
توريد وتركيب وتجربة وتش ـ ـ ــغيل وص ـ ـ ــيانة مواس ـ ـ ــير خطوط
صـ ــرف صـ ــحي قطر 300ملم مواسـ ــير إسـ ــمنتية مسـ ــلحة و

الســعر يشــمل الحفر والتســوية و التأمين حســب المواصــفات
و الطمم إلى السـ ـ ـ ـ ـ ــطح العلوي بالبيس كورس و /او مواد
11

ذات تدرج و الدك على طبقات 15س ــم مع إعادة األوض ــاع

كما كانت عليه و السـ ـ ـ ـ عر يشـ ـ ـ ــمل ربط الخطوط القديمة و
ك ــذل ــك نق ــل االنق ــاض الى األم ــاكن التي تح ــدده ــا الجه ــات
المختصـ ـ ــة و ذلك حسـ ـ ــب المواصـ ـ ــفات و حسـ ـ ــب تعليمات
المهندس المشرف الكمية اكثر من  10متر
أ
ب
ت
ث
ج
ح
خ
ر
ز
ط

توريد و تمديد خطوط صرف صحي قطر 300ملم مواسير 2-0

م.ط

4-2

م.ط

إسمنتية في التراب

تمديد خطوط صرف صحي قطر 300ملم مواسير إسمنتية

1
1

في التراب
توريد و تمديد خطوط صرف صحي قطر 300ملم مواسير

اكبرمن 4

م.ط

1

إسمنتية في التراب
تمديد خطوط صرف صحي قطر 300ملم مواسير إسمنتية

2-0

م.ط

1

في األسفلت،بالط،باطون
توريد و تمديد خطوط صرف صحي قطر 300ملم مواسير 4-2
إسمنتية في األسفلت،بالط،باطون

توريد و تمديد خطوط صرف صحي قطر 300ملم مواسير

اكبرمن 4

م.ط
م.ط

1
1

إسمنتية في األسفلت،بالط،باطون
توريد و تمديد خطوط صرف صحي قطر 300ملم

2-0

م.ط

1

مواسيردكتايل في التراب
تمديد خطوط صرف صحي قطر 300ملم مواسيردكتايل

4-2

م.ط

توريد و تمديد خطوط صرف صحي قطر 300ملم

اكبرمن 4

م.ط

في التراب

1
1

مواسيردكتايل في التراب
توريد و تمديد خطوط صرف صحي قطر 300ملم مواسير 2-0

م.ط

1

دكتايل في االسفلت،بالط،باطون
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المبلغ
فلس دينار

138

ظ
ع
غ

توريد و تمديد خطوط صرف صحي قطر 300ملم

4- 2

م.ط

توريد و تمديد خطوط صرف صحي قطر 300ملم

اكبرمن 4

م.ط

مواسيردكتايل في االسفلت،بالط،باطون

1
1

مواسيردكتايل في االسفلت،بالط،باطون
توريد و تمديد خطوط صرف صحي قطر 300ملم

م.ط

1

مواسير حديد لحام( )v.s.p
المجموع (رقما وكتابة)
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بيان العمل

الرقم

األعماق

وحدة

الكيل

الكمية

سعر الوحدة

المبلغ

( رقماوكتابة )
فلس

دينار

فلس

المجموعالسابق
توريد وتركيب وتجربة وتشغيل وصيانة مواسير خطوط

صرف صحي قطر 400ملم مواسير إسمنتية مسلحة و
السعر يشمل الحفر والتسوية و التأمين حسب المواصفات
و الطمم إلى السطح العلوي

12

بالبيس كورس و /او مواد

ذات تدرج و الدك على طبقات 15سم مع إعادة األوضاع

كما كانت عليه و السعر يشمل ربط الخطوط القديمة و
كذلك نقل االنقاض إلى األماكن التي تحددها الجهات
المختصة و ذلك حسب المواصفات و حسب تعليمات
المهندس المشرف الكمية اكثر من  10متر.
أ
ب
ت
ث
ج
ح
خ
ر
ز
ط

توريد و تمديد خطوط صرف صحي قطر 400ملم مواسير 2-0

م.ط

توريد و تمديد خطوط صرف صحي قطر 400ملم مواسير 4-2

م.ط

إسمنتية في التراب

1
1

إسمنتية في التراب
تمديد خطوط صرف صحي قطر 400ملم مواسير إسمنتية

اكبرمن 4

م.ط

1

في التراب
توريد و تمديد خطوط صرف صحي قطر 400ملم مواسير 2-0

م.ط

1

إسمنتية في األسفلت،بالط،باطون
توريد و تمديد خطوط صرف صحي قطر 400ملم مواسير 4-2
إسمنتية في األسفلت،بالط،باطون

توريد و تمديد خطوط صرف صحي قطر 400ملم مواسير

اكبرمن 4

م.ط
م.ط

1
1

إسمنتية في األسفلت،بالط،باطون
توريد و تمديد خطوط صرف صحي قطر 400ملم

2-0

م.ط

1

مواسيردكتايل في التراب
توريد و تمديد خطوط صرف صحي قطر 400ملم

4-2

م.ط

توريد و تمديد خطوط صرف صحي قطر 400ملم

اكبرمن 4

م.ط

مواسيردكتايل في التراب

1
1

مواسيردكتايل في التراب
توريد و تمديد خطوط صرف صحي قطر 400ملم

2-0

م.ط

1

مواسير دكتايل في االسفلت،بالط،باطون
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دينار

140

ظ
ع
غ

توريد و تمديد خطوط صرف صحي قطر 400ملم

4-2

م.ط

توريد و تمديد خطوط صرف صحي قطر 400ملم

اكبرمن 4

م.ط

مواسيردكتايل في االسفلت،بالط،باطون

1
1

مواسيردكتايل في االسفلت،بالط،باطون
توريد و تمديد خطوط صرف صحي قطر 400ملم

م.ط

1

مواسير حديد لحام( )v.s.p
المجموع (رقما وكتابة)
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بيان العمل

الرقم

األعماق

وحدة

الكيل

الكمية

سعر الوحدة

( رقماوكتابة )
فلس

دينار

المجموع السابق
توريد وتركيب وتجربة وتش ـ ـ ــغيل وص ـ ـ ــيانة مواس ـ ـ ــير خطوط
صـ ــرف صـ ــحي قطر 500ملم مواسـ ــير إسـ ــمنتية مسـ ــلحة و

الس ـ ــعر يش ـ ــمل الحفر والتس ـ ــوية و حس ـ ــب المواص ـ ــفات و
الطمم إلى السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــطح العلوي
13

بـالبيس كورس و  /او مواد

ذات تدرج و الدك على طبقات 15س ــم مع إعادة األوض ــاع

كما كانت عليه و السـ ـ ـ ــعر يشـ ـ ـ ــمل ربط الخطوط القديمة و
ك ــذل ــك نق ــل االنق ــاض الى األم ــاكن التي تح ــدده ــا الجه ــات
المختصـ ـ ــة و ذلك حسـ ـ ــب المواصـ ـ ــفات و حسـ ـ ــب تعليمات
المهندس المشرف الكميه اكثر من  10متر.
أ
ب
ت
ث
ج
ح
خ
ر
ز
ط

توريد وتمديد خطوط صرف صحي قطر 500ملم مواسير

2-0

م.ط

توريد وتمديد خطوط صرف صحي قطر 500ملم مواسير

4 -2

م.ط

إسمنتية في التراب

1
1

إسمنتية في التراب
توريد وتمديد خطوط صرف صحي قطر 500ملم مواسير

اكبرمن 4

م.ط

1

إسمنتية في التراب
توريد وتمديد خطوط صرف صحي قطر 500ملم مواسير

2-0

م.ط

1

إسمنتية في األسفلت بالط  ،باطون
توريد وتمديد خطوط صرف صحي قطر 500ملم مواسير

4- 2

م.ط

توريد وتمديد خطوط صرف صحي قطر 500ملم مواسير

اكبرمن 4

م.ط

إسمنتية في األسفلت بالط  ،باطون

1
1

إسمنتية في األسفلت بالط  ،باطون
توريد وتمديد خطوط صرف صحي قطر 500ملم

2-0

م.ط

1

مواسيردكتايل في التراب
توريد وتمديد خطوط صرف صحي قطر 500ملم

4 -2

م.ط

توريد وتمديد خطوط صرف صحي قطر 500ملم

اكبرمن 4

م.ط

مواسيردكتايل في التراب

1
1

مواسيردكتايل في التراب
توريد وتمديد خطوط صرف صحي قطر 500ملم مواسير

2-0

م.ط

1

دكتايل في االسفلت،بالط،باطون
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المبلغ
فلس

دينار

142

ظ
ع

توريد وتمديد خطوط صرف صحي قطر 500ملم

4 -2

م.ط

توريد وتمديد خطوط صرف صحي قطر 500ملم

اكبرمن 4

م.ط

مواسيردكتايل في االسفلت،بالط،باطون

1
1

مواسيردكتايل في االسفلت،بالط،باطون
المجموع (رقما وكتابة)
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بيان العمل

الرقم

األعماق

وحدة

الكيل

الكمية

سعر الوحدة

( رقماوكتابة )
فلس

دينار

المجموعالسابق
بالمتر المكعب :

تقديم وص ـ ـ ــب خرس ـ ـ ــانة مس ـ ـ ــلحة لتغليف خطوط الص ـ ـ ــرف
الصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــحي أو  /و خطوط الميــاه حس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــب المخططــات و

14

المواصـ ـ ــفات الفنية المعتمدة لدى سـ ـ ــلطه المياه و تعليمات
المهندس و السـ ـ ـ ــعر يشـ ـ ـ ــمل اسـ ـ ـ ــتعمال الطوبار الالزم و

توريد وتركيب حديد التس ـ ـ ــليح حس ـ ـ ــب المخططات و عمل

الفحوص ـ ـ ـ ــات الالزمة حس ـ ـ ـ ــب المواص ـ ـ ـ ــفات وذلك لمختلف
اقطار المواسير :
أ.

خرسانة مسلحة قوة كسر  300كغم  /سم بعد  28يوم.

ب.

خرسانة عادية قوة كسر  200كغم  /سم بعد  28يوم

م3

1

م3

1

المجموع (رقما وكتابة)

\\PRO-SRV\Proc_Backup\Procurement\Procurement 2022\Tender Doc\Amman\O-T\O-T-22-0019-A.docx

المبلغ
فلس دينار

144

بيان العمل

الرقم

األعماق

وحدة

الكيل

الكمية

سعر الوحدة

المبلغ

( رقماوكتابة )
فلس

دينار

فلس

المجموع السابق
توريد و تقديم جميع مايلزم إلنشاء مناهل وادي قطر 900
ملم و مناهل قطر  1000ملم و1200ملم مصبوبة في
الموقع
و توريد و تركيب أجزاء المناهل من أدراج و أغطية
ثقيلة HDو عمل البنشنغ  Benchingو إعادة األوضاع
15

وذلك حسب المواصفات الفنية و المخططات و تعليمات

المهندس المشرف و السعر يشمل كسر الخطوط القديمة و
إنشاء المناهل الجديدة و الحفر و إعادة األوضاع و نقل
فائض ناتج الحفر إلى األماكن التي تحددها الجهات
المختصة و الفحوصات و كل ما يلزم من المواد و العدد

و الطوبار و توريد وتركيب حديد التسليح و باطون النظافة
وجميع مايلزم إلنهاء العمل على الوجه األكمل
أ

إنشاء مانهل قطر  900ملم

2-0

عدد

1

ب

إنشاء مانهل قطر  900ملم

4-2

عدد

1

ت

إنشاء مانهل قطر  900ملم

اكبرمن 4

عدد

1

ث

إنشاء مانهل قطر  1000ملم

2-0

عدد

1

ج

إنشاء مانهل قطر  1000ملم

4-2

عدد

1

ح

إنشاء مانهل قطر  1000ملم

اكبرمن 4

عدد

1

خ

إنشاء مانهل قطر  1200ملم

2-0

عدد

1

ع

إنشاء مانهل قطر  1200ملم

4-2

عدد

1

غ

إنشاء مانهل قطر  1200ملم

اكبرمن 4

عدد

1

م3

1

 16أ

تقديم وصب خرسانة مسلحة بقوه كسر صغرى ال تقل
عن ( 300كغم  /سم ) 2بعد  28يوم و السعر يشمل
الطوبارو ال يشمل حديد التسليح و ذلك حسب المواصفات

و تعليمات المهندس و المخططات .
 16ب

تقديم وصب خرسانة مسلحة بقوه كسر صغرى ال تقل
عن (  250كغم  /سم ) 2بعد  28يوم و السعر يشمل

م3

1

الطوبارو ال يشمل حديد التسليح و ذلك حسب المواصفات
و تعليمات النمهندس .
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دينار

145

17

تقديم و تركيب حديد التسليح االنشائي من كافه االقطارو

طن

1

االطوال و السعر يشمل القص و الثني و الضياع و
كراسي رفع الحديدو سلك التربيط و الدسر

حديد تسليح مبزر اجهاد خضوع ( ) 4200كغم  /سم 2
18

كشـ ــف ورفع أو تنزيل منسـ ــوب مانهول بمسـ ــافة من  5سـ ــم
الى 30س ــم بواس ــطة رنجات إس ــمنتية قطر  60س ــم والس ــعر

عدد

1

يشـ ـ ـ ـ ــمل تثبيت الغطاء والحلق بما يتناسـ ـ ـ ـ ــب مع منسـ ـ ـ ـ ـ وب
الش ــارع بوض ــع خلطة إس ــفلتية في الش ــارع أو ص ــب حماية
في الباطون حول الغطاء والحلق حس ــب مواص ــفات س ــلطة
المياه .
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بيان العمل

الرقم

األعماق

وحدة
الكيل

الكمية

سعر الوحدة
( رقماوكتابة )
فلس

دينار

المجموع السابق
كش ـ ـ ـ ــف و رفع أو تنزيل منس ـ ـ ـ ــوب مانهول بطريقة تعديل
مكـان الكونيـك اإلسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــمنتي بحيـث يكون اخر مـا يركـب بعـد
19

تركيب رنجات جديدة 900ملم والســعر يشــمل تثبيت الغطاء
و الحلق بما يتناسـ ـ ــب مع منسـ ـ ــوب الشـ ـ ــارع بوضـ ـ ــع خلطة

إسـ ـ ـ ـ ــفلتية في الشـ ـ ـ ـ ــارع أو صـ ـ ـ ـ ــب حماية في الباطون حول
الغطاء و الحلق حسب مواصفات سلطة المياه .
ا

ارتفاع الرنج

 30سم

عدد

1

ب

ارتفاع الرنج

 60سم

عدد

1

ت

ارتفاع الرنجات  90سم

عدد

1

ج

ارتفاع الرنجات  120سم

عدد

1

ح

ارتفاع الرنجات  150سم

عدد

1

كش ـ ـ ـ ــف و رفع أو تنزيل منس ـ ـ ـ ــوب مانهول بطريقة تعديل

مكـان الكونيـك اإلسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــمنتي بحيـث يكون اخر مـا يركـب بعـد
20

تركيب رنجات جديده  1200ملم والس ـ ـ ـ ـ ـ ــعر يش ـ ـ ـ ـ ـ ــمل تثبيت
الغطاء و الحلق بما يتناس ـ ــب مع منس ـ ــوب الش ـ ــارع بوض ـ ــع
خلطة إسفلتية في الشارع أو صب حماية في الباطون حول

الغطاء و الحلق حسب مواصفات سلطة المياه .
ا

ارتفاع الرنج

 30سم

عدد

1

ب

ارتفاع الرنج

 60سم

عدد

1

ت

ارتفاع الرنجات  90سم

عدد

1

ج

ارتفاع الرنجات  120سم

عدد

1

ح

ارتفاع الرنجات  150سم

عدد

1

توريد وتركيب غطاء ما نهول مع الحلق قطر 57.5سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم

عدد

1

21

من نوع HDوحسـ ـ ـ ــب مواصـ ـ ـ ــفات شـ ـ ـ ــركة مياهناالمعتمدة
وذلـك للمنــاهـل المراد رفعهــا اذا لزم االمر وحس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــب طلــب
المهندس .

حفريات بالمتر المكعب و السـ ـ ــعر يشـ ـ ــمل نقل نواتج الحفر
22

م3

1

من الموقع الى األمـ ــاكن التي تحـ ــددهـ ــا البلـ ــديـ ـ ة  ,وتكون
مقاطع الحفريات حس ــب طلب المهندس المش ــرف مع إعادة
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األوض ـ ــاع للحفريات و الس ـ ــعر يش ـ ــمل إعادة الطمم حس ـ ــب

المواص ـ ـ ــفات الفنية المعتمدة مع ص ـ ـ ــب باطون او إس ـ ـ ــفلت
حسب طلب المهندس المشرف.
23

حفريات بالمتر المكعب و السـ ـ ــعر يشـ ـ ــمل نقل نواتج الحفر

من الموقع الى األم ــاكن التي تح ــدده ــا البل ــدي ــه مع إع ــادة

م3

1

األوضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاع الى مـا كـانـت عليـه  ,وتكون مقـاطع الحفريـات
حسـ ـ ـ ـ ـ ــب طلب المهندس المشـ ـ ـ ـ ـ ــرف مع إعادة األوضـ ـ ـ ـ ـ ــاع
للحفريات و الس ــعر يش ــمل إعادة الطمم حس ــب المواص ــفات

الفنية المعتمدة مع صـ ـ ــب باطون او إسـ ـ ــفلت حسـ ـ ــب طلب

المهندس المشرف.
المجموع
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الرقم

األعماق

بيان العمل

وحدة

الكيل

الكمية

سعر الوحدة

المبلغ

( رقماوكتابة )
فلس

دينار

فلس

المجموع السابق
اص ــالح ارض ــيه مانهول وتوريد جميع ما يلزم لعمل بنش ــنج

لمنـاهـل قطر 600ملم أو 900ملم و العمـل يتضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــمن ا از ـلة
24

عدد

1

البنشــنج القديم و اســتعمال مواد للتس ـريع بجفاف الباطون و
حديد التسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــليح و كذلك التحكم وعمل التحويالت الالزمة
لمياه الصرف الصحي.

25

توريد وتركيب درجات للمناهل وذلك حسـ ـ ـ ـ ـ ــب مواصـ ـ ـ ـ ـ ــفات

عدد

صب وتوريد اغطية مناهل في الوديان من الخرسانة

عدد

شركة مياهنا المعتمدة.

1
1

المسلحة وبقوة كسر التقل عن  200كغم /سم 2مربعة (
 80*80سم ) وحسب التصميم المبين بالرسم المرفق
وتركيب هذه االغطية الخرسانية على مناهل الصرف

الصحي وتثبيتها على وجه المناهل القائمة بواسطة براغي

رول بالك نوع
Roll bolt-shield anchor –bolt projecting
26

عدد

اثنين بحيث يكون طولها وقطرها مناسبا لتثيت غطاء
المانهول الخرساني على القاعدة الخرسانية لسطح المانهول

القائم ويشمل العمل كل ما يلزم من ايدي عاملة وعدد ومواد
والطوبار وحديد التسليح للصب والتركيب مثل تسوية وجه
المناهل القائمة وعمل الصيانة لوجه المنهل حيث يلزم وحفر
الثقوب الالزمة لتثبيت البراغي وتركيب االيدي وتوفير المياه

والكهرباء الالزمة للحفر وذلك حسب المواصفات الفنية
وموافقة المهندس المشرف.
صب وتوريد اغطية مناهل في الوديان من الخرسانة
المسلحة وبقوة كسرالتقل عن  200كغم /سم 2مربعة

عدد

1.0

(

 80*80سم ) وحسب التصميم المبين بالرسم المرفق
27

وتركيب هذه االغطية الخرسانية على مناهل الصرف
الصحي ويشمل العمل كل ما يلزم من ايدي عاملة وعدد

ومواد والطوبار وحديد التسليح للصب والتركيب مثل تسوية
وجه المناهل القائمة وعمل الصيانة لوجه المنهل حيث يلزم
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وتركيب االيدي وتوفير المياه والكهرباء الالزمة للحفروذلك

حسب المواصفات الفنية وموافقة المهندس المشرف.
28
29

عامل8/

استئجار عمال

1

ساعات
ساعة

استئجار كمبريسة يدوية

1

عمل
المجموع الكلي (رقما وكتابة)

اسم المتعهد .................................................................. -:
توقيع المتعهد .................................................................. -:
عنوان المتعهد ........................................................ .....-:
التاريخ.......................................................................... -:
الخاتم...................................................................... .........
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جدول تقييم اعمال عطاء
رقم
البند

مختصر بيان العمل

1

150ملم من  10-0متر

االعماق

النسبة المئوية لكل بند

أ

150ملم تراب

0-2

1.00

ب

150ملم تراب

2-4

0.20

ت

150ملم تراب

>4

0.10

ث

150مام أسفلت

0-2

0.40

ج

150مام أسفلت

2-4

1.00

ح

150مام أسفلت

>4

0.10

خ

150VSP

ر

 150جميع االسطح

2

200ملم من 10-0

0.50
2-0

0.50

أ

200ملم تراب

0-2

1.50

ب

200ملم تراب

2-4

0.20

ت

200ملم تراب

>4

0.10

ث

200ملم أسفلت

0-2

3.00

ج

200ملم أسفلت

2-4

1.30

ح

200ملم أسفلت

>4

0.50

خ

200ملم دكتايل تراب

0-2

0.50

ر

200ملم دكتايل تراب

2-4

1.00

ز

200ملم دكتايل تراب

>4

0.30

ط

200ملم دكتايل أسفلت

0-2

0.20

ظ

200ملم دكتايل أسفلت

2-4

0.10

ع

200ملم دكتايل أسفلت

>4

0.10

غ

200ملم VSP

1.00

ف

200ملم بالستيك تراب

0-2

0.10

ق

200ملم بالستيك تراب

2-4

0.25

ك

200ملم بالستيك تراب

>4

0.10

ل

200ملم بالستيك أسفلت

0-2

0.15

م

200ملم بالستيك أسفلت

2-4

0.10

ن

200ملم بالستيك أسفلت

>4

0.10
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3

300ملم من 10-0متر

أ

300ملم تراب

0-2

0.30

ب

300ملم تراب

2-4

0.30

ت

300ملم تراب

>4

0.50

ث

300ملم اسفلت

0-2

1.00

ج

300ملم اسفلت

2-4

0.30

ح

300ملم اسفلت

>4

0.10

خ

300ملم دكتايل تراب

0-2

0.10

ر

300ملم دكتايل تراب

2-4

0.10

ز

300ملم دكتايل تراب

>4

0.20

ط

300ملم دكتايل اسفلت

0-2

1.00

ظ

300ملم دكتايل اسفلت

2-4

0.10

ع

300ملم دكتايل اسفلت

>4

0.40

غ

300ملمVSP

0.10

ف

 300من مستودع مادبا

4-0

0.10

رقم البند

مختصر بيان العمل

االعماق

النسبة المئوية لكل بند

4

400ملم من 10-0متر

أ

400ملم تراب

0-2

0.15

ب

400ملم تراب

2-4

0.15

ت

400ملم تراب

>4

0.15

ث

400ملم اسفلت

0-2

0.20

ج

400ملم اسفلت

2-4

0.20

ح

400ملم اسفلت

>4

0.10

خ

400ملم دكتايل تراب

0-2

0.10

ر

400ملم دكتايل تراب

2-4

0.10

ز

400ملم دكتايل تراب

>4

0.20

ط

400ملم دكتايل اسفلت

0-2

0.10

ظ

400ملم دكتايل اسفلت

2-4

0.10

ع

400ملم دكتايل اسفلت

>4

0.20

غ

400ملمVSP

5

500ملم من 10-0متر

0.10

أ

500ملم تراب

0-2

0.01

ب

500ملم تراب

2-4

0.01
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ت

500ملم تراب

>4

0.16

ث

500ملم اسفلت

0-2

0.02

ج

500ملم اسفلت

2-4

0.02

ح

500ملم اسفلت

>4

0.50

خ

500ملم دكتايل تراب

0-2

0.02

ر

500ملم دكتايل تراب

2-4

0.02

ز

500ملم دكتايل تراب

>4

0.10

ط

500ملم دكتايل اسفلت

0-2

0.02

ظ

500ملم دكتايل اسفلت

2-4

0.02

ع

500ملم دكتايل اسفلت

>4

0.10

6

600ملم من 10-0متر

أ

600ملم تراب

0-2

0.01

ب

600ملم تراب

2-4

0.01

ت

600ملم تراب

>4

0.30

ث

600ملم اسفلت

0-2

0.08

ج

600ملم اسفلت

2-4

0.10
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رقم
البند

مختصر بيان العمل

7

800ملم من 10-0متر

االعماق

النسبة المئوية لكل بند

أ

800ملم تراب

0-2

0.01

ب

800ملم تراب

2-4

0.01

ت

800ملم تراب

>4

0.30

ث

800ملم اسفلت

0-2

0.08

ج

800ملم اسفلت

2-4

0.10

8

انشاء مناهل

أ

انشاء مناهل 600ملم

0-1.5

2.00

ب

انشاء مناهل900ملم

0-2

4.00

ت

انشاء مناهل900ملم

2-4

3.00

ث

انشاء مناهل900ملم

>4

1.30

ج

انشاء مناهل1000ملم

0-2

ح

انشاء مناهل1000ملم

2-4

0.10
0.10

خ

انشاء مناهل1000ملم

>4

و

انشاء مناهل1200ملم

0-2

ز

انشاء مناهل1200ملم

2-4

ر

انشاء مناهل1200ملم

>4

9

150ملم > 10متر

0.10
0.10
0.10
0.10

أ

150ملم تراب

0-2

1.00

ب

150ملم تراب

2-4

0.80

ت

150ملم تراب

>4

0.50

ث

150مام أسفلت

0-2

2.00

ج

150مام أسفلت

2-4

1.00

ح

150مام أسفلت

>4

0.50

خ

150VSP

10

200ملم >من 10متر

1.00

أ

200ملم تراب

0-2

4.00

ب

200ملم تراب

2-4

0.10

ت

200ملم تراب

>4

0.10

ث

200ملم أسفلت

0-2

5.00

ج

200ملم أسفلت

2-4

4.00
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0.25

>4

ملم أسفلت200

ح

1.00

0-2

ملم دكتايل تراب200

خ

0.10

2-4

ملم دكتايل تراب200

ر
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رقم
البند

مختصر بيان العمل

االعماق

النسبة المئوية لكل بند

ز

200ملم دكتايل تراب

>4

1.00

ط

200ملم دكتايل أسفلت

0-2

0.10

ظ

200ملم دكتايل أسفلت

2-4

0.10

ع

200ملم دكتايل أسفلت

>4

0.30

غ

200ملم VSP

1.00

ف

200ملم بالستيك تراب

0-2

0.10

ق

200ملم بالستيك تراب

2-4

0.05

ك

200ملم بالستيك تراب

>4

0.05

ل

200ملم بالستيك أسفلت

0-2

0.10

م

200ملم بالستيك أسفلت

2-4

0.05

ن

200ملم بالستيك أسفلت

>4

0.05

11

300ملم >من -10متر

أ

300ملم تراب

0-2

0.10

ب

300ملم تراب

2-4

0.50

ت

300ملم تراب

>4

0.50

ث

300ملم اسفلت

0-2

0.10

ج

300ملم اسفلت

2-4

0.50

ح

300ملم اسفلت

>4

0.50

خ

300ملم دكتايل تراب

0-2

0.10

ر

300ملم دكتايل تراب

2-4

0.10

ز

300ملم دكتايل تراب

>4

0.50

ط

300ملم دكتايل اسفلت

0-2

0.10

ظ

300ملم دكتايل اسفلت

2-4

0.10

ع

300ملم دكتايل اسفلت

>4

0.60

غ

300ملمVSP

12

400ملم > من10متر

0.30

أ

400ملم تراب

0-2

0.10

ب

400ملم تراب

2-4

0.10

ت

400ملم تراب

>4

0.30

ث

400ملم اسفلت

0-2

0.10

ج

400ملم اسفلت

2-4

0.10

ح

400ملم اسفلت

>4

0.30
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خ

400ملم دكتايل تراب

0-2

0.10

ر

400ملم دكتايل تراب

2-4

0.10

ز

400ملم دكتايل تراب

>4

0.30

ط

400ملم دكتايل اسفلت

0-2

0.10

ظ

400ملم دكتايل اسفلت

2-4

0.10

ع

400ملم دكتايل اسفلت

>4

0.20

غ

400ملمVSP

13

500ملم>10متر

0.10

أ

500ملم تراب

0-2

0.05

ب

500ملم تراب

2-4

0.07

ت

500ملم تراب

>4

0.14

ث

500ملم اسفلت

0-2

0.08

ج

500ملم اسفلت

2-4

0.09

ح

500ملم اسفلت

>4

0.12

خ

500ملم دكتايل تراب

0-2

0.05

ر

500ملم دكتايل تراب

2-4

0.05

ز

500ملم دكتايل تراب

>4

0.10

ط

500ملم دكتايل اسفلت

0-2

0.05

ظ

500ملم دكتايل اسفلت

2-4

0.08

ع

500ملم دكتايل اسفلت

>4

0.12

14

تغليف خطوط بالخرسانة

أ

قوة كسر300كغم/سم3

0.50

ب

قوة كسر200كغم/سم3

0.50

15

انشاء مناهل وادي

أ

انشاء مناهل900ملم

0-2

0.20

ب

انشاء مناهل900ملم

2-4

0.10

ت

انشاء مناهل900ملم

>4

0.10

ث

انشاء مناهل1000ملم

0-2

0.10

ج

انشاء مناهل1000ملم

2-4

0.10

ح

انشاء مناهل1000ملم

>4

0.10

خ

انشاء مناهل1200ملم

0-2

0.10

ع

انشاء مناهل1200ملم

2-4

0.10

غ

انشاء مناهل1200ملم

>4

0.10

16

خرسانة بالمتر المكعب
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أ

300كغم/سم2

0.50

ب

200كغم/سم2

0.50

رقم البند

مختصر بيان العمل

17

حديد تسليح بالطن

1.00

18

الكشف عن مناهل وتعديل منسوبها

1.00

االعماق

النسبة المئوية لكل بند

الكشف عن مناهل وتعديل منسوبها باستعمال
19

رنجات 900ملم

أ

ارتفاع 30سم

4.00

ب

ارتفاع 60سم

3.00

ت

ارتفاع 90سم

1.00

ج

ارتفاع 120سم

1.00

ح

ارتفاع 150سم

1.00

الكشف عن مناهل وتعديل منسوبها باستعمال
20

رنجات 1200ملم

أ

ارتفاع 30سم

1.00

ب

ارتفاع 60سم

1.00

ت

ارتفاع 90سم

1.00

ج

ارتفاع 120سم

1.00

ح

ارتفاع 150سم

1.00

21

غطاء مانهول

2.00

22

حفريات م3

1.00

23

حفريات م 3مع اعادة االوضاع

2.00

24

اصالح ارضية مانهول

4.00

25

تركيب درج مانهول

1.0

26

اغطية مناهل مع براغي

1.5

27

اغطية مناهل بدون براغي

1.5

28

استئجار عمال

1.0

29

استئجار كمبريسة يدوية

1.0

❖ جدول النسب المرفق هو جدول العمال تقييم المناقصة فقط و النسب الموجوده هى عباره عن نسب تقديريه و التعكس كميات
االعمال المتوقعة و غير ملزمة
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