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

C-T-22-0005-A

تصميم وتنفيذ محطة معالجة مياه آبار سواقة /عمان ازالة معلم السيلينيوم من مياه
االبار الجوفية ذوات االرقام  25C ,24Aباستخدام التكنولوجيا المتاحة عالميا على

سبيل المثال ال الحصر بالمعالجة (التقليدية (فيزيائي كيميائي بيولوجي ) ,االغشية بأنواعها
 ,التبادل االيوني وغيره)

وثائق العطاء
VOL I
2021
 -اخر موعد لبيع وثيقة العطاء هو الساعة الثالثة من مساء يوم الخميس الموافق 2022/01/20

 -يبدأ موعد تسليم العروض على العنوان المذكور أدناه من الساعة  8:30صباحاً لغاية الـ  11:30ظه ارً من يوم

الخميس الموافق 2022/01/27

 -سيتم فتح العروض في تمام الساعة الثانية عشرة من يوم الخميس الموافق 2022/01/27
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الجزء األول
دعوة العطاء
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تصميم وتنفيذ محطة معالجة مياه آبار سواقة /عمان ازالة معلم السيلينيوم من مياه االبار الجوفية ذوات االرقام  25C ,24Aباستخدام التكنولوجيا المتاحة عالميا
على سبيل المثال ال الحصر بالمعالجة (التقليدية (فيزيائي كيميائي بيولوجي ) ,االغشية بأنواعها  ,التبادل االيوني وغيره)

 )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 2022/1/20

 ) 4على المناقصين الراغبين بشراء نسخة كاملة من وثائق العطاء دفع مبلغ ( )300دينار  /ثالثمائة دينار اردني غير مستردة قبل اخر موعد
لبيع وثيقة العطاء .

 ) )5يرفق مع كل عرض شيك مصدق بقيمة التقل عن ( 24,000.00دينار ) أربع ٌة وعشرون ألف 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
2022/1/27

 )8الشركات المتقدمه للعطاء من الشركات المصنفه لدى دائرة العطاءات الحكوميه في مجال المياه والصرف الصحي اختصاص محطات
تنقيه الصرف الصحي ومعالجة مياه الشرب بالفئه الثانيه او األولى.

او من الشركات  -:الشركات ذات االختصاص والخبرة والدراية في مجال تصميم وتنفيذ (أو) وتشغيل وصيانة محطات معالجة مياه الشرب

بطاقة (100م/3س ) باستخدام تكنولوجيا األغشيه (  ,) MF,UF,RO,NaNoFالتقليدية  ,التبادل االيوني وغيره بخبره ال تقل عن

خمس سنوات على ان يتم تعزيز الخبرة بالوثائق الثبوتية.

 )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 ( 12:00ظهراً) من يوم الثالثاء الموافق 2022/1/18

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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أ – التعليمات للمناقصين
 -وثائق الشراء

 إعداد وتقديم عروض المناقصات تقييم العروض واحالة العطاء -الضمانات والكفاالت
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الجزء الثاني

أ – التعليمات للمناقصين
Instructions to Tenderers
العطاء رقم ()C-T-22-0005-A

الخاص بمشروع تصميم وتنفيذ محطة معالجة مياه آبارسواقة /عمان ازالة معلم السيلينيوم من مياه االبار
الجوفيةذوات االرقام  25C ,24Aباستخدام التكنولوجيا المتاحة عالميا على سبيل المثال ال الحصر
(التقليدية (فيزيائي كيميائي بيولوجي ) ,االغشية بأنواعها  ,التبادل االيوني وغيره)
( )1
()2

يمكن للمقاولين الذين يحق لهم شــــ ـراء نســــــخ المناقصــــــة بموجب اععالن عن طرا هذا العطاء ،والراغبين باالشــــــتراك في

المناقصة أن يتقدموا للحصول على نسخة من وثائق الشراء الموزعة مع الدعوة مقابل دفع ثمن النسخة المقرر.

تشمل وثائق الشراء لهذا المشروع ما يلي:
-

-

دعوة العطاء بما فيها اععالن

الجزء األول :أ  -الشروط العامة للعقد
ب  -الشروط الخاصة

الجزء الثاني:

ج -نماذج العرض والضمانات واالتفاقيات والبيانات

أ -التعليمات للمناقصين

ب -الشروط الخاصة االضافية
ج -نموذج ملحق العطاء
-

الجزء الثالث:

أ -المواصفات الخاصة
ب-جداول الكميات واألسعار

تعتمد الشروط العامة والخاصة لشروط عقد
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إعداد وتقديم عروض المناقصات
طريقة تقديم العروض:

يتم تقديم العروض للعطاء من قبل المناقصين ويشترط أن يحقق العرض الشروط التالية:

 .1الشركات المتقدمه للعطاء من الشركات المصنفه لدى دائرة العطاءات الحكوميه في مجال المياه والصرف الصحي اختصاص
محطات تنقيه الصرف الصحي ومعالجة مياه الشرب بالفئه الثانيه او األولى.

او من الشركات -:
الشركات ذات االختصاص والخبرة والدراية في مجال تصميم وتنفيذ (أو) وتشغيل وصيانة محطات معالجة مياه الشرب بطاقة
(100م/3س ) باستخدام تكنولوجيا األغشيه (  ,) MF,UF,RO,NaNoFالتقليدية  ,التبادل االيوني وغيره بخبره ال تقل عن
خمس سنوات على ان يتم تعزيز الخبرة بالوثائق الثبوتية

 .2يجب أن يبين العرض المقدم من المناقص اسم الشركة الصانعة وبلد المشأ والتفاصيل الفنية لجميع مكونات النظام ويشمل ذلك
أية تفاصيل استثنائية اخرى ويشترط ان تكون مصنعة من شركات أوروبية  ،أمريكية أو يابانية.

 .3يجب أن يبين المقاول السعر االجمالي لتصميم وتنفيذ محطة معالجة مياه آبارسواقة /عمان ازالة معلم السيلينيوم
من من مياه االبار الجوفية ذوات االرقام  25C ,24Aباستخدام التكنولوجيا المتاحة عالميا على سبيل
المثال ال الحصر(التقليدية (فيزيائي كيميائي بيولوجي ) ,االغشية بأنواعها  ,التبادل االيوني وغيره وخالل مدة تنفيذ ستة
اشهر لألنظمة التي سيتم تركيبها وذلك في جدول الكميات واالسعار المرفق في وثائق الشراء.
أ -يجب أن يقدم المناقص في عرضه قائمه تبين تفصيل ألسعار توريد وتركيب المكونات الرئيسية للنظام وأسعار الملحقات
واإلنشاءات والتعديالت المطلوبة ولشركة مياهنا الحق بطلب تفصيل لالسعار الي بند أو عمل من بنود العطاء.
ج -االعمال او المواد التي ال يتم تفصيل سعرها في عرض المناقص سيعتبر كلفتها محملة على أسعار البنود االجمالية في
جدول الكميات واالسعار .

د -لشركة مياهنا الحق برفض العرض المالي الذي اليتضمن تفصيل واضح لالسعار اعمال العطاء.
 .4مدة تنفيذ أعمال العطاء شامال التصميم والتوريد والتركيب و جاهزة لتشغيل االنظمة فترة أقصاها  175يوم تقويمي  ،وان يتم
تشغيل الوحدات لمدة ستة أشهر.
 .5على المناقص تقديم قائمه قطع الغيار الالزمه لجميع أجزاء النظام لمدة سنتين على ان تكون القائمة مختومة ومعتمدة من الجهة
الصانعة للنظام ،مع بيان أسعارها االفراديه وااللتزام بها لمدة سنتين عند طلبها من مياهنا ولشركة مياهنا الحق في طلب توريدها
كاملةً أو جزء منها عند االحالة أو خالل مدة العامين.
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ينبغي على من يرغب باالشت ت تتتراك في هذه المناقصت ت تتة أن يقوم بزيارة موقع العمل ،وأن يتعرف عليه ،وأن يحصت ت تتل بنفست ت تته وعلى

مس ت ت تتووليته ونفقته الخاص ت ت تتة ،على جميع المعلومات الالزمة له لتقديم العرض ،وأن يتفهم ماهيتها والظروف المحيطة بالمش ت ت تترو

وستتائر العادات المحلية ،وظروف العمل ،وكل األمور األخرى التي لها عالقة بالمناقصتتة ،أو تلك التي توثر على وضتتع أستتعار
عرضه.
أ  -يقتدم عرض المنتاقصت ت ت ت ت ت تتة على نموذج عرض المنتاقصت ت ت ت ت ت تتة المتدرج في هتذا التدفتر ،ويقوم المنتاقص بتعبئتة النموذج وجتدول
الكميات واالسعار وأي جداول أو مالحق أخرى ويوقع وثائق المناقصة في األماكن المحددة لذلك.
ب  -يشترط أن يكون تعبئة خانة أسعار الوحدة في جداول الكميات باألرقام والكلمات بخط واضح.
ج  -ال يجوز إدخال أي تعديل على وثائق الشت ت تراء من قبل المناقص ،واذا أجرى المناقص أي تعديل ،أو إذا أخل بأي من هذه
التعليمات ،فإن ذلك يودي الى رفض عرضه.
 .6يجب على المناقص أن يقدم عرض تته على النس تتق المطلوب في هذه التعليمات ودعوة العطاء وأن يش تتتمل العرض على البيانات
والمعلومات التالية:

أ-

وضتتع منشتتأة المناقص فردا كان أو شتتركة ،وكتاب التفويض للمستتوول المفوض بالتوقيع عنها .واذا كانت هناك مشتتاركة
بش ت ت ت تتكل ائتالف فإنه يجب على الش ت ت ت تتركات المت لفة تقديم اتفاقية االئتالف بينها بحيك يكون الت لف بالتكافل والتض ت ت ت تتامن
(مجتمعين ومنفردين) ،وأن يوقع أطراف االئتالف على العرض ،وأن يقدموا الكفاالت والضمانات بأسمائهم مجتمعين.

ب  -خبرة المناقص وموهالته ،مع بيان وص ت تتف المش ت تتاريع التي س ت تتبق وأن أنجزها ،والمش ت تتاريع الملتزم بها حاليا ،وبيان نس ت تتب
إنجازها بأرقام واقعية.
ج  -ذكر أستماء المقاولين الفرعيين الذي ن ينوي استتخدامهم في التنفيذ ،على أن يكون هذا المقاول الفرعي مصتنفا ضتمن نفس
الفئة التي ينتمي إليها المقاول الرئيسي في تصنيفه ،أو بالفئة التي تليها مباشرة بالتسلسل التنازلي.
د-

يرفق مع العرض المقدم كفالة مالية أو شت تتيك مصت تتدق لصت تتالح صت تتاحب العمل وألمره ،بالمبل المحدد في (ملحق عرض
جدية التزام المناقص للدخول في المناقصت ت ت تتة ،وعلى أن تكون تلك الكفالة صت ت ت تتادرة عن بنك أو
المناقصت ت ت تتة) ،كدليل على م
موسسة مالية كل منهما مرخص للعمل في األردن.

تعاد هذه الكفاالت للمناقص ت ت تتين الذين لم يحل عليهم العطاء ،حس ت ت تتبما تقرره اللجنة المختص ت ت تتة خالل ( )7أيام من تاريخ
إحالة العطاء أو انتهاء ص ت ت ت تتالحية كفالة المناقص ت ت ت تتة أيهما أس ت ت ت تتبق .أما المناقص الذي يحال عليه العطاء فتعاد إليه هذه
الكفالة بعد أن يقدم ضمان األداء ويوقع العقد.
أما إذا كان المناقص منتميا إلى بلد تست ت ت ت تتتعمل فيه ضت ت ت ت تتمانات تأمين ) (Bondsفعندها يتوجب على المناقص أن يتقدم
بطلب مس ت ت ت تتبق إلى ص ت ت ت تتاحب العمل لمعرفة فيما إذا كان يقبل مثل هذا الض ت ت ت تتمان ،وفي كل األحوال يجب أن تكون تلك
الضمانات مصدقة من بنوك محلية عند تقديمها.
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هت  -عنوان المناقص الرس ت ت ت ت تتمي الكامل .أما إذا كان مركز المناقص الرئيس ت ت ت ت تتي خارج األردن فإن عليه أن يحدد عنوانا له في
األردن ليعتبر عنوانه الرستمي الذي توجه إليه كافة الم ارستالت واإلشتعارات .وكل إشتعار أو رستالة تبعك مستجلة على هذا
العنوان تعتبر وكأنها قد سلمت إليه.
و-

أن يقتدم تحليال ألست ت ت ت ت ت تعتار البنود الرئيست ت ت ت ت ت تيتة المحتددة في العطتاء ،مبينتا تكتاليف المواد والتجهيزات ا ل تي ة والمصت ت ت ت ت ت تتنعيتات
والمصاريف اإلدارية واألرباح إلنجاز بنود األشغال كاملة.

ز-

أي معلومات أو بيانات أخرى يطلب إلى المناقص تقديمها أو إرفاقها بعرضه إذا كانت مطلوبة بموجب الشروط الخاصة
االضافية أو المواصفات الخاصة أو هذه التعليمات.

 .7تعتبر األس ت تتعار التي يدونها المناقص أمام البنود في جدول الكميات على أنها القيمة الكلية ألش ت تتغال كل من تلك البنود وانجازها
واصت ت ت ت تتالح أية عيوب فيها وفقا للعقد ،وتشت ت ت ت تتمل كذلك األعمال التمهيدية )( (Preliminariesاال اذا ورد لألعمال التمهيدية بنود
منفصلة خاصة بها في جدول الكميات).
 .8توضيح االلتباس:
إذا كان هناك أي التباس أو تناقض في وثائق الشراء ،أو كانت هناك حاجة لتوضيح أي غموض في وثائق الشراء ،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 ( )7أيام ،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.
 .9إيدا العروض:
أ  -يقدم العرض متكامال وفي ظرف مختوم مكتوب عليه من الخارج عطاء رقم (.)C-T-22-0005-A

الخاص بمشرو تصميم وتنفيذ محطة معالجة مياه آبارسواقة /عمان ازالة معلم السيلينيوم من من مياه االبار
الجوفية ذوات االرقام  25C ,24Aباستخدام التكنولوجيا المتاحة عالميا على سبيل المثال ال الحصر (التقليدية ,
االغشية بأنواعها  ,التبادل االيوني (وغيره)
اسم المقاول ويود في صندوق العطاءات الذي تحدده لجنة العطاءات المختصة في إعالنها عن العطاء وذلك في أو قبل
الموعد والتاريخ المحددين لإليدا .
ب  -إن أي عرض يقدم بعد موعد اإليدا يرفض ويعاد إلى صاحبة مقفال.
ج  -تفتح العروض عادة في جلست ت تتة علنية بحضت ت تتور من يرغب من المناقصت ت تتين ،إال إذا نص في دعوة العطاء على اتبا أست ت تتلوب
آخر.
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 .10إلزامية العروض:
يعتبر العرض المقدم ملزما للمناقص وال يجوز ست ت تتحب هذا العرض بعد تقديمه ويظل العرض ملزما للمناقص الذي تقدم به لفترة
( ) 90يوما ابتداء من تاريخ إيدا العروض إال إذا حدد في دعوة العطاء مدة التزام أطول من هذه المدة.
 .11عمالت الدفع وسعر المناقصة:

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

واذا كانت هنالك عمالت أخرى للدفع منصت ت ت تتوص عليها في نموذج عرض المناقصت ت ت تتة ،فإنه يجب تحديد تلك العمالت وأست ت ت تتعار
تحويلها في موعد "التاريخ األساسي".
 .12يحق لشركة مياهنا الغاء العطاء دون الحاجه الى ذكر األسباب ودون ان تتحمل الشركه اي تبعات ماليه
نتيجة االلغاء.

تقييم العروض واحالة العطاء
 .13تقييم العروض:
يتم د ارست تتة عروض المناقصت تتات وتقييمها بموجب تعليمات العطاءات الحكومية الصت تتادرة بموجب نظام المشت تتتريات الحكومية رقم
 28لسنة  2019ويفترض في المناقص أن يكون على اطال ودراية بهذه التعليمات.

معايير التقييم الفني لعطاء

(تصميم وتنفيذ محطة معالجة مياه آبارسواقة /عمان ازالة معلم السيلينيوم من من مياه االبار الجوفية ذوات
االرقام  25C ,24Aباستخدام التكنولوجيا المتاحة عالميا على سبيل المثال ال الحصر(التقليدية  ,االغشية بأنواعها ,
التبادل االيوني وغيره )
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القسم األول  :الوضع المالي للمناقص (ناجح  /راسب)
على المناقص بيان الوضع المالي لشركته بما يشمل الميزانيات والتسهيالت الماليه  ...الخ  .خالل الثالك سنوات األخيره وتدعيمها
بالوثائق المطلوبه التاليه:
 .1تقديم شهادة المالءة المالية من احد البنوك األردنية المعروفه بسقف تسهيالت بنكيه ال يقل عن  200الف دينار اردني.
 .2تقديم تقرير مدقق الحسابات الخارجي للوضع المالي للشركة ( )Financial Statementللسنوات (Cash )2019 ،2018 ،2017
.flow statement
average current ratio (for 3 years) = current assets/current liabilities (≥ 1) .3
وفي حال التقدم للعطاء بصفة ائتالف بين طرفين أو أكثر على كل طرف من أطراف االئتالف تقديم مالئته المالية مع التسهيالت

البنكية المحدده أعاله  ,شريطة ان يكون رئيس االئتالف محققا للمالءة المالية الكاملة مع ضرورة تقديم األطراف ا خرين الوثائق
الالزمة.

تقدم وثيقة التسهيالت البنكيه بنفس مغلف كفالة الدخول بمغلف منفصل عن العرض الفني والعرض المالي بحيك لن يتم فتح العروض
الفنيه والماليه للشركات التي لم تقدم كفالة الدخول ووثيقة التسهيالت البنكيه.

عدم االلتزام بالمتطلبات المطلوبة أعاله ( )1-3سيؤدي إلى رفض العرض ولن يتم دراسة العرض الفني للمناقص.
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القسم الثاني :التقييم الفني
معايير التقييم الفني

عالمة البند

العالمة

الفرعي

الكلية

موهالت الشركة
خبرة في مجال تصميم وتنفيذ مشاريع بناء محطات معالجة مياه الشرب بطاقة تصميمية ال تقل عن
 100م /3الساعة بإستخدام تكنولوجيا المعالجة التقليدية  ,األغشية (,)MF, UF, RO, NaNo F
التبادل االيوني
 8عالمات لمشرو األغشية 8 ,عالمات لمشرو التبادل االيوني  4 ,عالمات معالجة تقليدية (20
عالمه).

35

ويمنح (خمس عالمات للمشرو الثاني من نفس نو المشاريع اعاله دون تكرار ,اغشية او تبادل ايوني
او تقليدي دون تكرار لنفس النو بعد ذلك بحد اعلى  35عالمة لهذا البند)
(بالمختصر مشروعين من كل نو )
خبرة في مجال تشغيل وصيانة محطات معالجة مياه الشرب بطاقة تصميمية ال تقل عن  100م/3
الساعة باستخدام تكنولوجيا األغشية ()MF, UF, RO, NaNo F

50

,التقليدية ,التبادل االيوني ,على أن ال تقل الخبرة في هذا المجال عن سنة.
•

لحصول المناقص على عالمات هذا البند يتطلب أن يكون لديه سنة خبرة كحد أدنى ،أما في
حال كانت سنوات الخبرة أقل من سنة فلن يحصل على أي عالمة على هذا البند.

•

سيحصل المناقص على خمسة عالمات لكل سنة خبرة.عن كل نو معالجة (أغشية ،تقليدية،
تبادل أيوني دون تكرار لنفس نو المعالجة )

15

في حال كان المناقص ال يمتلك خبرة في هذا المجال فعليه تسمية مقاول فرعي لديه هذه الخبرة او
شركه متخصصه ذات خبرة ودراية في مجال تصميم وتنفيذ (أو) وتشغيل وصيانة محطات معالجة
مياه الشرب بطاقة (100م/3س ) باستخدام تكنولوجيا األغشيه (  ,) MF,UF,RO,NaNoFالتبادل
االيوني  ,التقليدية بخبره ال تقل عن سنة على ان يتم تعزيز الخبرة بالوثائق الثبوتية.
منهجية العمل
تقديم منهجية عمل متكاملة على ان بلتزم المقاول بتحديك المنهجية بعد االحالة مع األخذ بعين االعتبار
ما يلي:

20

50
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• شرح فهم المناقص للمشرو وتداخالته.
• خطة إدارة العمل
• تحليل المخاطر والحلول واالجراءات التي سيتخذها لتفادي المخاطر.
• خطة المناقص لمراقبة وضبط الجودة واالستجابة للمتطلبات والمواصفات الفنية المحددة.
• تقديم المخططات التصميمية المبدئية حيك يراعى فيها كفاءة وتطور التقنيات المستخدمة.
• استخدام تقنيات موفرة للطاقة وتوضيح كلفة الطاقة الالزمة إلنتاج المتر المكعب (الطاقة النوعية
الالزمة النتاج المتر المكعب) من المياه لمعالجةا .
• الهيكل التنظيمي للجهاز الدائم العامل لدى الشركة وتوضيح الخبرات المتخصصة المتوفرة لديه.

10
10
10

المجمو

100

•

التقييم الفني :الحد االدنى لعالمة التأهيل الفني حسب المعايير أعاله هي ( )70%من مجموع العالمات الكلية.

•

التقييم المالي :سيحال العطاء على المناقص المؤهل فنياً وصاحب أقل سعر.

•

على المناقص تعبئة الجدول التالي بالمعلومات التفصيلية لكل مشروع من مشاريعه السابقة دون إغفال أية معلومة مطلوبة

اسم المشروع
المماثل
وتاريخ

االنتهاء

مدة المشروع
وصف

دور المناقص

المشروع

في المشروع

كلفة المشروع
(بالدينار
االردني)

الفعلية

اسم صاحب

(األشهر)

العمل لكل

وينص على

مشروع

التمديدات إن
وجدت

وعنوانه

االوامر

قيمة عطاء

التغييرية

التنفيذ الفعلية

(إن وجدت)

لكل مشروع
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( )1أسلوب تدقيق العروض:
أ  -إذا وجد في العرض خطأ أو تناقض بين حس ت تتاب جملة أي مبل وما يجب أن تكون عليه هذه الجملة بتطبيق س ت تتعر الوحدة،
فللجنة المختص ت ت تتة الحق بتعديل جملة المبل بما يتفق وتطبيق س ت ت تتعر الوحدة ،وبالتالي يتم تعديل مجمو األس ت ت تتعار أو المبل
اإلجمالي للعطاء وفقا لذلك.
ب  -إذا اختلف العدد المذكور باألرقام عن المذكور كتابة بالكلمات فيتم اتبا اإلجراءات التالية:
(ب )1-إذا وجد اختالف في سعر الوحدة لبند معين بينما هو باألرقام عما هو بالكلمات فينظر عندها للفرق الحسابي بين
متا جتاء رقمتا ومتا جتاء كتتابتتة بتالكلمتات فتإن كتان الفرق كبي ار يتم األختذ بتالست ت ت ت ت ت تتعر األقرب من الست ت ت ت ت ت تتعرين الواردين
بالكلمات أو األرقام إلى السعر الدارج .
(ب )2-إذا كان الفرق صغي ار فعندها يتم األخذ بما جاء كتابة بالكلمات.
(ب )3-ويظل للجنة العطاءات المختصة الحق في تقييم السعر منطقيا لقبول العرض أورفضه.
ج  -إذا وجد خطأ في أي من العمليات الحسابية ،فإنه يتم تصحيح المجمو ويكون المجمو المصحح ملزما للمناقص.
د  -إذا وجد أن المناقص لم يقم بتس ت ت تتعير بند أو أكثر من البنود ،فإنه يحق للجنة المختص ت ت تتة إما رفض العرض،فيتم اعتبار تلك
البنود غير المست ت ت ت ت ت تتعرة وكتأنهتا محملتة على بنود العطتاء األخرى ،وعلى المنتاقص تنفيتذهتا (فيمتا إذا أحيتل عليته العطتاء) وذلتك
بدون مقابل سواء أرفق تلك البنود أو لم يرفقها في عرضه.
هت  -إذا قام المناقص بتسعير بند بصورة مغلوطة أو مبال فيها ،فللجنة المختصة الحق بما يلي:
 - 1رفض العرض ،أو
 - 2تعديل األستتعار بموافقة المقاول مستتتأنستتة بأستتعار الستتوق الدارجة وأستتعار المناقصتتين ا خرين شتريطة أن تبقى القيمة
اإلجمالية للعرض بعد التعديل مساوية أو أقل من قيمة العرض بعد التدقيق.
( )2تحتفظ لجنة العطاءات المختصت ت ت تتة بحقها في إهمال أي عرض غير متقيد بما ورد في هذه التعليمات .كما تمارس صت ت ت تتالحياتها
بموجب أحكام نظام المشتتتريات الحكومية رقم  28لستتنة  2019واحالة العطاء دون التقيد بأقل العروض قيمة ،ويتم كل ذلك دون
أن يكون ألي مناقص لم يفز بالعطاء أي حق في مطالبة صاحب العمل بأي تعويض إزاء ذلك.
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الضمانات (الكفاالت)
( )1

ضمان األداء (كفالة حسن التنفيذ):
على المنـاقص الفـائز بـالعطـاء أن يقوم بتوقيع العقـد خالل فترة ( )14يومـا من تـاريخ إبالغـه خطيـا بـ حـالـة العطـاء عليـه أو
تلزيمه له ،وعلى المناقص أن يقدم إلى صـاحب العمل ضـمان األداء عند توقيع اتفاقية العقد حسـب نموذج الضـمان المرفق،

وتكون قيمة هذا الضــمان الصــادر عن أحد البنوك أو احدى المؤســســات المالية المرخصــة للعمل في األردن بالمبلغ المحدد
(في ملحق عرض المناقصــة) وذلك ضــمانا لتنفيذ التزامات العقد تنفيذا تاما  ،ولدفع ما قد يترتب على المقاول وفاء ألغراض

العقد.

إذا رفض المناقص أو تأخر عن توقيع اتفاقية العقد ،أو عجز عن تقديم ضـمان األداء المطلوب ،فعندها يحق لصـاحب العمل

م صـــــادرة كفالة المناقصـــــة المرفقة بعرضـــــه دون الرجوع إلى القضـــــاء ،وال يكون للمناقص أي حق في المطالبة بها أو بأي

()2

تعويض بشأنها.

ضمان إصالا العيوب ( كفالة اصالا العيوب):
على المقاول أن يقدم لصـاحب العمل عند تسـلمه شـهادة تسـلم األشـغال ،ضـمان إصـالا العيوب بقيمة  %5من قيمة األعمال
المنجزة ،لضـــــمان قيامه باســـــتكمال االعمال المتبقيه و تنفيذ أعمال إصـــــالا العيوب المطلوبة للمدة المنصـــــوص عليها في

ملحق عرض المناقصــة ،وبحيث يكون هذا الضــمان صــادرا عن بنك أو مؤســســة مالية كل منهما مرخص للعمل في األردن.

وبتسليم هذا الضمان لصاحب العمل يعاد للمقاول ضمان األداء.
وتشمل أعمال اصالا العيوب على سبيل المثال ال الحصر :

أ -اصالح أية اعطال أ و عيوب قد تظهر خالل مدة خالل مدة كفالة الصيانة وعلى حسابة ويشمل ذلك استبدال قطع الغيار
واالعمال الالزمة لالصالح او تصويب الوضع .
ب  -توفير قطع الغيار التي يتوجب استخدامها خالل مدة كفالة الصيانة في مستودعات المقاول.
(  -) 3يحق لشركة مياهنا الغاء العطاء دون الحاجه الى ذكر األسباب ودون ان تتحمل الشركه اي تبعات ماليه

نتيجة االلغاء.
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الجزء الثاني

ب  -الشروط الخاصة اعضافية
Supplementary Particular Conditions

•

وصف المشروع :

تصميم وتنفيذ محطة معالجة مياه آبارسواقة /عمان ازالة معلم السيلينيوم من مياه االبار الجوفية باستخدام
التكنولوجيا المتاحة عالميا الموضحة في قائمة ا بار المرفق (و المصنفه فئة اولى وفقا للمعايير المايكروبيولوجبه لنوعية المياه
الخام لمصادر مياه الشرب و متطلبات الحد االدنى من المعالجة الستغالل تلك المصادر) وذلك النتاج مياه شرب مطابقة للمواصفات
األردنية رقم .2015/286
-

يجب أن يكون نظام محطة المعالجه كامالً بكافة مكوناته شامالً جميع ما يلزم من توصيالت وقطع ومحابس ومواد وانشاءات
واجهزة وأعمال كهربائية وميكانيكية ومدنية وتحكم بحيك تعمل حسب االصول وحسب توصيات الشركة الصانعة.

-

تشمل اعمال العطاء تشغيل المحطة لمدة ستة شهور تجريبيه وتدريب كادر شركة مياهنا وحسب الشروط الواردة في وئاثق هذا
العطاء ويتم االستالم االولي بعد انتهاء فترة نجاح العينات ولمدة اسبو ثم يتبع التشغيل لمدة ستة شهور.

-

أعمال تعبيد وانشاء مظله معدنيه بقطعة األرض المجاوره للبئر .

-

توريد وتركيب مظلة معدنيه (هنجر) من  Steel Structureفي القطعة المجاوره للبئر مساحة المظله ال تقل عن

-

150م.2

-

تصميم توريد وتركيب خزانين معدني بحجم  100م 3لكل منهما لتجميع المياه الخام واخر للمياه المنتجة ويحق للمناقص
اقتراح عرضا بديال مناسبا للخزانات بما يكافىء او افضل ومكفول
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•

الجزء األول للشروط:
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.

البند ( )3/1/1التواريخ واعختبارات والمدد واعتمام:

يلغى ما ورد في المادة  3/1/1التواريخ و االختبارات و المدد و االنجاز بند  1/3/1/1التاريخ االساسي من الشروط العامة و

يستبدل بمايلي  :تعديل التاريخ االساسي للعقود بحيث يعتبر تاريخ فتح العروض هو التاريخ االساسي
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" ويشمل ذلك التصريح على سبيل المثال ال الحصر وصفاً مفصالً لهذه الدفعات

األخرى وســــببها ســ ـواء تم دفعها أو كانت ســــتدفع بشــــكل مباشــــر أو غير مباشــــر من قبل المقاول أو نيابة عنه ،أو من قبل
مــــــــقــــــــاولــــــــيــــــــه مــــــــن الــــــــبــــــــاطــــــــن أو نــــــــيــــــــابــــــــة عــــــــنــــــــهــــــــم أو أي مــــــــن مــــــــوظــــــــفــــــــيــــــــهــــــــم

أو وكالئهم أو ممثليهم ،وذلك فيما يتعلق بالدعوة إلى تقديم العروض الخاصــة بتنفيذ هذا العقد أو عملية المناقصــة  /المزاوده

نـــفســــــــــــهـــــا واعحـــــالـــــة عـــلـــى الـــمـــقـــــاول أو الـــمـــفـــــاوضـــــــــــــات الـــتـــي تـــجـــري عبـ ـرام الـــعـــقـــــد مـــن أجـــــل تـــنـــفـــيـــــذه

فعالً.
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البند (( - )14/4/1/1اضافي):
الدفعات الممنوعة:
هي جميع المبالغ س ـواء كانت عموالت أو أتعاب اســتشــارات أو أتعاب وكالء أو غيرها دفعت بشــكل مباشــر أو غير مباشــر أو
شــيء ذو قيمة مادية أو الوعود أو التعهدات لدفع مثل هذه المبالغ أو تقديم هذه األشــياء س ـواء مباشــرة أو بالواســطة وبغض
النظر عمـا إذا كـان ذلـك تم من قبـل المقـاول أو نيـابـة عنـه أو من قبـل مقـاوليـه من البـاطن أو نيـابـة عنهم أو أي من موظفيهم

ووكالئهم أو ممثليهم والتي تدفع إلى أي "موظف" وذلك فيما يتعلق بالدعوة إلى تقديم العروض الخاصـــــــــة بتنفيذ هذا العقد أو
عملية المناقصة  /المزاودة نفسها أو اعحالة على المقاول أو المفاوضات التي تجري عبرام العقد من اجل تنفيذه فعالً.

المادة ( - )2/1التفسير:

تضاف الفقرة التالية إلى نهاية المادة:

"في كل شروط العقد يحدد مقدار الربـــــــح في عبارة "أي كلفة كهذه مع هامم ربح معقول" بحيث يحسب الربح بنسبة ()5%

من هذه الكلفة".
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 ،ف نه 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 صــــاحب العمل ب شــــعار المقاول عنها متمثلة في كتاب التزام باعنفاق على المشــــروع خالل
مدة اعنجاز ،إال إذا تم االتفاق بين الفريقين على ترتيبات أخرى حسب ظروف المشروع وطريقة تمويله وخصوصياته األخرى".
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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:
 - 1إصدار األوامر التغييرية.

 - 2اقرار تمديد مدة اعنجاز وتطبيق احكام تعويضات التأخير.
 -3الموافقة على تعيين المقاولين الفرعيين.
 -4اصدار األمر بتعليق العمل.

المادة ( - )4/3استبدال المهندس:
يلغى النص األصلي ويستعاض عنه بما يلي:
إذا اعتزم صاحب العمل استبدال المهندس ،ف نه 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 ف نه يتعين على
المقاول أن يشعر صاحب العمل بذلك خالل ( )14يوما من تاريخ تسلمه إشعار صاحب العمل مع بيان التفاصيل المدعمة العتراضه.
ولدى تسلم صاحب العمل لمثل هذا اعشعار والتفاصيل المذكورة ،يقوم صاحب العمل باتخاذ القرار الذي يرتئيه ويكون قراره هذا

نهائياً وباتاً.
المادة (( - )6/3إضافية):
االجتماعات اعدارية:

"للمهندس أو لممثل المقاول أن يدعو كل منهما اآلخر إلى االجتماعات اعدارية لدراســـــــــة أمور العمل ،ويتعين على المهندس في

مثل هذه الحالة أن يســـجل محضـ ـراً لحيثيات االجتماع ويســـلم نســـخة منه لكل من الحاضـــرين والى صـــاحب العمل ،مع مراعاة أن

تــــــكــــــون الــــــمســــــــــــــؤولــــــيــــــات عــــــن أيــــــة أفــــــعــــــال مــــــطــــــلــــــوبــــــة مــــــن أي مــــــنــــــهــــــم مــــــتـــــوافــــــقــــــة مــــــع أحــــــكــــــام

العقد ".
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الفصل الرابع  -المقاول ""The Contractor

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

"يتعين على المقاول أن يقدم ضـــــمان األداء إلى صـــــاحب العمل خالل ( )14يوماً من تاريخ تســـــلمه "لكتاب القبول" إال إذا نص

على خالف ذلك ,وأن يرســل نســخه من الضــمان إلى المهندس وبخالف ذلك يعتبر المقاول مســتنكفاً عن عرض مناقصــته ويحق

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

ينبغي أن يكون الضــــــمان صــــــادرا من دولة موافق عليها من قبل صــــــاحب العمل وأن يتم إعداده حســــــب النموذج المرفق بهذه

الشـــــروط الخاصـــــة .واذا كان الضـــــمان بنموذج كفالة بنكية ف نه يجب إصــــ داره من قبل بنك محلي مرخص ،كما يجب تعزيز أي
ضمان صادر عن أي بنك أجنبي من قبل أحد البنوك المحلية المرخصة .واذا لم يكن الضمان بنموذج كفالة بنكية ف نه يتعين أن
يكون صادرا عن مؤسسة مالية مسجلة ومرخصة للعمل في األردن وأن يكون مقبوال لدى صاحب العمل.

بعد صــدور شــهادة تســلم األشــغال يمكن أن تخفض قيمة ضــمان األداء لتصــبح بنســبة  %5من قيمة العقد أو أن يســتبدل بها
ضمان إصالا العيوب (كفالة اصالا العيوب) بواقع  %5من قيمة العقد.

كما يتعين على المقاول أن يتأكد من أن يبقى ضــمان األداء ســاري المفعول بالقيمة المحددة في ملحق عرض المناقصــة إلى أن

ينجز المقاول األشــــغال واذا احتوت شــــروط الضــــمان على تاريخ النقضــــائه ،وتبين بأن المقاول لن يكون مخوال بتســــلم أي من

شــهادتي اعنجاز أو األداء بتاريخ يســبق الموعد النهائي لصــالحية أي منهما بمدة ( )28يوما ،ف نه يتعين عليه أن يقوم بتمديد

سريان الضمان إلى أن يتم إنجاز األشغال او اصالا 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":

"إن الحد األقصى لمجموع المقاوالت الفرعية التي يسمح للمقاول الرئيسي إيكالهــا إلى المقاوليــن الفرعييــن هو ( )33%من قيمــة

العقد المقبولة اال اذا كان المقاول الفرعي مطلوبا بموجب العقد ,وعلى المقاول أن يرفق بعرضــــــه كشــــــفاً يبين فيه األعمال التي

سـيقوم ب يكالها إلى المقاولين الفرعيين مع تحديد النسـبة من قيمة العقد لكل عمل سـينفذ من قبل أي مقاول فرعي ,على المقاول
أثناء فترة التنفيذ تزويد المهندس وصــاحب العمل بنســخ عن جميع عقود المقاوالت الفرعية ،كما يتعين على المهندس التأكد من

عدم تجاوز النسبة المبينة آنفاً وابالغ صاحب العمل عن أية مخالفات بهذا الخصوص.
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المادة ( - )8/4إجراءات السالمة:
تضاف الفقرتان التاليتان إلى نهاية المادة:
"إذا كـان هنـالـك عـدة مقـاولين يعملون في الموقع في نفس الوقـت ،تتم إعـادة النظر في قـائمـة إجراءات الســـــــــالمـة المطلوبـة من

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

يتعين على ا لمقاول وصــــــاحب العمل والمهندس االلتزام بأحكام كودات البناء الوطني فيما يخص أمور الســــــالمة العامة واألمور
المتعلقة بها".

المادة ( - )9/4تأكيد 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 .
o
o

فحص تدرج المواد المستعملة للطمم

فحص قوة تحمل الخرسانة

o

فحص درجة رك مواد الطمم

o

فحص المارشال للزفته

o
•

عمل خلطة تصميمية لمعرفة نسب المواد

تطبيق نظام ضبط الجودة والذي يعرف على انه المراجعة المستمرة واصدار الشهادات والفحص والتفتيم

المستمر لمكونات المشروع بما في ذلك واالفراد واالنظمة والوثائق واساليب العمل وعليه يطلب االلتزام بطريقة التنفيذ

التالية سواء من المالك او المقاول
o

تدقيق الكفاالت وبوالص التامين

o

عمل محضر تسليم الموقع

o

اصدار شهادة مباشرة العمل

o
o

تعباة التقرير اليومي

تقديم نموذج استالم اولي

o

اصدار مذكرات الموقع

o

نماذج شبك الخطوط الجديدة على القائمة

o
o

نماذج فصل الخطوط القديمة الملغاة
التقيد بنماذج المطالبات المالية

o

اصدار شهادة االستالم االولي

o

تدقيق كفالة اصالا العيوب

o

اصدار شهادة االستالم النهائي
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المادة ( - )20/4المعدات والمواد التي يقدمها صاحب العمل :
يجب أن يحدد في الشـروط الخاصـة اعضـافية كل بند من المعدات أو المواد التي سـيقوم صـاحب العمل بتشـغيلها أو بتقديمها إلى

المقاول بصـــورة مفصـــلة .ولبعض أنواع التســـهيــــــــــــالت يتعين تحديد األحكام األخرى لتوضـــيح نواحي المســـؤولية والتأمينات في

الشروط الخاصة االضافية.

المادة ( - )22/4األمن في الموقع:
تضاف الفقرة التالية إلى نهاية المادة:
"إذا تواجد أكثر من مقاول في الموقع ،ف نه يجب تحديد مســـــــــؤولية صـــــــــاحب العمل وكل من المقاولين اآلخرين الموجودين في

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

أ-

يتعين إيضـاا متطلبات األشـغال المؤقتة المطلوب من المقاول تنفيذها أو تقديمها وادامتها وصـيانتها وتشـغيلها ،في

جدول الكميات كبنود في قسم األعمال التمهيدية.

ب-

كما يتعين بيان أية أشغال مؤقتة سيقوم صاحب العمل بتزويدها.
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الفصل السادس  -المستخدمون والعمال ""Staff and Labour
_____________________________________________________________________
المادة ( - )1/6تعيين المستخدمين والعمال:
تضاف الفقرة التالية إلى نهاية المادة:
"يتعين على المقـاول مراعـاة األنظمـة والقوانين المتعلقـة بـاســـــــــتخـدام العمـال األجـانـب وااللتزام بـاتبـاع القوانين المحليـة المرعيـة

بخصوص اعقامة وتصاريح العمل المتعلقة بهم".
المادة ( - )5/6ساعات العمل:
تضاف الفقرة التالية إلى نهاية المادة:

"تكون أيام العمل خالل األسبوع( :السبت ،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 حســــن اســــتعمال لغة االتصــــاالت ،يمكن تحديد نســــبة المســــتخدمين لدى المقاول الذين يجب أن يســــتخدموا هذه اللغة

بطالقة ،أو انه يتعين على المقاول توظيف عدد مناسب من المترجمين".
المادة ( - )9/6مستخدمو المقاول:
لتحديد اعداد ومؤهالت جهاز المقاول المنفذ ،يتم ادراج مثل هذه المتطلبات في الشروط الخاصة االضافية.
المادة (( - )12/6إضافية):
أ  -مقاومة الحشرات والقوارض:
يتعين على المقـاول في كـل وقـت أن يتخـذ االحتيـاطـات الالزمـة لحمـايـة جميع المســـــــــتخـدمين والعمـال العـاملين في الموقع من أذى
الحش ـرات والقوارض ،وأن يقلل من خطرها على الصــحة .كما يتعين عليه أن يوفر أدوية الوقاية المناســبة ضــدها لمســتخدميه وأن

يتقيد بأية تعليمات صادرة عن أي سلطة صحية محليـة ،بما فيها استعمال مبيدات الحشرات.
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ب  -حظر تعاطي المخدرات والمشروبات الكحولية:
يحظر على المقاول أن يحضـر إلى موقع العمل أي مشـروبات كحولية أو مخدرات ،أو أن يسـمح أو يتغاضـى عن قيام عماله

ومستخدميه أو عمال ومستخدمي مقاوليه الفرعيين بتعاطيها في الموقع.

ج  -حظر استعمال األسلحة:

يحظر على المقاول ان يحضــــر إلى موقع العمل ،أو أن يســــتعمل فيه أية أســــلحة أو ذخيرة أو مواد متفجرة يمنعها القانون،
ويجب عليه أن يمنع عماله ومستخدميه وعمال ومستخدمي 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 األشــغال تنفذ بقروض من قبل مؤســســة مالية تقتضــي قواعدها إلزام صــاحب العمل بش ـراء بعض التجهيزات اآللية أو المواد

من أسواق محددة وضمن شروط محددة ،ف نه يجب النص عليها ببيان "دول المصدر المؤهلة ."Eligible Source Countries
المادة ( - )4/7االختبار:

ايضـــــــاحاً لما ورد في هذه المادة فان المقاول يتحمل تكاليف ما يترتب على اجراء االختبارات المنصـــــــوص 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 اعتمام:
تضاف الفقرة التالية إلى نهاية المادة:

"واذا كانت األشـغال سـوف يتم تسـلمها على مراحل ،ف نه يجب تحديد تلك المراحل كأقسـام في ملحق عرض المناقصـة أو في الشـروط
الخاصة اعضافية".

المادة ( - )3/8برنامج العمل:
تضاف الفقرة التالية إلى نهاية المادة:
يقدم برامج العمل المعدلة خالل ( )14يوماً من تسلمه إشعار المهندس بضرورة تقديمها.
"يتعين على المقاول أن ّ
المادة ( - )7/8تعويضات التأخير:
تعتمد تعويضات التأخير كما وردت في ملحق العطاء.
•

يجب على المقاول مراعاة األمور التالية:
أ-

التزامات عامة:
-1

العمل على التقليل من الضجيج وتلويث البيئة بقدر المستطاع.

-2

عدم استعمال (الموقع) ألي غرض غير تنفيذ األشغال.

-4

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

-3

-5

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

السياجات إلى حالتها األولى حسب تعليمات المهندس.

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.
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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 حرارة الهواء القصوى والدنيا ،والرطوبة ،ومعدل

-3

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

-5

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

-4

هطول األمطار بالملمترات وساعات الهطول لكل يوم.

في حالة إصالا العيوب ،أن يضع جدوال لذلك ،وأن يعلم ممثل المهندس عن إنجازاته أوال بأول.

المهندس عليه.

 – 6في حالة رفض المهندس أو مساعد المهندس لمادة أو عمل ما فيجب على المقاول قبل البدء بتصحيح الوضع
-7

أن يقدم مقترحاته باععادة أو التصحيح إلى ممثل المهندس أو المهندس ،وذلك لتالفى تكرار الخطأ.

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

التالية:

________________________________________________________

ج-

ممارسة مهنة المقاوالت وأداء مهامه بخصوص العقد:
-1

الممارسة الجيدة:

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

مالئمة ألغراض العقد أو ما يمكن أن يستنتج من مضامينه منطقيا لممارسات التنفيذ الجيدة ،بما في ذلك

نصوص البنود والمواصفات العامة والمواصفات القياسية المعمول بها.
-2

المواصفات القياسية:

إذا حدد لمادة مواصفات قياسية مثل ) (A.S.T.Mأو ) (B.S.Sأو غيرها ف نه 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 عحدى المواد أو المنتجات ف نه يجب على المقاول التقيد بالبند ،وال يغير ذلك

المصدر الواحد بدون موافقة خطية من المهندس مقرونة بموافقة صاحب العمل.
-4

عالمات مرافق الخدمات المخفية:
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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-

استخدام األيدي العاملة المحلية:
-1

المشاريع الممولة من الخزينة أو القروض المحلية:
أ-

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

ب-

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

ج-

إذا تبين لصاحب العمل أن المشروع ذو طبيعة متخصصة ،وبحاجة إلى خبرة أجنبية فعليه أن

بموافقة وزارة العمل المسبقة.

أن يلتزم المقاولون الفرعيون بتشغيل العمالة األردنية فقط.

يرفع تقريرا 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 عصدار القرار المناسب

حول السماا للشركات األجنبية ومقدار مساهمتها) ،من معالي وزير األشغال العامة واعسكان

رئيسا وعضوية السادة:

أمين عام وزارة 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 تقديرا حقيقيا

بموافقة وزارة األشغال العامة واعسكان ،على أن ال يسمح بتشغيل أي عدد من العمال األجانب العاديين

غير المهرة.
-3

على الوزارات 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 اعجراءات التالية:
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-4
-5

أ-

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

ب-

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

أقصاها ( )7سبعة أيام.

إذا تبين وجود نقص في المواصفات العامة والخاصة تعتمد المواصفات الواردة في كودات البناء الوطني
األردني بحدها األدنى.

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

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

إذا كانت حاجة صـــاحب العمل تســـتدعي إشـــغال المشـــروع في وقت مبكر ،ف نه يمكن النص على دفع "مكافأة اعنجاز المبكر" في

ملحق عرض المناقصة.
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الفصل التاسع  -االختبارات عند اعنجاز
""Tests on Completion
_____________________________________________________________________
المادة ( - )1/9التزامات المقاول:
تضاف الفقرة التالية إلى نهاية المادة:

"يتعين أن ينص في "المواصفات" على تحديد االختبارات التي يجب إجراؤها قبل إصدار شهـــــــادة تسلم األشغـــــــال ،واذا كانـــــــت األشغال
سوف يتم اختبارها وتسلمها على مراحل ،ف ن متطلبات االختبارات يجب أن تأخذ في الحسبان أن بعض أجزاء األشغال غير مكتملة".
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الفصل العاشر  -تسلم األشغال من قبل صاحب العمل
" " Employers Taking - Over
_____________________________________________________________________
المادة ( - )1/10تسلم األشغال وأقسام األشغال:
تلغى الفقرة الثالثة التي تبدأ بـ( يتعين على المهندس )...إلى نهاية المادة ويستعاض عنها بما يلي:
أ-

عندما يتم انجاز األشغال بكاملها أو أي قسم منها "حسبما هو محدد في ملحق عرض المناقصة" ،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 اصالا العيوب.

ب-

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

يقوم المهندس خالل ( )14يوماً من تاريخ تسلمه طلب المقاول بالكشف على األشغال ،ويقدم تقريراً بنتيجة كشفه إلى صاحب
العمل خالل هذه المدة (وارسال نسخه عنه إلى المقاول) ف ما 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 ب عداد ما يلزم من كشوف وبيانات

وجداول ومخططات الزمه لتسهيل مهمة اللجنة.
د-

هـ -

تقوم اللجنة خالل ( )10أيام من تاريخ تشكيلها ب جراء المعاينة بحضور المقاول أو من يفوضه ،ومن ثم تقوم باعداد محضر
تسلم االشغال ،ويوقع عليه أعضاء اللجنة والمقاول أو وكيله المفوض ,وتسلم نسخ منه الى كل من صاحب العمل والمقاول

والمهندس ,وفي حالة تخلف اللجنة عن اجراء المعاينة واعداد التقرير خالل مدة اقصاها ( )28يوماً من تاريخ انتهاء المدة
ٍ
عندئذ يعتبر في هذه الحالة تاريخ التسلم هو التاريخ المحدد في تقرير المهندس.
آنفا،
المحددة ً

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 إصالا العيوب ,كما يتعين على المهندس أن يرفق

بالشهادة كشف باألعمال المتبقية واعصالحات المطلوبة من المقاول والتي يتعين على المقاول أن ينفذها خالل مدة محددة

و-

من بدء فترة االشعار ب صالا 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 الثالث عشر  -التغييرات والتعديالت

المادة ( )8/13و ):( 7/13

" " Variations and Adjustments
تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

يلغى نص المادتين ( )7/ 13و ) )8/13من الشـــــــــروط العامة وجميع البنود المتفرعة منها وتعديالتها ويســـــــــتعاض عنها بالنص

التالي :

(( ال يســــــــتحق المقاول اي تعويض عن اي تغير في التكاليف ســــــ ـواء الناجمة عن التغيير في التشــــــــريعات و القوانين بما فيها

التعليمات الحكومية و /او تلك الناجمة عن اي تعديل لالسـعار ( ارتفاعا /انخفاضـا ) على اجور االيدي العاملة و/او اسـعار اللوازم

و/او ا لمواد وغيرها من مدخالت االشـــــغال والتي تشـــــمل التغيير في اســـــعار المحروقات و/او المواد الرئيســـــية المدرجة في جدول
الكميات  ,ويكون السعر المقدم من المقاول في جدول الكميات شامال جميع التكاليف ))
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الفصل الرابع عشر  -قيمة العقد والدفعات

" " Contract Price and Payment
تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

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 "...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 ،ف نه يحق لصاحب العمل مصادرة
كفالة الدفعة المقدمة فوراً 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 ( )5/14التجهيزات والمواد المخصصة لألشغال:
اضافة على المادة ( )5/14التجهيزات ا آللية 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 (  ) 50%بدال من (  ) ) 80%من كلفة

المواسير فقط دون القطع و المواد االخرى.
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المادة ( - )8/14الدفعات المتأخرة:
تلغى الفقرة الثانية من هذه المادة ويستعاض عنها بما يلي:
"تحسب نفقات التمويل بنسبة ( )5%ويتم تعديلها بالزيادة أو النقصان بموجب أية تعديالت يتم ادخالها على قانون اصول
المحاكمات المدنية ويتعين دفعها بالعمالت المحددة لها".
المادة ( - )9/14رد المبالغ المحتجزة:
يلغى النص االساسي ويستعاض عنه بما يلي:

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

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

يتم رد كامل قيمة المحتجزات والكفاله الخاصـة (في حال تطبيق ما ورد بالفقرة اعاله) بعد تسـلم األشـغال وعند تقديم ضـمان اصـالا
العيوب ( كفالة اصالا العيوب ).
المادة ( – )10/14كشف دفعة االتمام ( عند تسلم االشغال ) :
ويتعين على المقاول عند تسلمه هذه الدفعه ان يقدم اقرارا" بالمخالصه حسب النموذج المرفق بهذه الشروط

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

المادة ( – )11/14تقديم طلب شهادة الدفعة الختامية ( المستخلص الختامي ):
تعدل الفقره (ب) من الماده المشــار اليها اعاله بحيث تصــبح  :ب -اية مبالغ اخرى يعتبرها المقاول انها تســتحق له بموجب العقد
او خالفه فيما يتعلق تحديدا" باالمور او االشياء المستجده بعد اصدار شهادة تسلم االشغال

( التسلم االولي ).

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

(أو ضمان اصالا 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 تصـديق أي شـهادة دفع بموجب احكام المادة ( ،)6/14أو لم يتقيد صـاحب العمل بمواعيد الدفعات المسـتحقة

للمقاول عمال باحكام المادة ( ، )7/14فانه يجوز للمقاول – بعد توجيه اشـــــــعار بمهلة ال تقل عن ( )21يوما الى صـــــــاحب العمل ان
يعلق العمل (أو ان يبطىء عملية التنفيذ) ما لم يتســــــلم المقاول شــــــهادة الدفع  ،او الدفعه المســــــتحقه حســــــب 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
تتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

تضاف المواد التالية في نهاية الفصل:
المادة (( - )7/17اضافية):
الضمان اعنشائي للمشروع:
يكون المقاول مسؤوالً لمدة عشر سنوات عن الضمان اعنشائي للمشروع وفقاً ألحكام المواد ( )788-791من القانون المدني

األردني.

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

ينبغي على المقاول اتخاذ جميع اعجراءات 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 واعجراءات التي يتخذها بخصوص خزن ونقل المتفجرات وأعمال التفجير ،مع العلم أن هذه الترتيبات واعجراءات
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 أي من مستخدميهم للرشوة بأي شكل من اشكالها الي من جهاز صاحب

العمل او المهندس او الجهاز التابع له يكون سبباً "كافياً " اللغاء هذا العقد وغيره من العقود التي يرتبط بها المقاول بصاحب

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 صرا 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
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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.

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:

 – 1ان ينهي هذا العقد مع مراعاة نصوص المادة (  ) 2/15من العقد.

 - 2ان يخصم من المبالغ المستحقة للمقاول بموجب هذا العقد مبلغاً يساوي ضعفي مبلغ الدفعات االخرى.

 - 3ان 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 يصرا 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 صرا 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
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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:

 – 1ان ينهي هذا العقد مع مراعاة نصوص المادة ( )2/15من العقد.
 - 2ان يخصم من المبالغ المستحقة للمقاول بموجب هذا العقد مبلغاً يساوي (ضعفي) مبلغ الدفعات
الممنوعة.

 - 3ان 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 يصرا 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.

\192.168.0.55\\Proc_Backup\Procurement\Procurement 2022\Tender Doc\Amman\C-T\C-T-22-0005-A\C-T-22-0005-A.docx

41

الفصل الثامن عشر – التأمين " " Insurance
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

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

 -يكون المقاول هو الطرف المؤمن ،كما ينبغي ان تتضـمن بوليصـة التأمين شـرطاً ينص على المسـؤوليات المتقابله لكل

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

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

"تعتبر القيمة االستبداليه واالضافات المتحققة عليها بما يعادل ( )115%من قيمة العقد المقبولة".
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الفصل العشرون  -المطالبات ،الخالفات والتحكيم
" " Claims, Disputes and Arbitration

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

إذ كانت "قيمة العقد المقبولة" تتراوا بين خمسمائة ألف دينار و مليون وخمسمائة الف دينار ،يشكل المجلس من حكم

-2

إذا تجاوزت "قيمة العقد المقبولة" مليون وخمسمائة الف دينار ،يشكل المجلس من ثالثة أعضاء (حكمة).

-3

(الح َك َمةْ) خالل  28يوما من تاريخ مباشرة العمل ،ولكن أعضاء المجلس ال يباشرون مهامهم إال بعد
يتم تسمية الحكم َ
نشوء خالف واحالته إلى المجلس.

واحد.

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

"ما لم يكن قد تمت تسوية الخالف ودياً ،ف ن أي خالف حول قرار "المجلس"

بشأنه ،مما لم يصبح نهائياً وملزماً ،تتم تسويته بواسطة التحكيم وفقاً لما يلي:

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

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

ب " -يحال الخالف مباشرة الى التحكيم بموجب احكام المادة (.")6/20
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•

الجزء الثاني للشروط :

 .1يجب على المناقصين الراغبين بتقديم عروض للمشرو زيارة موقع المشرو  /محطة بئر 25C ،24Aو محطة الدامخي
للإلطال على مكونات هذه المحطه.

 .2يكون المناقص مسوول عن االختيار النهائي لموقع تركيب النظام وضمان كفاءة المعالجة بشكل متكامل.
 .3يشترط في أعمال التصميم سهولة التنفيذ والمحافظة على استم اررية تشغيل المحطات وعدم انقطا ضخ المياه المنتجة اال
لفترات محدودة ويوخذ هذا بعين االعتبار عند تقييم العروض.

 .4يجب أن يحقق تصميم النظام متطلبات واشتراطات .WHO &EPA
 .5يشترط قبل وضع التصميم ان يتم زيارة المواقع من قبل خبير معتمد من الشركة الصانعة للكشف على الموقع بشكل مسبق
ومن ثم للمصادقة على التصاميم المقترحة من قبل المناقص.

 .6تقديم كافة المخططات و التصاميم التفصيلية شامالً تصميم المنش ت الالزمه بما فيها الخطوط والقطع والمحابس ومواصفات
كافة المواد المستخدمة والمواصفات الخاصة بالنظام والمناهل وأية ملحقات او انشاءات (مدنية ،ميكانيكية ،كهربائية وانظمة

تحكم) وذلك قبل مباشرة تنفيذ األعمال وبشرط موافقة شركة مياهنا على هذه المخططات قبل التنفيذ.
 .7يكون السعر شامال جميع ما يلزم من االعمال المدنية والميكانيكية والكهربائية وتحكم كاملة بما فيها تمديد الكوابل والقطع
واالنابيب والمحابس .وأن يكون التركيب والتشغيل حسب تعليمات الشركة الصانعة شامال جميع الحمايات الالزمة.

 .8يلتزم المقاول بتشغيل النظام وتجربته بعد انجاز اعمال التركيب ولمدة ال تقل عن اسبو واجراء الفحوصات الالزمه للتحقق من

اداءه ونجاح العينات يليها التشغيل ولمدة ( )6شهور يتم خاللها مراقبة النظام واجراء الفحوصات الالزمه للتحقق من اداءه ويتم

ابالغ المقاول بكافة المالحظات خالل الفترة التشغيليه لتصويبها ويتم اصدار تقرير بالنواقص والمالحظات للمشرو من قبل
شركة مياهنا اثناء هذه الفترة.
.9

يشترط في الية وطريقة تنفيذ جميع االعمال المحافظة على استم اررية تشغيل المحطات وعدم انقطا ضخ المياه
المنتجة اال لفترات محدودة وبالتنسيق التام مع جهة االشراف .وفي حال تسبب المقاول باي اعمال تودي الى توقف
الضخ دون التنسيق مع االشراف فانه سيتم تغريم المقاول بدل توقف للمحطه وعطل وضرر مبل

دينار/200ساعه

توقف.
 .10على المناقص تدريب العاملين في ش ت تتركة مياهنا و إعداد برنامي تدريبي لهم بش ت تتكل مس ت تتبق للموافقة عليه من قبل ش ت تتركة مياهنا
وس ت تتتقوم ش ت تتركة مياهنا بتقييم البرنامي التدريبي قبل البدء فيه و بعدها تقييم تدريب المش ت تتغلين من خالل الجهة المشت ت ترفة وتكون

شركة مياهنا مسوولة عن تقديم كشف باسماء العاملين المنوي تدريبهم الى المقاول وعلى أن يشمل برنامي التدريب ما يلي:
 oعمليات التشغيل والصيانة لكافة المعدات و عمليات فك وتركيب األغشية (الوحدات) .
 oعمليات توثيق القراءات والبيانات مع تزويد المشغلين باألوراق الالزمة للتوثيق .Log book
 oكيفية التعامل مع محطة المعالجة عند حدوك أي عطل مفاجئ.
 oاإلجراءات الالزم اتباعها عند توقف الوحدات.
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 oاجراءات الصيانة الدورية والطارئة.

 oامور السالمة العامة وطريقة التعامل مع االجهزة الكهربائية والمواد الكيميائي
 .11يلتزم المقاول بتقديم  3نسخ كتالوجات المعدات واالنظمة التي تم تركيبها باالضافة الى تقديم اجراءات التشغيل والصيانة
) (MOSPوعلى نسختين وتقديم نسخة ورقية ونسخة الكترونية لكافة مخططات المشرو ) .(As built Drawing
 .12على المناقص تقديم قائمه قطع الغيار الالزمه لجميع أجزاء النظام لمدة سنتين على ان تكون القائمة معتمدة من الجهة
الصانعة للنظام ،مع بيان أسعارها االفراديه وااللتزام بها لمدة سنتين عند طلبها من مياهنا ولشركة مياهنا الحق في طلب

توريدها كاملةً أو جزء منها عند االحالة أو خالل مدة العامين.

 .13يلتزم المقاول خالل فترة كفالة الصيانة الواردة في الشروط العامة للعطاء بما يلي:
أ.

إصالح األعطال الطارئة التي تحدك خالل فترة الصيانة شاملةً توريد وتبديل القطع التالفه لكافة األجهزة والمعدات وعلى

حسابه.

ب .استبدال القطع المستهلكة.
معلومات مقدمة من المقاول
•

ممثل ومستخدمو المقاول (جهاز المقاول المنفذ):

يتعين على المقاول أن يعين الجهاز المنفذ التالي كحد أدنى ،وبحيك يكون هذا الجهاز متفرغا للعمل في الموقع طيلة مدة تنفيذ
المشرو  ،وأن تكون لديه الموهالت والخبرات المدونة أدناه في مجال اإلشراف على مشاريع مماثلة:
 – 1مهندس مقيم بموهل جامعي في الهندسة المدنيه وبخبرة ال تقل عن 5سنوات
 - 2مهندس موقع :بموهل جامعي في الهندسة الكيميائية عدد ( ) 1وبخبرة ال تقل عن( )7سنوات
 - 3مهندس موقع :بموهل جامعي في هندسة ميكاترونكس  /او الميكانيك  instrumentعدد ( ) 1وبخبرة ال تقل عن( )7سنوات
 -4مهندس موقع :بموهل جامعي في الهندسة الكهربائيه عدد ( ) 1وبخبرة ال تقل عن( )5سنوات
- 5مراقبا فنيا بموهل كلية جامعية متوسطة وبخبرة ال تقل عن (  )10سنوات
- 6مساح بموهل كلية جامعية متوسطة وبخبرة ال تقل عن (  )10سنوات
 - 7يلتزم ( المناقص ) بتقديم قائمة بالكادر الفني ادناه فقط خالل فترة تشغيل وصيانة المحطة على أن يتضمن الكوادر التالية:
▪ مشرف محطة عدد واحد بكالوريوس اوحملة الدبلوم بخبرة ال تقل عن  5سنوات.
▪ ورديات كل وردية اثنان (واحد على االقل من حملة الدبلوم المتوسط وا خر فني تشغيل ال تقل خبرته عن  3سنوات)
▪ فني صيانة ميكانيك وفني صيانة كهرباء.
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•

تسمية المقاول الفرعي من الشركات ذات االختصاص والخبرة والدراية في مجال تصميم وتنفيذ (أو) وتشغيل وصيانة محطات
معالجة مياه الشرب بطاقة (100م/3س ) باستخدام تكنولوجيا األغشيه (  ) MF,UF,RO,NaNoFبخبره ال تقل عن سنتين
على ان يتم تعزيز الخبرة بالوثائق الثبوتية.

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 هوالء األفراد غير المعينين أو المتغيبين حسب الجدول ضمن بند جهاز المقاول المنفذ.
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•

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 وبحيك تشمل هذه الكفالة مسوولية 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.

اسم المقاول

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 الرجو على صاحب العمل بأي مطالبات مهما كان
نوعها.
النموذج
عطوفة مدير عام دائرة العطاءات الحكومية
يرجى العلم بأن المقاول الســــــادة ……………………………………………….قد اســــــتكمل كافة اعجراءات القانونية

وفقا ألحكام قانون المعمول به.
نقيب الـمهندسين االردنيين

أو نقيب مقاولي االنشاءات االردنيين
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الجزء الثاني

ج -ملحق العطاء
Appendix to Tender
المشرو :

تصميم وتنفيذ محطة معالجة مياه آبارسواقة /عمان ازالة معلم السيلينيوم من مياه االبار الجوفية باستخدام
التكنولوجيا المتاحة عالميا
العطاء رقم:

C-T-22-0005-A

المادة
2/2/1/1
و3/1

3/2/1/1
و3/1

 4/2/1/1و 3/1

البند
اسم وعنوان صاحب العمل

البيان
شركة مياه االردن  /مياهنا

اسم وعنوان المقاول

اسم وعنوان المهندس

مدير ادارة االنتاج
(  ) 175يوما تقويميا من تاريخ أمر المباشرة

مدة تنفيذ أعمال العطاء شامال التصميم والتوريد

3/3/1/1

مدة اتمام األشغال

والتركيب والتنفيذ وجاهزة لتشغيل االنظمة فترة
أقصاها  175يوم تقويمي .وان يتم تشغيل النظام

لمدة ستة أشهر.
7/3/1/1

فترة اعخطار بالعيوب

(  ) 730يوما تقويميا و تبدأ بعد انتهاء الـ 3
اشهر فترة التشغيل التجريبي بنجاا

3/1

نظم االتصاالت االكترونية

¼

القانون الذي يحكم للعقد

القوانين األردنية السارية المفعول

¼

اللغة الحاكمة للعقد

اللغة العربية

¼

لغة االتصاالت

اللغة العربية

1/2

موعد الدخول إلى الموقع

( )7أيام تقويمية من تاريخ أمر المباشرة .
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2/4
1/5
5/6
 7/8و

15/14ب
7/8
5/13ب

قيمة ضمان األداء

( )%10من قيمة العقد الموافق عليها بالعمالت
والنسب المحددة

المدة المحددة للتبليغ عن أية أخطاء أو اخالالت أو

عيوب في متطلبات صاحب العمل
ساعات العمل المعتادة
تعويضات التأخير

الحد األقصى لقيمة تعويضات التأخير
النسبة المئوية التي تدفع للمقاول عن (المبالغ

االحتياطية )

( )8ساعات يوميا ،ولمدة ( )6أيام في األسبوع
( )600دينار عن كل يوم تأخير بالعمالت والنسب
المحددة

( ) %15من قيمة العقد النهائية
ال يوجد

8/13

اذا طبقت المادة ( )8/13التعديالت للتغير في التكلفة

غير مطبقة

3/14

النسبة المئوية للمبالغ المحتجزة

( )%10من قيمة الدفعة

3/14

الحد األقصى للمبالغ المحتجزة

( )%5من قيمة العقد الموافق عليها

5/14

في حالة تطبيق المادة ( – )5/14التجهيزات والمواد
أ -المواد والتجهيزات الواجب سداد قيمتها عند

 5/14ب

 5/14ج

شحنها باتجاه الموقع

جميع المواد والتجهيزات االلية التي تدخل في
االشغال الدائمة

ب  -المواد والتجهيزات الواجب سداد قيمتها عند
تسليمها في الموقع
•

دفعة أولى مقدمة بقيمة  %10من

قيمة االحالة بعد توقيع االتفاقية وامر مباشرة
العمل مقابل تقديم كفالة للدفعة االولى وبنفس
القيمة
•
6/14

الحد األدنى لقيمة الدفعة المرحلية

دفعة ثانية بقيمة  %40من قيمة

االحالة عند انتهاء اعمال انشاء المحطة

وتجهيزها للتشغيل وبموافقة المشرف .
•

دفعة ثالثة بقيمة  %30بعد التشغيل

ونجاح العينات لنوعية المياه المنتجة
•

دفعة رابعة بقيمة  %20بعد انتهاءمدة

التشغيل ( 6اشهر ) واستالم المحطة استالما
اوليا
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15/14

15/14

اذا كانت بعض الدفعات ستتم بالعمالت المدرجة في

خطاب العطاء

عملة /عمالت الدفع
-

1/18

 2/18د

المحلية  /نسبة الدفع

األجنبية  /نسبة الدفع

فترات تقديم التأمينات

أ -اثبات التأمين

ب -وثائق التأمين ذات العالقة

الدينار األردني

خالل ( )14يوما من تاريخ االحالة

مبلغ التحمل :الحد األقصى بخصوص مخاطر صاحب

العمل

3/18

الحد األدنى لقيمة التأمين ضد الطرف الثالث

2/20

فض النزاعات
التاريخ الذي يتعين عنده مجلس ّ

2/20

فض النزاعات  :مكون من :
مجلس ّ

 ) 20000دينار لكل حادث

(

( )28يوماً من تاريخ نشوء النزاع
√ عضو واحد

❑

سلطة التعيين في حالة عدم االتفاق على تعيين مجلس

3/20

فض النزاعات

ثالثة أعضاء

❑

جمعية المحكمين األردنيين

التعليمات

كفالة المناقصة

(  ) 24,000.00دينار اردني

التعليمات

كفالة اصالا العيوب

( )%5من قيمة العقد النهائي

مدة اعنجاز لألشغال
المدة التي سيمنح فيها المقاول حق
قيمة ضمان األداء خالل فترة اعشعار ب صالا العيوب

2/4

(ضمان اصالا العيوب)

9/4

نظام توكيد الجودة

13/8

مكافأة اعنجاز المبكر

(

2/14

قيمة الدفعة المقدمة

 % 10من قيمة العقد المقبولة

7/14

أسعار تبديل العمالت

8/14

نسبة الفائدة القانونية (نفقات التمويل)

( )%5من قيمة العقد النهائي

❑
❑

غير مطلوب

√ مطلوب

صفر ) دينار عن كل يوم مبكر

( )%5سنوياً
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سلطة تعيين المحكمين في حالة تخلف األطراف عن بموجب قانون التحكيم األردني النافذ

6/20

التعيين

6/20

عدد أعضاء هيئة التحكيم

6/20

القواعد اعجرائية للتحكيم

❑
❑

مدة
الخاصة

اعنجاز أقسام األشغال ()6/5/1/1

()3/3/1/1

√ عضو واحد
ثالثة أعضاء

بموجب قانون التحكيم األردني
قيمة تعويضات التأخير لكل يوم تأخير .

به
قسم
قسم
قسم
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المملكة االردنية الهاشمية

تصميم وتنفيذ محطة معالجة مياه آبارسواقة /عمان ازالة معلم السيلينيوم من مياه االبار الجوفية باستخدام
التكنولوجيا المتاحة عالميا على سبيل المثال ال الحصر(التقليدية (فيزيائي كيميائي بيولوجي ) ,االغشية بأنواعها  ,التبادل
االيوني وغيره )

الجزء الثالث

المواصفات الخاصة
وجدول الكميات

شركه مياه االردن  /مياهنا
ص  .ب ()940095

11194عمان  -األردن
2021
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المواصفات الخاصة
 -1عــــــام :

 1 -1إن األعمال المطلوبة ضمن وثائق هذا العطاء هي تصميم وتنفيذ محطة معالجة مياه آبارسواقة /عمان ازالة معلم
السيلينيوم من من مياه ابار سواقه الجوفية ذوات االرقام  25C ,24Aباستخدام التكنولوجيا المتاحة عالميا على
سبيل المثال ال الحصر بالمعالجة (التقليدية (فيزيائي كيميائي بيولوجي ) ,االغشية بأنواعها  ,التبادل االيوني وغيره )
وتشمل ما يلي:

أوال :أعمال هي تصميم وتنفيذ محطة معالجة مياه آبارسواقة /عمان ازالة معلم السيلينيوم من مياه ابار سواقه الجوفية
باستخدام التكنولوجيا المتاحة عالميا على سبيل المثال ال الحصر بالمعالجة (التقليدية (فيزيائي كيميائي بيولوجي ),
االغشية بأنواعها  ,التبادل االيوني وغيره )

عرض بديل معالجة فيزيائية للبئرين 25C,24A
في حال عدم جدوى او عدم امكانية انشاء محطة لمعالجة كيميائية لمعلم السيلينيوم يمكن للمناقص تقديم عرض مقترا لمعالجة
فيزيائية على البئرين ذوات االرقام  25C , 24Aبغرض استغالل الئرين والحصول على كميات مياه من طبقات ال تحتاج اي معالجة
كيماوية
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و حسب ما هو موضح في الشروط و المواصفات الخاصه.
ثانيا  :أعمال التوريد والتركيب والتشغيل و ذلك حسب التفاصيل الواردة في الشروط و المواصفات الخاصة .
 1-2إن أي إختالف أو تناقض بين المواصفات الخاصة وبين المواصفات العامة تكون المواصفات الخاصة هي الحاكمة وتطبق ويعمل
بها.
 2-2مخططات العقد هي المخططات المرفقة بهذا العقد وأية مخططات معدلة أو إضافية أو تفصيلية أو ملحقة يصدرها المهندس أو
يوافق عليها خطيا" من وقت ألخر.
 3-2تعتبر وثائق الشراء مكملة لبعضها البعض وتق أر وتفسر على هذا االعتبار.
 4-2جميع المواد المستعملة يجب أن تكون من أجود األصناف كما وأن المصنعية يجب أن تكون بموجب المواصفات
وبمستوى جيد يوافق عليه المهندس.
على المناقصين المشتركين في مناقصة هذا العطاء مخاطبة دائرة العطاءات الحكوميه للحصول على أية معلومات

5- 2

بخصوص العطاء.
 6-2بعد إبالغ المقاول بقرار االحاله وقبل توقيع االتفاقيه على المقاول تقديم ما يلي باالضافه لما ورد بوثائق الشراء:
أ-

برنامي العمل يتضمن جميع المواقع المذكورة في العطاء.

ب -دفع الرسوم القانونية لو ازرة المالية عن المشرو
ج -تقديم كشف بالتدفق المالي للمشرو
 7-2على المقاول و بعد توقيع االتفاقية وقبل البدء بالعمل تقديم بوليصة تامين و كفالة حسن التنفيذ.
 8-2المعلومات و األوراق الواجب إرفاقها بالعرض باالضافه إلى ما ذكر سابقا:
أ -صورة عن شهادة التصنيف و التسجيل
ب -خبرات الشركة في المشاريع السابقة و المشابهة
ت -كتاب توكيل رسمي للمفوض بتوقيع العطاء حتى يكون ملزما لمقدم العطاء.
ك -أسماء وشهادات الخبرة للجهاز العامل المقترح من طرف المقاول
ج -التزامات الشركة الحالية و التاريخ المتوقع النتهاء األعمال بها وقيمتها
ح -كشف باليات الشركة وتاريخ صنعها وحالتها
خ -شهادة ما يثبت مقدرة المقاول المالية
د -مواصفات و كتالوجات المواد المراد استعمالها
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 -2موقع العمل-:
منطقة سواقة \ بئر سواقة  / 25 Cعمان
 -3التنسيق-:
 -1على المقاول مسوولية التنسيق المسبق مع و ازرة االشغال العامة و البلدية المعنية وادارة المروروموسسة المواصالت ،شركة
الكهرباء ,و ازرة المياه و الري  PMUوأيه جهه رسميه اخرى وتقديم جميع متطلبات الجهات المعنيه للحصول على موافقاتها
للعمل في اوتحت اوقرب الطرق العامه واالرصفه و االوديه وعلى المقاول ان يتقيد بتعليمات ومتطلبات هذه الجهات بما
فيها اشارات المرور واالشارات التحذيريه اوالتحويالت والحواجز وحماية المشاه واالمالك الخاصه ومتطلبات السالمه وجميع
المتطلبات العامة..كما على المقاول التنسيق مع دائرة االراضى و المساحة ومع البلدية المعنية و االشغال العامة لتحديد
قطع االراضي و مسارات خطوط الميا ه و ضمان تنفيذها ضمن الطرق الرسمية التى سيتم تسليمها اليه من قبل شركة
مياهنا .وال يدفع للمقاول لقاء هذه األعمال أية عالوات إذ تعتبر مشمولة ضمن االسعار الفردية لألعمال المطلوبة.
 -4العمل في الليل- :
يحق لصاحب العمل أو المهندس أو ممثل المهندس او اية سلطه أخرى بموافقة المهندس اصدارالتعليمات للمقاول لتنفيذ أي جزء من
االعمال في ساعات الليل وذلك في الحاالت التي تتطلب ذلك وعلى المقاول االلتزام بهذه التعليمات وتنفيذ االعمال وبدون اية عالوات
اضافيه لقاء ذلك.
 -5برنامج العمل- :

على المقاول ان يقدم برنامي عمل لخطته في تنفيذ األعمال حسب الشكل و التفاصيل التي يحددها المهندس الخذ موافقته عليها ( 15
) يوما من تاريخ قرار االحاله و ان يقدم للمهندس وصفا خطيا عاما للترتيبات و األساليب التي سيتبعها المقاول في تنفيذ األعمال
المطلوبة منه و كلما طلب اليه المهندس وتحديك البرنامي كل  30يوم .

 -6جهاز المقاول المنفذ- :

على المقاول ان يحتفظ بتجهيزات انشائية مناسبة و اليات و عدد  ............الخ بالعدد الكافى و جهاز منفذ يتكون من مدير

مشرو و مهندسى موقع و مساحين ومراقبين و عمال مهرة و عمال عاديين مما يمكنه من العمل فى مواقع متعددة فى ان واحد
بغض النظر عن حجم العمل و مواقعه و حسب البرنامي الموافق عليه و ان يتم تسليم االعمال المحالة اليه طبقا للمواصفات و
موافقة المهندس ضمن الوقت المتفق عليه.
 -7وصف النظام القائم:
-

يتكون النظام الحالي من مجموعة ا بار الجوفية (ابار سواقة ) يبل عددها اربعة عشرة بئ اًر تصنف من مصادر الفئة األولى ،حيك

تبل طاقتها االجمالية حوالي  500متر مكعب في الساعة.

-

من خالل اإلطال على نتائي نوعية مياه البئر رقم  25Cوالبئر 24أ ,نالحظ ارتفا نسبة تركيز محدد السيلينيوم عن
المواصفة المطلوبة لمياه الشرب بحيك ال يمكن حل المشكلة بالخلط مع مياه باقي االبار لعدم وجود مياه كافية للخلط حيك
تحتاج عملية الخلط الى اكثر من 2,000م 3وهو غير متاح ضمن إنتاجية األبار والتي ستصل 500م /3الساعة.
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-

مجمو عدد األبار في حوض سواقة  14بئ اًر والعامل منها حالياً  12بئ ارً تعطي انتاج حوالي 400م/3الساعة اضافة لبئر
رقم  25Cوبئر 24أ موضو دراسة اللجنة لبحك امكانية استغاللهم وبكمية  100م/3الساعة .

-

يقع بئر رقم  25Cوبئر 24أ ضمن مجموعة األبار من الجهة الجنوبية وعددها  6أبار وهي مشبوكه بنفس شبكة الخطوط
وال يوجد خط منفصل لبئر  25Cو24أ يصل الى خزان الدامخي بشكل منفرد والذي يبعد حوالي  9كم عن خزان الدامخي
وهذه األبار الستة تنتي حوالي ( )180-190م/3الساعة وكما هو موضح بمخطط رسم مواقع االبار المرفق .

-

محطة معالجة المياه المقترحة ستكون في موقع البئر رقم  ، 25Cويتم ضخ المياه المعالجة من المحطة الجديدة الى شبكة
خطوط األبار السته مجتمعه والواصله الى خزان الدامخي مباشرة بحيك تختلط في الخزان مع مياه باقي االبار .

-

يعمل النظام الحالي على الضخ من مياه ا بار إلى محطة ضخ الدامخي القائمة على ارتفا  715متر وعبر خزان سعته 1000متر
مكعب مكون من حجرة واحدة  ،حيك يتم كلورة المياه وضخ المياه مباشرة إلى الشبكة والبوسترات االخرى

 -8وصف األعمال المطلوبة:
بسبب ارتفا نسبة تركيز معلم السيلينيوم في المياه الخام البار سواقة رقم 24A , 25Cعن حدود المواصفة المطلوبة لمياه الشرب بعدة
اضعاف وكون هذه االبار تشكل جزء من مصدر مياه رئيسي لمنطقة سواقة  ،وبهدف استغالل مياه هذه ا بار
يطلب إلى المناقص ما يلي وذلك على سبيل المثال ال الحصر:

تصميم وتنفيذ محطة معالجة مياه آبارسواقة /عمان ازالة معلم السيلينيوم من مياه االبار الجوفية ذوات االرقام 25C
 ,24Aباستخدام التكنولوجيا المتاحة عالميا على سبيل المثال ال الحصربالمعالجة (التقليدية (فيزيائي كيميائي بيولوجي ),
االغشية بأنواعها  ,التبادل االيوني وغيره ) حيك ان مياه آبار سواقة الموضحة في قائمة ا بار المرفق (و المصنفه فئة اولى وفقا
للمعايير المايكروبيولوجبه لنوعية المياه الخام لمصادر مياه الشرب و متطلبات الحد االدنى من المعالجة الستغالل تلك المصادر)وذلك
النتاج مياه شرب مطابقة للمواصفات األردنية رقم .2015/286
-

يجب أن يكون نظام محطة المعالجه كامالً بكافة مكوناته شامالً جميع ما يلزم من توصيالت وقطع ومحابس ومواد وانشاءات
واجهزة وأعمال كهربائية وميكانيكية ومدنية وتحكم بحيك تعمل حسب االصول وحسب توصيات الشركة الصانعة.

-

تشمل اعمال العطاء تشغيل المحطة لمدة ستة شهور تجريبيه وتدريب كادر شركة مياهنا وحسب الشروط الواردة في وئاثق هذا
العطاء

-

يتم االستالم االولي بعد انتهاء فترة التشغيل التجريبي لمدة اسبو ونجاح العينات ونوعية المياه المنتجة ثم يبدأ التشغيل من قبل
المقاول لمدة ستة شهوراخرى .

-

أعمال تعبيد وانشاء مظله معدنيه بقطعة األرض المجاوره لبئر سواقة رقم  25Cموقع المحطة المقترحة

-

توريد وتركيب مظلة معدنيه (هنجر) من  Steel Structureفي القطعة المجاوره لبئر سواقة  25 Cتقدر ب 150م.2

-

توريد وتركيب خزان بحجم  100م 3لتجميع المياه الخام.

-

توريد وتركيب خزان بحجم  100م 3لتجميع المياه المعالجة
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-

ان يراعي التصميم محدودية المكان المتاح بحيك يشغل اقل مساحة ممكنة كما يجب مراعاة نوعية التيار الكهربائي لضمان تشغيل
النظام حسب توصيات الشركة الصانعة.

-

يطلب من المقاول تحديد الحمل الكهربائي الالزم لتشغيل محطة المعالجة وملحقاتها وتوريد محول كهربائي بالقدرة المطلوبة وحسب
الوثائق المرفقة

•

نوعية المياه المطلوب انتاجها من المحطة:

-

نسبة  % 95من عينات المياه المنتجة اقل من  . NTU 0.5وال تزيد عن . NTU 1.0

-

جميع المحددات تندرج ضمن المواصفة األردنية لمياه الشرب رقم .2015/286وخاصة

-

تركيز معلم السيلينيوم اقل من . 40 ppb

-

تركيز معلم الموليبدينيوم ضمن مواصفة مياه الشرب االردنية

 -9المرفقات :
مرفق رقم ( : )1قائمة اآلبار المطلوب استغالل مياهها وكميات انتاجها صفحة 61

مرفق رقم ( :)2الخصائص الفيزيائية والكيميائية والمايكروبيولوجية مياه آبار سواقة 25C
مرفق رقم ( :)3الخصائص الفيزيائية والكيميائية والمايكروبيولوجية مياه آبار سواقة 24A
مرفق رقم ( :)4رسم توظيحي ألبار سواقة

مرفق رقم (  )5الخصائص الفيزيائية والكيميائية والمايكروبيولوجية لخليط مياه آبار سواقة
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المواصفات والمتطلبات الفنية:
ترغب شركة مياه االردن  /مياهنا في استغالل مياه ابار سواقة ذوات االرقام  25C , 24Aبعد معالجتها وذلك لسد جزء من الطلب المتزايد على المياه الغراض الشرب
من خالل أعمال العطاء والتي تشمل على ما يلي

البيان

الرقم

بسبب ارتفا نسبة تركيز معلم السيلينيوم في مياه االبار عن حدود المواصفة المطلوبة لمياه الشرب وكون هذه االبار تشكل
مصدر مياه رئيسي لمنطقة سواقة  ،وبهدف استغالل مياه هذه ا بار يطلب إلى المناقص تصميم وتوريد وتركيب وتنفيذ
وانشاء وتشغيل محطة معالجة مياه ابار سواقة ذوات االرقام  25C ,24Aالزالة معلم السيلينيوم بأستخدام اي من
التكنولوجيا المتاحة عالميا لهذا الغرض بالمعالجة ( التقليدية  ,االغشية  ,التبادل االيوني وغيرها )وذلك النتاج مياه شرب
مطابقة للمواصفات األردنية رقم  2015/286اخذين بعين االعتبارالكفاءة العالية واقل التكاليف و حسب الشروط التالية:
 -1ان يكون تصميم وحدات المعالجة مقدم من قبل الشركة الصانعة الموردة لهذه التكنولوجيا تبين فيه على سبيل
المثال ال الحصر :كميات المياه الداخلة والخارجة وكفاءة وحدات المعالجة وجميع الظروف التشغيلية وتك اررية
الغسيل العكسي والغسيل الكيماوي واستهالك المواد الكيميائية واستهالك الطاقة وعدد وانوا المحابس الالزم
استخدامها.
 -2المحطة تعمل بالنظام االوتوماتيكي المتكامل ،ونظام التشغيل اليدوي المنفصل بحيك يمكن التدخل والتحويل الى
النظام اليدوي في حال اي عطل على النظام االوتوماتيكي .
 -3أن تكون المحطة مكفولة كفالة مصنعية من قبل الشركة الصانعة لمدة خمس سنوات من تاريخ االستالم االولي.
-1

ويجب ان يتضمن العرض الفني تعهد الشركة الصانعة للوحدات بتقديم تلك الشهادة عند توريد وتركيب تلك الوحدات
.
 -4ان يعمل النظام بشكل أوتوماتيكي بحيك تعمل جميع المحابس بشكل أوتوماتيكي أثناء تحول حالة الوحدات من
وضع المعالجة الى وضع الغسيل العكسي.
 -5توريد وتركيب وتشغيل مضخات الوحدات بنظام ) VFD (Variable Frequency Driveوذلك للمحافظة على
قيمة ضغط مناسبة و وفر في الطاقة الكهربائية وللتحكم بكمية التدفق العمال المعالجة السليمة ومصنعة من
شركات أوروبية  ،أمريكية أو يابانية.
 -6توريد وتركيب وتشغيل منظومة الغسيل الكيماوي شامالً المضخات ومضخات الحقن والخزانات والتوصيالت وحسب
ما توصي به الشركة الصانعة.
 -7توريد وتركيب وتشغيل منظومة الغسيل العكسي من المياه المفلترة شامال المضخات ومضخات الحقن والخزانات
والتوصيالت وحسب ما توصي به الشركة الصانعة للوحدات.
 -8يراعى في التصميم االثر البيئي للمياه المرفوضة ومياه الغسيل العكسي والكيماوي للوحدات بحيك يتم انشاء نظام
معالجة متكامل للمياه المرفوضة شامال جميع مايلزم من خزانات وخطوط تصريف المياه وغيره وبشكل امن بيئيا
دون التأثير على الحوض المائي  .على ان يتم توريد وتركيب وتشغيل النظام وتصريف المياه الرفوضة من
منظومة المعالجة بشكل امن بيئيا اضافة الى -:
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 .aأن يكون السعر شامال جميع ما يلزم من توصيالت ومحابس وخزانات ومضخات ومضخات حقن للقاعدة
والحامض وأجهزة تحكم بالملوثات الكيماوية مثل تركيز السيلينيوم .
 .bأن يتم اختيار حجم الخزانات ومواصفات االجهزة الخاصة بالتحكم والمواد المصنوعة منها وجرعات الحقن
حسب النوعية المتوقعة شامال نوعية الخطوط والتوصيالت للمياه المرفوضة وعلى المناقص تقديم الحسابات
التصميمة الخاصة بتلك االجهزة.
-9

يطلب إلى المناقص ان يكون تصميم وتوريد وتركيب محطة المعالجة مكون من وحدتي معالجة مناسبة لنوعية
المياه الخام لآلبار بقدرة  50م /3ساعة لكل وحدة ومتكاملة بحيك تشمل على سبيل المثال وليس الحصر ،عدادات
للمدخل والمخرج وتصريف الغسيل وكل مايلزم للتشغيل المثالي للوحدات وان :
أ -يراعى في التصميم الحيز المتاح للوحدات ،وتشمل الوحدات والخطوط وكل ما يلزم من قطع ومحابس
واعمال كهربائية وميكانيكية ومدنية وتحكم وحسب توصيات الشركة الصانعة لتشغيلها  .باإلضافة إلى
تركيب محابس على مداخل ومخارج الوحدات ليتم عزل كل وحدة على حده بهدف تسهيل عمليات الصيانة
وعمليات الغسيل العادي والكيميائي  .وعلى ان تكون اجهزة ومعدات الوحدات مصنعة لدى شركات امريكية

 ,اوروبية  ,يابانية ومناسبة لنوعية المياه .

ب -على المناقص تقديم منهجية عمل متكاملة تشمل المخططات التصميمية المبدئية على ان تشمل ما يلي :
 - 1شرح فهم المناقص للمشرو وتداخالته.
 - 2خطة إدارة العمل

 - 3تحليل المخاطر والحلول واالجراءات التي سيتخذها لتفادي المخاطر.
 -4خطة المناقص لمراقبة وضبط الجودة واالستجابة للمتطلبات والمواصفات الفنية المحددة.
 -10أن يقوم المناقص الذي سيحال عليه العطاء بأخذ موافقة مياهنا المسبقة على توريد المواد قبل قيامه بشرائها
وتوريدها وتقديم تفاصيل التصميم لجميع وحدات المعالجة والمخططات التوضيحية واالنشائية والميكانيكية
والكهربائية و ال  Lay outقبل القيام بالعمل الخذ الموافقة من الجهة المشرفة على المشرو
المخططات االنشائية معتمدة من قبل الجهة المشرفة على المشرو .

وأن تكون

 -11يطلب إلى المناقص تقديم  Projectionتصميمي لكفاءة الوحدات المقترحة وحسب تقنية االوحدات المقدمة
في عرضه.
 -12توريد وتركيب وتشغيل نظام غسيل عكسي متكامل للوحدات يشمل خزان  Back Washومضخات مناسبة للقدرة
التصميمية للوحدة ويراعى وجود مضخات احتياطية وجميعها مناسبة لنوعية المياه الموجودة.

 -13توريد وتركيب وتشغيل وحدة غسيل كيميائي  CIPمتكاملة للوحدات وحسب توصيات الشركة الصانعة .
 -14يراعى في التصميم كفاءة وتطور التقنيات المستخدمة.ويوضح فيها مراحل التصميم والتركيب والتنفيذ واإلطار
الزمني الذي سيتبعه لكل مرحلة وأخذ موافقة شركة مياهنا على كل مرحلة وتصميم مسبقاً قبل البدء بالعمل.

 -15في حال عدم قدرة التصميم المقدم من المقاول بإنتاج الكمية والنوعية المطلوبة من المياه وحسب الكفاءة
وال  Projectionالتصميمي المقدم في عرضه  ,لمياهنا الحق بإلزام المقاول بإضافة وحدات جديدة كمعالجة
اضافية لضمان استغالل كامل كمية المياه وبالكفاءة المطلوبة وحسب الشروط والمواصفات المطلوبة في وثائق
العطاء
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عرض بديل معالجة فيزيائية للبئرين 25C,24A
في حال عدم جدوى او عدم امكانية انشاء محطة لمعالجة كيميائية لمعلم السيلينيوم يمكن للمناقص تقديم عرض
مقترا لمعالجة فيزيائية على البئرين ذوات االرقام  25C , 24Aبغرض استغالل البئرين والحصول على كميات مياه
من طبقات ال تحتاج اي معالجة كيماوية

أجهزة التحكم والقياس:
•

أن يراعى في اختيار الوحدات أقل كمية مياه مستخدمة في الغسيل العكسي واقل كمية مواد كيميائية وأقل طاقة مستهلكة.

•

ان تكون المواد المستخدمة في التصميم مناسبة لنوعية المياه والضغوط التشغيلية وصالحة لالستخدام لمياه الشرب من
الداخل و مقاومة للصدأ والعوامل الجوية من الخارج.

•

يكون السعر لتلك الوحدات شامال جميع ما يلزم من توصيالت وقطع ومحابس ومواد وانشاءات واجهزة وأعمال كهربائية
وميكانيكية ومدنية بحيك تعمل حسب االصول وحسب الغاية من التصميم.

•

توريد وتركيب أجهزة القياس والتحكم والمراقبة التالية ويكون التركيب حسب تعليمات الشركة الصانعة لكل جهاز:
أ -جهاز قياس للعكارة عدد ( ) 1للمياه الخام في موقع محطة المعالجة يتم تركيبة على مدخل وحدات المعالجة
لقياس تغير عكارة المياه الخام في خزان الماء الخام وفصل وحماية الوحدات من دخول المياه اليها أثناء ارتفا
العكارة عن الحدود المسموح بها.
ب -جهاز قياس للعكارة عدد ( )1للمياه المنتجة لمراقبة كفاءة ازالة الوحدات للعكارة ان وجدت
ت -جهاز قياس للتدفق نو كهرومغناطيسي عدد ( )2بحيك يعطي قراءات تدفق المياه الخام اللحظية بال م/3س
والتراكمية بال م 3لكل وحدة معالجة .
ك -جهاز قياس للتدفق نو كهرومغناطيسي عدد ( )2بحيك يعطي قراءات تدفق المياه المنتجة اللحظية بال م

3

/س والتراكمية بال م 3لكل وحدة معالجة.
ج -جهاز قياس للتدفق نو كهرومغناطيسي عدد ( )2بحيك يعطي قراءات تدفق المياه المرفوضة سواء تم
استهالكها للغسيل العكسي أو الكيماوي اللحظية بال م/3س والتراكمية بال م 3للوحدات.
ح -ساعات ضغط معايرة ومناسبة على مداخل ومخارج وحدات المعالجة ولكل وحدة على حدى .وذلك لقياس
وتحديد ارتفا الضغط على كل وحدة معالجة وحسب الضغوط التشغيلية للوحدات على مداخل ومخارج
الوحدات ولكل وحدة على حدى.
خ -أجهزة قياس ضغط نو  Pressure Transmittersوذلك لنقل جميع قراءات تلك االجهزة باالضافة الى
حساب ونقل ارتفا فرق الضغط على كل وحدة معالجة الى جهاز ال ).(HMI
د -جهاز قياس درجة الح اررة للمياه الخام عدد (.)1
ذ -جهاز تحكم مربوط مع  HMIالستقبال والتحكم بكافة مكونات وحدات المعالجة والظهار قراءات جميع أجهزة
قياس التدفق وأجهزة قياس الضغط وأجهزة قياس الح اررة وأجهزة قياس مستوى المياه في خزاني الماء الخام
والمعالي باالضافة الى اشارات عمل وتوقف أي جهاز كهربائي.
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يلتزم المقاول بتوريد وتركيب القواطع الرئيسية والحمايات بما فيه القاطع الرئيسي لتوصيل التيار الكهربائي للمشرو من
لوحة المحوالت الرئيسيه

وتمديد كافة الكوابل الالزمة للمشرو وكل ما يلزم من مواد واعمال حفر واجور وتوريد

وتركيب اللوحات الكهربائية والقواطع الالزمة لتشغيل وحماية مكونات المشرو وفقا للكودات
على المقاول ربط خط المياه الخام للمشرو للمحطة الجديدة ويشمل ذلك توريد وتركيب المحابس الالزمة للتحكم بتزويد
المياه الى خزان المياه الخام الخاص بمحطة المعالجة وكل ما يلزم من اعمال ومواسير وقطع الزمة الكمال العمل على
اكمل وجه واعادة ربط خط المياه المنتجة من المحطة الجديدة مع شبكة خطوط االبار المودية الى خزان الدامخي .

تصميم وانشاء وتنفيذ منهل اسمنتي مسلح لتجميع المياه المرفوضة من جميع وحدات المعالجة ويكون بالمواصفات
التالية:
• أن يكون المنهل بابعاد مناسبة تمنع فيضان المنهل أثناء مرور اكبر تدفق للمياه.
• ربط خطوط تصريف جميع مكونات محطة المعالجة بهذا المنهل.
• ربط مخرج المنهل بمنهل تصريف خزانات المحطة المربوط مع خط تصريف رئيسي ممتد الى الوادي القريب والذي
سيتم تنفيذهما من خالل هذا العطاء.شامال جميع ما يلزم من أعمال ومواد ومعدات وخطوط ومحابس لربط جميع
مكونات المحطة مع ذلك المنهل.
إنشاء غرفة اللوحات الكهربائية بمساحة ( )7×5م 2على أن يتم تنفيذ حاجز زجاجي ما بين غرفة اللوحات وقاعة وحدات
المعالجة بحيك تكون مكشوفة بالكامل ولكن معزولة ألغراض تبريد الغرفة.
أن يتم رفع جميع االجهزة والمضخات وحامل االغشية على قواعد اسمنتية مشتركة مع االرضية االصلية بارتفا ()20سم
عن سطح أرضية الغرفة.
أن يراعي التصميم توريد وتركيب مضخات تغذية لوحدات المعالجة بحيك يتم اختيار التدفق للماء الخام بما يتناسب وال
 recoveryلوحدات المعالجة واختيار الضغط بحيك يكون كافي لمرور المياه من خالل وحدات المعالجة وانتهاء بمدخل
خزان الماء المنتي .وعلى المناقص ان يتضمن عرضه الفني تحليل هيدروليكي لكامل عملية المعالجة بدءا من مدخل
ومخرج خزان الماء الخام وانتهاءا بمدخل ومخرج خزان الماء المنتي .اضافة الى أي متطلبات تلزم النشاء المشرو
وتشغيله بالمواصفات والشروط المبينة في وثائق الشراء تقع مسووليتها على المقاول ويتم على حسابه.

ربط جميع الوحدات بنظام سكادا  INTERNALبسيط للمراقبة داخل غرفة المشغل.
يطلب من المناقص تأمين مولد كهربائي على حسابه الستخدماته الخاصة في الموقع او تركيب عداد كهرباء فرعي خاص
الستخدامات المناقص ويتم محاسبته عليها اثناء اعمال تنفيذ المشرو .
تنفيذ خط جديد  4انش مادة مناسبة لنوعية المياه الخام من موقع بئر 24ا الى موقع بئر  25Cطول  1كم كون محطة
المعالجة ستكون في موقع بئر . 25C
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المخططات والكتالوجات وكتيبات التشغيل والصيانة:
أوال :على المناقص أن يقوم بتسليتتم أربع نسخ (الكترونية ومطبوعة) من المعلومات الفنية التالية للمشرو وتكون:
.1

شرح مفصل عن طريقة المعالجة والهدف من كل مرحلة معالجة والرسومات التفصيلية الخاصة بها.

 .2المعلومات الفنية والرسومات لكل جهاز على حدى شامال النسخة األصلية للكتالوجات.
 .3المعلومات الفنية والمخططات لالعمال االنشائية .As Built
.4

المعلومات الفنية والمخططات لالعمال الكهربائية شامال مخطط الكيبالت واللوحات الكهربائية والبرمجة وفلسفة
التشغيل لجميع اللوحات.

 .5المعلومات

الفنية

والمخططات

لالعمال

الميكانيكية

لالجهزة

والمحابس

واالنابيب

واقطارها وجميع المعلومات الضرورية .باالضافة الى ال Pipes & cables layout
على المناقص الذي سيحال عليه العطاء تسليم كتاب التشغيل والصيانة ( أربع نسخ الكترونية ومطبوعة) ويشمل

ثانيا:

تشغيل وصيانة للمحطة مجتمعة ولكل وحدة بشكل مفصل و باللغة العربية و سيتم مراجعتها من قبل اللجنة
المشرفة و الموافقة عليها وتتضمن:

 .1رسم توضيحي للوحدة يبين فيه جميع األجزاء و كميات المياه الداخلة والخارجة.
 .2شرح لكيفية عمل الوحدة بكل مراحلها والهدف من وجود هذه الوحدة أو الجهاز.
 .3شرح للصيانة الدورية والوقائية والمفاجئة و كيفية تطبيقها واألجهزة و المعدات الالزم توفرها التمام العمل.
 .4المواد الكيميائية المستخدمة مواصفاتها ،تراكيزها و كمياتها.
.5

الكاتالوجات االصلية لكل جهاز مع تفاصيل عنه وعن التشغيل والصيانة

الخاصة به باالضافة لقطع الغيار

الالزم تبديلها ودورية تبديلها.
 .6تقديم لوحات الصيانة لكل جهاز على حدى تتضمن قائمة باعمال الصيانة وتك ارريتها .Maintenance checklist
ثالثا  :لوحات التعريف :
على المناقص توفير ما يلي:
•

لوحة تعريف وتشغيل مصنوعة من مت تتادة غير قابلة للتلف بسهولة توضح تسلسل المعالجة واالجهزة المستخدمة
وجميع اجهزة القياس و المحابس و الردادات ....الخ و يتم تعليقها في مكان واضح في المحطة.

•

لوحة تعريف بكل جهاز تم تركيبه في المحطة.

•

ترقيم لجميع المحابس وجميع مكونات وحدات المعالجة والمضخات وتسميتها وتلوين الخطوط لمعرفة خط مياه
المنتي من الخام من المرفوض .ووضع أسهم التجاه المياه.

متطلبات أخرى:
 .1على المناقص مسوولية تهيئة الموقع و أي أعمال يحتاجها القامة الوحدات ( مثل أعمال الردم و تسوية األرض) و
عمل الممرات الالزمة وعلى حسابه.
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 .2على المناقص أن يتحمل مسوولية جميع األعمال الهندسية والتصميم والتنفيذ والتركيب والتشغيل ونجاح فحوصات
المياه حسب المواصفات الفنية المطلوبة أعاله والمواصفة االردنية لمياه الشرب رقم .2015 /286
 .3تقديم قائمه قطع غيار لجميع أجزاء المحطة تكفيها لمدة سنتين ،مع بيان أسعارها االفراديه وااللتزام بها لمدة سنتين
عند طلبها من قبل مياهنا وهي ملزمة للمقاول وغير ملزمة لمياهنا.
 .4على المناقص أن يوكد بان جميع األجهزة المعروضة خالية من أي مشاكل في التصميم ،التصنيع  ،وانها مناسبة من
حيك الحجم والقدرة لظروف التشغيل باإلضافة إلى أنها مصنوعة من مادة مناسبة لنوعية المياه المراد معالجتها.
المواصفات الفنية المذكورة أعاله هي مواصفات عامة وعلى المناقص الذي سيحال عليه العطاء تقديم مواصفات تفصيلية
كاملة لكل جزء في المحطة لتحقيق الهدف أعاله.
على المناقص تقديم جدول يبين تفصيل تكاليف المكونات الرئيسية للمشرو ويشمل ذلك:
 )1تكاليف وحدات المعالجة
 )2مضخات التزويد لوحدات المعالجة
 )3خزانات المياه المختلفة
 )4والخطوط الرئيسيه واجهزة ومعدات التحكم والقواطع الكهربائية
 )5عدادات التدفق للمياه واية بنود اخرى
للجنة الشراء المتخصصة الحق برفض العرض المالي الذي اليتضمن تفصيل واضح ألسعار أعمال العطاء.
ينبغي على من يرغب باالشتراك في هذه المناقصة أن يقوم بزيارة موقع العمل  ،للتعرف واالستفسار على المعلومات
الالزمة له لتقديم العرض ،وأن يتفهم ماهيتها والظروف المحيطة بالمشرو  ،وظروف العمل ،وكل األمور األخرى التي
لها عالقة بالمناقصة ،أو تلك التي توثر على وضع أسعار عرضه.
إذا تأخر المتعهد عن تنفيذ ما التزم به في الموعد المحدد بالعقد فيطبق بحقه اإلجراءات الواردة بنظام اللوازم وتعليماته.

التشغيل  :تشغيل المحطة لمدة ستة شهور:
 .1على المقاول انجاز كافة اعمال انشاء المحطة وجاهزيتها للتشغيل خالل مدة ستة شهور.
 .2تشغيل المشرو لمدة ستة شهور يبدا بعد انجاز كافة اعمال المشرو وانشاء المحطة ونجاح الفحوصات المخبرية
لنوعية المياه المنتجة.
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 .3يحق لشركة مياهنا تحديد بداية مدة التشغيل للمشرو لمدة ستة شهور بناء على طلب شركة مياهنا.
 .4يحق لشركة مياهنا تمديد مدة التشغيل بنفس الشروط واالسعارالمتفق عليها على ان ال تتجاوز مدة  3شهور اخرى
 .5التشغيل لجميع وحدات المعالجة وصوال الى خزان محطة ضخ المياه المنتجة في موقع محطة الدامخي  .حيك
يقوم المناقص بتشغيل وصيانة الوحدات بكادره وتدريب كوادر شركة مياهنا ،وتزويد كافة المواد المستهلكة الالزمة
لعمليات التشغيل والصيانة وحسب الشروط الواردة في وثائق هذا العطاء.
 .6اجراءات االستالم أو تأجيل بدء التشغيل سيكون بالتنسيق مع شركة مياهنا وكما تراه شركة مياهنا مناسباً ،حيك
سيشمل التشغيل المواد الكيميائية الخاصة بالمعالجة دون التطهيرفي المرحلة االخيرة .
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 .7في حالة حدوك أي خلل في تصميم اوتصنيع األجهزة أو مواصفات او ظهور اي عيوب التي قد تظهر خالل
فترة التشغيل  ،يتحمل المناقص المسوولية الكاملة في إزالة هذا الخلل أو استبدال األجزاء المعطلة بدون أي
تكاليف تتحملها مياهنا وعلى المناقص أن يتحمل تكاليف النقل من والى موقع العمل.
 .8في حالة عدم تمكن المناقص من إصالح الخلل ،يتوجب عليه استبدال األجهزة المسببة للخلل بأجهزة جديدة وعلى
حسابه الخاص دون أي تأخير وبخالفه ستقوم مياهنا بالشراء على حسابه وتحمليه الفروق.
 .9في حال نجاح الفحوصات المخبرية لنوعية المياه المنتجة تعتبر فترة الفحص من قبل مختبرات مياهنا وسلطة
المياه المركزية والصحة للمحطة خارج مدة التنفيذ المطلوبة في هذا العطاء وال يتم تغريم المقاول على التأخير في
هذه الحالة .
 .10تكون جميع الكلف الخاصة بتشغيل وحدات المعالجة في الفترة ما قبل االستالم وما قبل اجازة استخدام المياه
المنتجة من قبل مياهنا و ازرة الصحة و سلطة المياه مشمولة بأسعار هذا العطاء على المقاول

خزان الماء الخام بالمواصفات التالية:
•

يطلب إلى المناقص تص تتميم توريد وتركيب خزان معدني بحجم 100م 3لتجميع المياه الخام مناس تتب لنوعية المياه
الخام .

•

يشت تتترط ان يكون تصت تتميم الخزان شت تتامال على ست تتبيل المثال ال الحصت تتر كافة الفتحات الالزمة بما فيها التصت تريف
 ,Drainمياه فائضت ت ت ت تتة ,over flowمداخل ومخارج المياه الخام بما يتفق مع عمليات التشت ت ت ت تتغيل والمعالجة وان
يكون مزود بساللم داخلية وخارجية للخزان.

•
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مصتتنو من الصتتاج ستتماكة ال تقل عن ( 8ملم) بحيك يكون مطلي بدهان ايبوكستتي من الخارج مقاوم للتاكل و
للظروف الجوية ومن الداخل دهان ايبوكسي غذائي صالح الستخدامات مياه الشرب.

•

ش تتامال تص تتميم وانش تتاء القواعد االس تتمنتية الالزمة وكل ما يلزم من قطع وتوص تتيالت ومحابس لربط مدخل الخزان
بالخط الناقل للمياه الخام وكذلك مخرج الخزان بمدخل المضتتخات المغذية لوحدات المعالجة .وباالضتتافة الى ربط
مصرف الخزان  drainوال  over flowبمنهل التصريف للمحطة.

•

توريد وتركيب مصفاية ستانلس ستيل مناسبة على مدخل الخزان.

•

ويتم تجهيز الخزان بنظام تحكم اوتوماتيكي اليقاف مض ت ت تتخات التزويد عند ارتفا مس ت ت تتتوى الخزان وحمايات عند
نزول مستوى الخزان خاصة ان مضخات التزويد على بعد من  3كم من محطة المعالجة المنوي انشاوها

•

ويشترط موافقة شركة مياهنا على التصميم المقدم من المقاول

مالحظة  :للمناقص اقتراح خيارات أخرى بنفس السعة المقترحة للخزانات اعاله ومكفولة .
تصميم وتوريد وتنفيذ وربط خط جديد ستيل او اي نوع مناسب  DN:100mmمن موقع بئر  24Aالى موقع المحطة
المقترحة موقع بئر 25C
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ويشمل توريد وتصميم وتركيب محابس ميكانيكية وتشمل جميع القطع واإلكسسوارات والوصالت والمواد الالزمة وجميع
الحسابات واعمال الحفر والطمر واألعمال اإلنشائية والميكانيكية وحسب تعليمات المهندس المشرف ووفقاً للشروط

والمواصفات الفنية المذكورة في وثائق الشراء كحد ادنى.
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أعمال تعبيد وانشاء مظلة معدنية بقطعة األرض محطة المعالجة الجديدة بئر سواقة 25 C
:
ويشمل العمل :
-5

 .1الكشف على الموقع والتأكد من طبيعة األعمال المطلوبة.
 .2التحقق من المناسيب واالقيسه واالعمال المساحية الالزمة.
 .3التنسيق مع مياهنا والمهندس المشرف لتحديد منهجية عمل تتضمن عدم الحاق الضرربالخدمات القائمه وتعطيل
اعمال المحطه واعداد مخططات تصميميه لالعمال المطلوبه واعتمادها قبل مباشرة التنفيذ .
انشتتاء ستتاحة استتفلتية بقطعة االرض المجاوره للمحطة الجديدة بمستتاحة مناستتبة لتحقيق متطلبات العمل وبموافقة المهندس
المش ت تترف على المس ت تتاحه المقترحه ويش ت تتمل العمل الرامبات الموديه الى مدخل الموقع ومخرجه من مختلف الجهات مع

1-5

تنس ت ت تتيق ميول الرمبات ض ت ت تتمن الحد المس ت ت تتموح وما يلزم من تجريف وطمم بمواد مختاره وعلى المقاول زيارة الموقع قبل
تقديم عرضتته للتأكد من طبيعة االعمال المطلوبه ويشتتمل الستتعر اعداد مخطط  planوبروفايل للقطعه شتتامال المناستتيب
لتنسيق الميول لتصريف مياه االمطار .
ويتضمن العمل ما يلي-:
مراجعة دائرة االراضي والمساحه وتثبيت الحدود القانونيه للقطعه المراد تنفيذ األعمال عليها وذلك حسب احداثيات دائرة

2-5

االراضي والمساحه وبالتنسيق مع مساحي شركة مياهنا على ان يتم تقديم تقرير فني بذلك بعد تثبيت الحدود من قبل دائرة
االراضي .

3-5

اجراء فحص تربه بواسطة احد مكاتب فحص التربه واستطال الموقع المعتمده والمصنفه لدى و ازرة االشغال العامه
واالسكان وتقديم تقرير مفصل وشامل بالتوصيات
تس تتوية وحفريات للقطعه المراد تنفيذ األعمال عليها مع مراعاة الميول الالزمه لتصت تريف مياه االمطار والحيلوله دون تش تتكل
برك ومست تتتنقعات ويشت تتمل الست تتعر ازالة الحجاره الكبيره والمخلفات واألشت تتجار واالعشت تتاب والتجريف للتربه غير المناست تتبه
وحيثما يلزم لتستوية المناستيب بمنستوب موحد يتناستب مع منستوب االستفلت للشتار المحاذي للقطعه مع مراعاة ميول ارضتية

4-5

الستاحه تستمح بتصتريف مياه االمطار دون تبريك وازالة ونقل االنقاض الى اماكن تستمح بها الجهات المختصته مع مراعاة
دمك كامل حرم القطعه المطلوبه بمدحله رجاجه لتحقيق  %95من الكثافه القصوى حسب تجربة بروكتر المعدله.
ويش ت ت تتمل الس ت ت تتعر التنس ت ت تتيق مع الجهات المعنيه لحماية او نقل الخدمات القائمه التي تعترض مس ت ت تتار القطعه كامال وحماية
مناهل الكهرباء واي خدمات قائمه اخرى واجراء كل ما يلزم لتهيئة الموقع العمال البيس كورس .

5-5
6-5

اعادة الطمم على طبقات ستماكة ()20ستم وبقوة دمك التقل عن  %100من البركتور الجاف المعدل باستتخدام ناتي الحفر
اذا كان صالحا حسب التحليل المخبري للتربه وفي حال تنفيذ هذا البند يتم الغاء البند التالي.
توريد وتنفيذ طبقة بيست تتكورس ست تتماكة  15ست تتم مع الدحل والدمك حتى الوصت تتول الى  %95من الكثافه القصت تتوى حست تتب
تجربة بروكتر المعدلة ويشمل السعر الفحوصات المخبرية الالزمة لضبط الجودة.
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7-5
8-5

توريد ورش وتنفيذ طبقة وجه تأست تتيست تتي  MCعلى ست تتطح البيس كورس بمعد ( )2 – 0.75كغم/م 2حست تتب مواصت تتفات
و ازرة االشغال العامة للطرق ويتم الرش ميكانيكا.
توريد وفرش ودحل طبقة خلطه است ت تتفلتيه ست ت تتاخنة حست ت تتب مواصت ت تتفات و ازرة األشت ت تتغال العامة للطرق( Hot Bituminous
 )Coatوبسماكة ال تقل عن  7سم بعد الدحل ويشمل السعر الفحوصات المخبرية الالزمة لضبط الجودة.
توريد وتركيب مظلة معدنيه (هنجر) من  Steel Structureفي القطعة المجاوره لبئر  25Cمساحة المظله ال تقل
عن 150م.2

ان يتم تركيب جميع الوحدات وتوابعها واالجهزة والمعدات داخل هنجر معدني بمساحة كلية ال تقل عن  150م 2كما
يلي :
تصميم الهنجر ليحتوي وحدات المعالجة بمساحة ال تقل عن  150م 2وارتفا  5م بحيك يتم تركيب وحدات المعالجة
وتوابعهما ولوحاتها المطلوبة في هذا العطاء .مع ترك مسافات مناسبة بين الوحدات لسهولة الصيانة وحركة المشغلين

وسهولة فك واخراج اي جزء من المحطة بدون مشاكل.

ويشمل السعر اعداد التصاميم الالزمه والمخططات والتفاصيل الالزمه لهذه المظله بواسطة احد المكاتب الهندسيه

المعتمده لدى هيئة المكاتب الهندسيه التابعه لنقابة المهندسين االردنيين ومتخصصه في مجال االعمال الفوالذيه

وتقديم الحسابات االنشائيه وحسب الكودات الوطنيه خاصه االحمال والقوى والمنشات الفوالذيه .
•

تشمل المظله على هياكل معدنيه )  (Portal Frameمسبقة الدهان الحراري متكرره كل  4م من مقاطع كافيه
 IBاو  HBحسب الحسابات االنشائيه ويشمل السعر الدعائم الوتريه على زوايا االطار واسفل القمه بطول كاف
واينما يلزم اضافه الى مشدات )  Cross Bracingالرياح على السقف والجوانب.
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•

الجسور العلويه الجانبيه الرابطه بين الهياكل المعدنيه (االطارات المتكرره)  I Beam 200x100x5 mmمسبقة

•

المانع للدلف

الدهان وجسور السقف بالعدد الكافي وبمسافة تباعد ال تزيد عن  2م .

ويتكون السقف والجوانب من الواح الصاج المضلع المتراكبه مسبق الدهان الحراري لون ابيض

سماكة  0.6ملم مع مراعاة توفير  Overlapبين األلواح المتراكبة حسب الكتالوجات وتوفير البروز الجانبي حول
المظله بما ال يقل عن  20سم على اطراف المظله النسياب مياه االمطار الى الخارج وكذلك تركيب غالف معدني

مجلفن بشكل ﮧ ومعزول باالبيوكسي  Flashingسماكة  1ملم بعرض  30 ×2سم فوق وعلى طول القمه ويشمل
السعر توريد وتركيب قنوات تصريف امطار جانبيه  15×15سم من صاج سماكة  0.6ملم وم ازريب  Upvcقطر
 4انش مع كو للتصريف وكافة الزوايا والقطع الالزمه كما يشمل السعر تغطية الجزء العلوي لجوانب المظله
بالصاج المضلع بعمق  1.5م مع ما يلزمه من جسور تثبيت.

•

يتم تثبيت االلواح على عوارض مدادات  Perling C16سماكة 2ملم بمسافات ال تزيد عن  80سم او على
شبكة تيوبات  80*80*2و 80 *40*2ملم متكرره ومتقاربة لتمكين السقف من مقاومة احمال الثلوج واالحمال
المختلفة حسب كودات مجلس البناء الوطني.
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•

ويشمل السعر المرابط والبراغي واللحام والتثبيت والطالء المعدني اينما يلزم المقاوم للرطوبه والح ارره

ثالك

وجوه شامال وحه االساس  Zinc Coatingوكل ما يلزم النشاء المظلة وتجهيز المظلة حسب االصول .
•

كما يشمل السعر القواعد الخرسانية المسلحة تحت االسفلت بعمق ال يقل لسطح القاعدة عن االسفلت عن 80
سم مع عمدان تعليه مسلحه حتى منسوب موحد فوق االسفلت لموازنة فروق مناسيب الموقع ولتثبيت الهياكل
بواسطة فلنجات مزدوجه تلحم احداها باسفل العمود المعدني للهيكل وتزر االخرى في خرسانة القاعده بواسطة
 Anchorage Boltsعدد  4اثناء الصب ويشمل السعر الحفر والطمم بمواد مختاره واعادة اوضا االسفلت.

قوة كسر الخرسانه  25نيوتن/ملم.2
•

ويشمل السعر توريد كافة المواد الالزمه مع التركيب و كل ما يلزم الكمال العمل حسب األصول الهندسية وعلى
المقاول تهيئة الموقع للعمل وتقديم مخططات تفصيلىة لالعتماد قبل التنفيذ.
يتم احتساب الكيل على المسطح االفقي شامال البروز الجانبي وليس على المسطح المائل.
• توريد وتركيب إنارة كهربائية للمظلة حس ت ت تتب كودة االنارة الوطنية ويش ت ت تتمل الس ت ت تتعر وحدات االنارة والتمديدات الالزمة
والكيبل المغذي من اقرب نقطة كهربائية مناسبة.

• إنشاء مخزن بمساحة ( )8×5م 2لتخزين المواد الكيميائية المستخدمة في المعالجة.
• انشاء غرفة مشغل مع وحدة صحية  6X4م
• تركيب مكيف  Split Unitعدد ( )2قدرة ( )1.5طن االول يعمل حامي بارد في في غرفة اللوحات موفران للطاقة
.inverters
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البيان

الرقم

األعمال الميكانيكية:

 -1تصميم وتوريد وتنفيذ نقطة ربط بفصل الخط الخارج من بئر  25Cقطر  6انم والمغذي لشبكة

االبار بأتجاه خزان الدامخي وربطه مع خط محطة المعالجة المنوي انشاؤها في نفس الموقع

وتشمل جميع القطع واإلكسسوارات والوصالت والمواد الالزمة وجميع الحسابات واألعمال اإلنشائية والميكانيكية

والكهربائية.

 -2فصل الخط الخارج من بئر  24Aقطر  6انم والمغذي لشبكة االبار بأتجاه خزان الدامخي

وربطه مع الخط المنوى تمديده لتغذية محطة المعالجة الجديدة في موقع بئر 25Cوبطول 1

كم وتشمل جميع القطع واإلكسسوارات والوصالت والمواد الالزمة وجميع الحسابات واألعمال اإلنشائية
والميكانيكية والكهربائية.

 -3تصميم وتوريد وتنفيذ نقطة ربط بتوصيل الخط الخارج من محطة المعالجة للمياه المنتجة الى الخط
القائم في بئر 25Cقطر  6انم والقائم في الموقع والمغذي لخط شبكة االبار قطر  6انم
بأتجاه خزان الدامخي وتشمل مضخات عدد  2عاملة واحتياطية وبحيك تعمل على نظام VFD

للمحافظة على الكميات والضغوط المناسبة وعداد كهرومغناطيسي مع جميع القطع واإلكسسوارات والوصالت

والمواد الالزمة وجميع الحسابات واألعمال اإلنشائية والميكانيكية والكهربائية.

 -4تصميم وتوريد وتنفيذ وربط خط جديد ستيل  DN:100mmبطول 1كم بين بئر  24Aوبئر  25Cويشمل

توريد وتصميم وتركيب محابس ميكانيكية وتشمل جميع القطع واإلكسسوارات والوصالت والمواد الالزمة وجميع
الحسابات واعمال الحفر والطمر واألعمال اإلنشائية والميكانيكية والكهربائية وحسب تعليمات المهندس المشرف
ووفقاً للشروط والمواصفات الفنية المذكورة في وثائق الشراء كحد ادنى

 -5تصميم وتوريد وتنفيذ ونش كهربائي داخل محطة المعالجة المراد إنشاوها يعمل بت  6إتجاهات ومهيأ أن يحمل

أعلى حمل في المحطة وبنسبة أمان  %150وتشمل جميع القطع واإلكسسوا ارت والوصالت والهياكل المعدنية
والمواد الالزمة وجميع الحسابات واألعمال اإلنشائية والميكانيكية والكهربائية وحسب تعليمات الجهة اإلشرافية.

األعمال الكهربائية:
-

إجراءات جميع المراسالت واإلتصال مع شركة الكهرياء لتزويد محطة المعالجة الجديدة بالطاقة الكهربائية لتغذية

األحمال الكهربائية ضمن التصميم المطلوب من المقاول وبنسبة زيادة  %120عن الحمل األقصى للمحطة.
 تصميم وتوريد وتنفيذ لوحات القواطع الرئيسية والكوابل الرئيسية وحسب توصيات شركة الكهرباء.Power Cables
Supply, install, connect and commission power cables from the location of the transformer,
to MDB at the site, then to (MCC) and equipments. Price shall include preparation and
construction of cable trench including excavation, providing and laying of UPVC conduits,
soft sand above and below the conduits, solid blocks, warning tape, installation of the cable
inside UPVC conduit, and compacted backfilling. Also price shall include conduits, boxes,
cable trays inside the building and all accessories required all as specified and according to
the instructions of the supervisory authority.
Control wires
Supply, programming and operation control wires (double twisted and shielded) for all
instruments and protection devices, and all that is required from MCC to the pumping

-

-
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units, and from MCC to SCADA panels with all required manholes, mechanical, electrical
and civil works as attached specifications, and according to the instructions of the
supervisory authority.
. تصميم وتوريد وتنفيذ لوحات القواطع الرئيسية والكوابل الرئيسية وحسب توصيات شركة الكهرباء تصميم وتوريد وتنفيذ وتركيب لوحات التوزيع الرئيسية والفرعية وجميع ما يلزم من توريد للكوابل والمواد لتغذية جميعMain Breaker as Electric company specifications and requirements, Main األحمال الكهربائية
Distribution Panel, Operation Panels and all needed Cables, instruments, protection relays,
 وتشمل جميع القطع واإلكسسوارات والوصالت والهياكل المعدنية والمواد الالزمة وجميعtrenches, manholes,

-

-

-

-

-

.الحسابات واألعمال اإلنشائية والميكانيكية والكهربائية وحسب تعليمات الجهة اإلشرافية
Main Distribution Board
Supply, install, test and commission the outdoor main distribution board (MDB) with IP55
as specified, including main air circuit breaker (ACB), outgoing moulded case circuit
breakers (MCCB), busbars, protection devices, electronic metering and monitoring devices
for the main feeder, the works include all related civil works for installation. Also price shall
include construction of concrete base underneath the MDB .
Distribution Board
Supply, install, connect and commission distribution board with incoming and outgoing
circuit breakers, busbars, and an increase of 120% for the number of breakers required
rating as specified and according to the instructions of the supervisory authority.
Motor Control Center (MCC)
Supply, install, test and commission the following motor control Center (MCC) . The
(MCC) shall include main incoming and outgoing circuit breakers, busbars, soft staeters,
capacitor bank to adjust the power factor up to 90%, soft starters compartments,
Uninterriptible Power Supply (UPS) for 6 hours, (24 VDC) power supply and charger
measuring and metering instruments, indication lamps, motor monitoring and protection
unit (MMPU), all connections, Ventilation system. Also price shall include conduits boxes,
cable trays inside the building and all accessories required all as specified and according to
the instructions of the supervisory authority.
Variable Frequency Drive
Supply, install, test and commission motor drive variable frequency for the new pump which
will be installed in the new pumping station building. The price shall include main circuit
breaker, measuring and metering instruments, indication lamps, all as specified and attached
specifications .
The Capacity of the Variable Frequency Drive shall be 15% over the motor power
Design, supply and installation of a cooling system (one duty and one standby) to ensure
that the operation of both VFDs togather at suitable temprature and as recommendation
of the VFD panels manufacturer and to the instructions of the supervisory authority. Price
shall include all required electrical, mechanical and civil.

 يضمن عمل جميع أجزاء محطة المعالجةHMI  معPLC system تصميم وتوريد وتنفيذ نظام تحكم متكامل

-

بشكل أوتوماتيكي ويدوي ويضمن إظهار قراءات جميع أجهزة قياس التدفق وأجهزة قياس الضغط وأجهزة قياس الح اررة
،وأجهزة قياس مستوى المياه في خزان الماء الخام مما يضمن التنبيه في حال ارتفا مستوى الماء بما يضمن عدم فيضانه
 باالضافة االشارات،باإلضافة ا لى إيقاف محطة المعالجة في حال أنخفاض مستوى الماء بما يضمن عدم العمل الجاف
 وتشمل جميع القطع واإلكسسوارات والوصالت والكوابل وأسالك اإلشارة وأجهزة القياس،عمل وتوقف أي جهاز كهربائي
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والحماية والمناهل والترنشات والمواد الالزمة وجميع الحسابات واألعمال اإلنشائية والميكانيكية والكهربائية وحسب تعليمات
.الجهة اإلشرافية
تصميم وتوريد وتنفيذ نظام تحكم متكامل سكادا في الموقع بحيك يتم التحكم باالبار المغذية لمحطة المعالجة

-

ونظام المعالجة المراد انشاءه في الموقع بحيك يضمن عمل جميع أجزاء محطة المعالجة بشكل أوتوماتيكي ويدوي
ويضمن إظهار قراءات جميع أجهزة قياس التدفق وأجهزة قياس الضغط وأجهزة قياس الح اررة وأجهزة قياس مستوى المياه في
 باإلضافة الى إيقاف محطة،خزان الماء الخام مما يضمن التنبيه في حال ارتفا مستوى الماء بما يضمن عدم فيضانه
 باالضافة االشارات عمل وتوقف أي جهاز،المعالجة في حال أنخفاض مستوى الماء بما يضمن عدم العمل الجاف
 وتشمل جميع القطع واإلكسسوارات والوصالت والكوابل وأسالك اإلشارة وأجهزة القياس والحماية والمناهل،كهربائي
.والترنشات والمواد الالزمة وجميع الحسابات واألعمال اإلنشائية والميكانيكية والكهربائية وحسب تعليمات الجهة اإلشرافية
وتشمل جميع القطع واإلكسسوارات والوصالت والهياكل المعدنية والمواد الالزمة وجميع الحسابات واألعمال
.اإلنشائية والميكانيكية والكهربائية وحسب تعليمات الجهة اإلشرافية
-

-

-

Programmable Logic Controller (PLC)
Supply, install, connect, test and commission all materials for programmable logic
controller (PLC) comprising of all telemetry equipment I/O modules, interface modules,
Ethernet switch suitable for fiber optic cable, fiber optic patch panel, serial port,
interconnection of power and signal cables between the PLCs and the motor control
centers, UPS unit, power supply and all necessary material according to drawings,
specifications and Engineer's instructions for handing over the works completely clear and
in operation condition. Also prices shall include all related civil works needed for
installation.
must be installed in the PLC panel and all site signals and readings must be viewed
*The PLC type must be compatible with the PLC type and SCADA protocols of FARA
9 project, so an arrangement must be done with FARA 9 contractor before selecting the
PLC type.
Communication Protocols:
The controller shall support Hart protocol and at least one of the following industry
standard protocols:

-

-Modbus

-

-Ethernet TCP/IP.

-

-Profibus.

-

-DNP3
HMI (Human Machine Interface)
Supply, install, connect, test and commission all materials for HMI (Human Machine
Interface) including graphics for the station and control of pumps and valves, some of data
which will be viewed on the HMI:
• Communication status
• Inlet Pressure reading
• Outlet Pressure reading
• Flow rate
• Flow totalizer.
• Full control for pumps and valves
• Alarm Limits
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• Pumps trip, pumps status, VFD signals and control & pumps speed
• Valve position percentage
• Fully open
• Fully closed
• Over torque trip for valves
• Over temperature trip for pumps and trips
• General trip
• Mains available
• UPS battery low.
Supply, install, connect and commission the following instruments and gauges.
Price shall include all power and control wiring between these instruments and the
MCC and PLC and HMI:
- Combination Pressure switches and Pressure gauge at the delivery and discharge side for
each pump.
- Pressure transmitter (4-20 mA) at the delivery and discharge side for each pump that
supports HART protocol
- Pressure transmitter (4-20 mA) at the main discharge header pipeline that supports HART
protocol.
- Flow switch protection for each pump
- Radar level sensor
 والسعر يشمل توريد األسالكphoto cell  توريد وتركيب وتشغيل لوحة نظام التحكم باإلنارة الخارجية عن طريقتمدد داخل مواسير معدنية مجلفنة والتوصيل من جهة لوحة التوزيع والى وحدات اإلنارة الخارجية و كل مايلزم من
11kw  وكونتاكتورphoto cell وقواطع كهربائية و2 ملم2.5 × 3 أعمال لتركيب اللوحة واجزاء و أسالك قياس
. hand  وauto وتتيح التشغيل عن طريق
Lighting Points:
Supply, installation and operation of a grounded lighting point. The price includes wires (3x2.5)
mm² and electrical cables, which are extended inside plastic pipes (25mm) inside the walls and
according to the instructions of the supervisory authority (QUANTITY: 22)
-Supply, installation and operation of indoor light units, LED light high bay, 150watt IP65,
220volts. (QUANTITY: 8)
- Supply, installation and operation of outdoor lighting units (without arm) LED type, watt150
IP65, 220volts. (QUANTITY: 14)
Sockets
Supply, installation, testing and operation of a grounded electrical Sockets and electrical feeding
points. The price includes PVC conduits, and all accessories, and wires and electrical cables,
which are extended inside plastic pipes (25mm) inside the walls up to distribution board, and
according to the instructions of the supervisory authority.
- Three phase electrical feeding point:
- 32A, 400V, 5Pin, switched, shuttered, 3phase outlet (IP65) with earth pole and mounted
in Wall Box at 1.2 m height from F.F.L. (QUANTITY: 4)
- Three phase electrical feeding point for hoist:
- 32A, 400V, 5Pin, using wires (5*6) mm2 with earth pole and mounted at 1.2 m height
from F.F.L. (QUANTITY: 1)
- Single phase electrical feeding point:
- 13A, 230V, 3Pin, switched, shuttered, single phase outlet (IP65) with earth pole and
installed in Wall Box at 1.2 m height from F.F.L. (QUANTITY: 10)
 وجسور تثبيتshutter  إنش على األقل مع22 فاز قطر1 توريد وتركيب وتشغيل مراوح شفط كهربائي صناعي
(QUANTITY: 6) .وأن يكون ذا منشأ أوروبي أو أمريكي أو ياباني ويثبت على إرتفا مناسب,

-
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Earthing System
design, supply, install, test and commission an earthing system suitable for all electric loads in the
site to achieve an earth resistance not more than 2 ohms. The works include all civil works, rods,
connection, testing links, manholes, bare copper conductor to connect the earthing system to the
main distribution board MDB,MCC, and all new electrical panels and loads.

شروط التشغيل :
1

يلت ت تتزم (المن ت تتاقص) بتش ت تتغيل وص ت تتيانة المحط ت تتة بك ت توادره الخاص ت تتة بحي ت تتك يلت ت تتزم بإنت ت تتاج مي ت تتاه مطابق ت تتة لمواص ت تتفة مي ت تتاه الش ت تترب
االردنيه رقم 2015/286

2

يلتزم المناقص بمعالجة المياه الخام ذات المحتوى والتركيز العالي من معلم السيلينيوم وحسب شروط العطاء

3
4

يلت ت تتزم المن ت تتاقص بمراقب ت تتة نوعي ت تتة المي ت تتاه الخ ت تتام الداخل ت تتة إل ت تتى المحط ت تتة وفق ت تاً لبرن ت تتامي رق ت تتابي ي ت تتتم اع ت تتداده م ت تتن المن ت تتاقص وي ت تتتم

5

يتحمل المناقص مسوولية دخول مياه ذات نوعية مخالفة لتصميم المحطة ،ويلتزم بتعويض شركة مياهنا بما قد ينشأ عن ذلك

اعتماده من شركة مياهنا

من عطل وضرر وحسب شروط العقد
6

تراقب شركة مياهنا المياه المنتجة حسب برامجها الرقابية المعتمدة وتشمل المراقبة الفحوصات التالية على سبيل المثال ال الحصر

ووفقاً لما تراه شركة مياهنا:
أ.

قياس العكارة للمياه الخام ،االيصالية ،والحموضة  ،والفحوصات الجرثوميه والبيولوجيه للمياه المنتجة التي يتم ضخها

بشكل يومي.
ب .إجراء فحوصات دورية شاملة للمياه الخام والمنتجة.

ج .مراقبة المياه المنتجة ومياه المرحلة األولية المياه الخام وحسب برنامي مختبرات مياهنا الرقابي .
7

تك ت تتون نت ت تتائي الفحوص ت تتات الص ت تتادرة ع ت تتن مختب ت ترات ش ت تتركة مياهن ت تتا بين ت تتة قاطع ت تتة لوج ت تتود مخالف ت تتات نوعي ت تتة ف ت تتي المي ت تتاه المنتج ت تتة
ويسقط المناقص أي حق لإلعتراض على هذه النتائي.

8

يلتزم (المناقص) بتقديم وتنفيذ برنامي مراقبة واضح لنوعية المياه الداخلة والمنتجة وخالل مراحل التشغيل بما يضمن التشغيل
السليم للوحدات بشكل يومي وتوفير األجهزة الالزمة للفحوصات و تشمل الفحوصات :
الفحوصات والتي تشمل  PH .EC. Turbidityيتم تنفيذها كل ساعتين.

9

مسوولية المناقص تبدأ من مأخذ المياه الخام داخل المحطة الجديدة ويتم التشغيل واالطفاء من خالل مياهنا وبالتنسيق مع المقاول
وحتى مخرج خزان المياه المنتجة ويشمل ذلك كافة المعدات وخطوط تصريف المياه الخاصة بالمحطة والمياه المرفوضة اضافة

10

ابتداء من قواطع شركة توزيع الكهرباء الرئيسية.
الى كافة التمديدات واللوحات الكهربائيه
ً
يلتزم (المناقص) بتشغيل المحطة بكفاءة عالية تحقق الغاية من اإلنشاء والتصميم النتاج مياه مطابقة لمواصفة مياه الشرب
االردنية كماً ونوعاً ويحق له عمل أي تحسينات أو تعديالت يراها مناسبة لتحسين آلية العمل على حسابه الخاص شريطة ان

يقوم بأخذ موافقة شركة مياهنا خطياً ،وال يحق للمناقص بان يعود على شركة مياهنا مطالباً بأية نفقات و/او مصاريف و/او
اجور نتيجة اعمال التحسينات وتوول ملكية هذه التحسينات الى شركة مياهنا عند انتهاء العقد.
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11

يلتت تتزم (المنت تتاقص) بتنظت تتيم آليت تتة العمت تتل وفق ت تاً لنظت تتام الورديت تتات وبالتنت تتاوب مت تتع التقيت تتد بق ت توانين وانظمت تتة شت تتركة مياهنت تتا المعمت تتول

به ت تتا وق ت توانين العم ت تتل االردن ت تتي الناف ت تتذ ،ويطل ت تتب م ت تتن المن ت تتاقص تق ت تتديم الهيك ت تتل التنظيم ت تتي لفري ت تتق العم ت تتل العام ت تتل ف ت تتي المحط ت تتة

وذلك من مباشرة العمل .
12

تلتزم شركة مياهنا بتوفير الحد االدنى من المياه الخام الالزمة النتاج ( 100م /3ساعة) وحسب الطاقة التصميمية للمحطة

13

يدفع (المقاول ) أثمان كميات المياه غير المنتجة في حال عدم قدرته على معالجة وانتاج كامل كمية المياه الخام المتوفره
والمحدده بقدرة المحطة التصميمية  100م \ 3الساعة .بقيمة  40قرش لكل م 3غير منتي .

14

اذا اخل (المناقص) بمواصفة المياه المنتجة من وحدات المعالجة
أ .يتم ابالغ (المناقص) خطياً لتص ت ت تتويب الوض ت ت تتع .بنفس اليوم ويتم تغريم المناقص  200ديناريوميا ولغاية تص ت ت تتويب الوض ت ت تتع
حسب إجراءات مواصفة مياه الشرب األردنية.

15

يلتزم (المناقص) بتشغيل المحطة بشكل مستمر و يومي ويضمن عمل جميع األجهزة والعدادات بشكل سليم ودقيق .

16

يتحمل (المناقص) مسوولية إصالح كافة األعطال الطارئة لكافة المعدات والتجهيزات الخاصة بالمحطة على أن يشمل ذلك

17

يتحمل المناقص أية أضرار تلحق بمنشات المحطة نتيجة قيامه بأعمال الصيانة والتشغيل ،كما ويلتزم بالمحافظة على نظافة

تبديل قطع الغيار أو األجهزة المعطلة على أن تكون القطع المستبدلة مطابقة للمواصفات األصلية
الموقع.
18

يلتزم (المناقص) بتأمين وسيلة اتصال في المحطة سواء كانت خط ارضي أو هاتف نقال لخدمة كادر المحطة التابعين له
ولسهولة التواصل معهم .

19

يلتزم (المناقص) بتوثيق جميع قراءات المحطة بشكل يومي وقابل لالطال من قبل شركة مياهنا ،ولشركة مياهنا الحق بإيقاف
المحطة عند تشغيلها من قبل (المناقص) بشكل يودي إلى إلحاق الضرر بأجهزة المحطة أووحداتها  ،و إصالح االضرار على

حساب (المناقص) ونفقته الخاصة.
20

يلتزم (المناقص) بتقديم تقارير فنية يومية ،شهرية مشتملة على كميات المياه المنتجة بشكل يومي وعمليات التشغيل والصيانة
الدورية الوقائية والعالجية الطارئة وجاهزية كافة المعدات في المحطة باإلضافة إلى الفحوصات المخبرية األساسية المنصوص
عليها في العقد.

21

يلتت ت تتزم (المنت ت تتاقص) بإعت ت تتداد خطت ت تتة وبرنت ت تتامي صت ت تتيانة وقائيت ت تتة دوريت ت تتة لكافت ت تتة م ارفت ت تتق ومعت ت تتدات وأجهت ت تزة المحطت ت تتة وتقت ت تتديمها الت ت تتى
ش ت تتركة مياهن ت تتا خ ت تتالل ش ت تتهرين م ت تتن مباشت ت ترة العم ت تتل ،كم ت تتا يلت ت تتزم (المن ت تتاقص) بتق ت تتديم قائم ت تتة بقط ت تتع الغي ت تتار الالزم ت تتة لض ت تتمان

استم اررية تشغيل المحطة ويلتزم بتوفيرها في مستود المحطة.
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شروط خاصة :
 .1ال يسمح للمقاول بتأخذ المياه من خطوط المياه القائمة بدون موافقة المهندس و في حالة موافقة شركة مياهنا على ذلك يتم احتساب
كميات المياه المستهلكة و محاسبة المقاول على ذلك حسب تعليمات المهندس.
.2

على المقاول كشف وتدقيق مواقع خطوط المياة القائمة قبل البدء فى العمل حيك يشمل العمل الحفريات في أي نو من التربة
واعادة الطمم واعادة وضع السطوح بموجب المواصفات وتعتبر تكاليف هذة األعمال مشمولة ضمن أسعار العطاء.

.3

ان وصل الخطوط المقترحة مع الخطوط القائمه يجب أ ن يتم بسرعة و فاعليه من اجل التقليل ما امكن من االخالل بالتزويد المائي
للسكان.وعلى المقاول التنسيق المسبق مع المهندس المشرف و مديرية المياة

.4

ان موافقة المهندس على اى عمل او مواد مقدمة من المقاول ال تعفى المقاول من مسئولياته المناطة به حسب شروط هذا العطاء.

 .5يتم قطع خطوط المياة المراد التوصيل عليها باستعمال معدات خاصة يوافق عليها المهندس حيك ال يسمح باستعمال اللحام الكهربائى
او الغازى و يجب ان تكون عملية القص عمودية على محور الخط.
.6

الى المقاول اخذ الحيطه لمنع دخول االتربه و االوساخ داخل خطوط المياه القائمه و عليه ان يوفر جميع المعدات الالزمه بما فيها
مضخة لضخ المياه من موقع كل وص له قبل المباشره بقطع الخط المراد الوصل عليه من اجل التقليل من دخول المياه الملوثة و
االوساخ الى خطوط التوزيع القائمه

 .7على المقاول التنسيق مع دائرة االراضى و المساحة ومع البلدية المعنية و االشغال العامة لتحديد قطع االراضي و مسارات خطوط
المياة و ضمان تنفيذها ضمن الطرق الرسمية التى سيتم تسليمها اليه من قبل شركة مياهنا .وال يدفع للمقاول لقاء هذه األعمال أية
عالوات إذ تعتبر مشمولة ضمن االسعار الفردية لألعمال المطلوبة.
.8

ان اى مواد يقدمها المقاول لالستعمال فى اعمال العطاء يجب ان تفحص بعد اخذ موافقة المهندس المشرف المسبقة و ذلك على
نفقة المقاول و طبقا للمواصفات المطلوبة او اية مواصفات اخرى مكافئة.

.9

ان اى مواد احضرت الى الموقع و كانت براى المهندس غير صالحة او من نوعية متدنية او غير

مناسبة لالستعمال فى اى

اعمال العطاء فعلى المقاول اخراجها من الموقع وعلى نفقته الخاصة.
 .10المتطلبات االساسيه العمال تمديد انابيب المياه بموجب المواصفات الفنية لسلطة المياة  /وشركة مياهنا لكافة البنود كما يلي-:
أ -تنظيف و تسوية و تحضير مواقع و مسارات خطوط المياه الفساح المجال امام معدات المقاول و عماله
ب -حفر الخنادق في جميع انوا 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 اوضا السطوح كما كانت عليه سابقا.
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ت -توريد و تمديد و كافة انوا المواسير وذلك شامال جميع القطع من تيهات واكوا ونقاصات و القطع الخاصه و كل ما يلزم
لتمديد المواسير و اتمام العمل على اكمل وجه
ك -توريد و تركيب كل انوا المفاتيح والعدادات و جميع القطع الالزمة لخطوط المياه بمختلف اقطارها مع القطع المالئمة من
فلنجات و براغى و صواميل و كسكيتات وقطع الفصل ........والخ وكافة ما يلزم على اكمل و حسبما يتطلب التشغيل السليم

للمفاتيح.
ج -توريد جميع المواد و االعمال و انشاء غرف و علب المفاتيح ( و ذلك للمحابس قطر  "8وما فوق و

محابس الهوايا ت

قطر ½  "1وما فوق ) من الخرسانة المسلحة كاملة و العمل يشمل ايضا الحفريات الالزمة و الخرسانة العادية للنظافة و
حديد التسليح و اعادة الردم حسب المواصفات و االعمال المعدنية الخاصة بالغرف من اغطية و درجات  ...........الخ و

كذلك وصالت االعمدة وعلب السطح

) extension spindle & surface boxوجميع ما يلزم بموجب المخططات

التفصيلية و المواصفات و حسب تعليمات المهندس المشرف شركة مياهنا.
ح -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.
خ -توريد و تركيب صناديق السطح و ذلك للمحابس قطر  " 6وما دون و كذلك محابس الهوايات قطر  " 1 1/4وما دون و
السعر يشمل اية حفريات اضافية و الخرسانة المسلحة الخ و جميع ما يلزم حسب المخططات التفصيلية.

د -ربط الخطوط الجديدة مع الخطوط القائمة شامال تركيب كافة ما يلزم من اكوا 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

).
ذ -توريد المياه و المضخات و الكلور و المعدات الالزمه و اجهزة ضغط خطوط المياه وذلك الجراء فحص التسرب و تعقيم و
غسيل خطوط المياه و جميع ما يلزم بموجب المواصفات و تعليمات المهندس المشرف.
اجراء الفحص الجرثومي ألغراض الخطوط والشبكات الجديدة
أنواع الفحوصات :

على المقاول اجراء الفحوصات التالية اضافه الى الفحص الجرثومي و على نفقتة الخاصة و ذلك في مختبرات شركة مياهنا او اي مختبر

معتمد من قبل الجهات المختصة لهذه الغاية
PH – 1

Turbidity – 2
R-CL2 – 3

على المقاول مراعاة مايلي عند تعقيم الخطوط والشبكات الجديده واجراء الفحص الجرثومي:
 – 1يقوم المقاول باخذ المياه للغسيل من مصادر المياه التابعة لشركة مياهنا ( الخط الذي سيتم الشبك عليه او محطات شركة مياهنا
القريبة ) او اي مصدر مائي معنمد من قبل سلطة المياه و على نفقة المقاول.

 -2تبقى مسوولية المقاول قائمة لحين ظهور نتائي عينات الفحص الجرثومي و في حال فشل العينات الجرثومية يقوم المقاول باعادة
التعقيم من جديد ويتم اخذ عينات جرثوميه حتى تنجح العينه .
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 -3تكون تكاليف الفحوصات المخبريه واثمان المياه على حساب المقاول والغسيل على نفقة المقاول من حيك اثمان المياه وتقدر اثمان
المياه بثالثة اضعاف السعر الرسمي لشركة مياهنا( سعر الصهاريي ).
 . 11المواد التي يقدمها المقاول :يكون المقاول مسووال عن تزويده للمشرو بجميع ما يلزم التمام العمل على أكمل وجه.

* طريقة التمديدات لخطوط الحديد و الدكتايل و الحديد المجلفن و البولي ايثيلين-:
أ  -تحضير الخندق و الطمم السفلي و الجانبي:
-

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

-

ال بمواد ذات مواد ناعمة و
لالرض الصخريه يحفر الخندق على عمق ال يقل عن (  ) 150ملم تحت خط الماسوره و يم ْ
عندما تكون التربه مبتله او اذا كان االساس طريا او حيثما بكون اسفل الخندق غير منتظم فقد يكون من الضروري زيادة
هذة السماكه ,و على المقاول القيام بهذه االعمال على حسابه

-

اما في االراضي الترابيه او الطريه الخاليه من الحجر القاسي او االجسام الصلبه و حيثما يمكن تسوية ارضية الخندق
تسويه مستويه دون وجود فراغات لتعطي دعما منتظما للمواسير على طولها و حسب قناعات المهندس فانه من الممكن
ان يسمح بتمديد المواسير مباشرة على اسفل ارضية الخندق الى عمق اكثر تحت اسفل الماسوره يكفي لوضع المواد
الناعمه و حسب موافقة المهندس المشرف و حسب المواصفات ادناه.

 يجب عدم حفر الخندق لمسافه كبيره قبل تمديد المواسير كما يجب دفن المواسير بالسرعه الممكنه و يجب عدم وضعالطوب و االجسام الصلبه تحت الماسوره للدعم الموقت او الدائم.
ب-
-

الطمم حول االنبوبBEDDING AND SIDE BEDDING :
تردم جميع الخنادق بمسافة ( ) 150ملم تحت اسفل الماسوره و حتى منسوب ( ) 300ملم فوق ظهر الماسوره و تدك يدويا
و بانتظام على طبقات ال تزيد عن (  ) 100ملم للسماكه المدكوكه

-

مواد الطمم السفليه و الجانبيه و حول الماسوره يجب ان تكون من رمل صويلح الخالي من الشوائب.

رمل صويلح الخالي من الشوائب وحسب التدرج والمواصفات التاليه -:
حجم المنخل
 -الكتله الطينيه التزيد عن %1من الوزن

5ر9ملم (")3/8
75ر 4ملم (رقم )4

  CLالتزيد عن 1ر %0من الوزن So3 -التزيد عن 4ر%0من الوزن

18ر1ملم (رقم )16
30ر0ملم (رقم )50

 Coal and Lignite -اليزيد عن  %1من الوزن0

نسبة المار %
100
100-95
80-45
30-10

15ر0ملم (رقم )100

10-2

075ر0ملم (رقم )200

3-0

76

ج -الطمم الى السطح العلوي-:
أوال :الخنادق:

 توريد رمل صويلح ووضعه فوق مواسير الديكاتيل و الحديد و الجلفانيز و العمل يتضمن تنظيف الخندق ما امكن قبل وضعالتامين.
 -إعادة طمم الخنادق من منسوب ما بعد التامين الى منسوب سطح األرض من بيس كورس ( ) B.C.او/و مواد ذات تدرج

واحد ( فوليه ) و باطون للمقاطع العرضية مع اعاده األوضا الى ما كانت عليه بموجب المواصفات والمخططات النموذجية
وتعليمات المهندس بما في ذلك نقل الفائض خارج الموقع الى األماكن المحددة من قبل الجهات المختصه و الدك باالجهزه
الميكانيكية مع الرش بالماء و الدحل على طبقات بحيك ال تزيد سماكه كل طبقه منها عن (  )200ملم ودرجه الدك بما ال
يقل عن  %95من الكثافة الجافه

ثانيا  :الخنادق في السطوا المعبده ( الشوارع  ,الساحات  ,االرصفه ) :
-

ان اعادة وضع الشوار و الساحات واالرصفه واالطاريف الى ما كانت عليه سابقا" يجب ان يتم بموجب المواصفات وحسب

التفاصيل المبينه على المخططات وبموافقة المهندس.
-

تكون المواد المستعمله وكافة االعمال المتعلقه بها مطابقه لما ورد في المواصفات الفنيه العامه العمال الطرق والجسور الصادره
عن و ازرة االشغال العامه واالسكان لسنة  1991وماط أر عليها من تعديالت.

-

تعتبر تكاليف ا عادة وضع السطوح الى ما كانت عليه و إزالة و ترحيل االنقاض مشمولة ضمن االسعار االفرادية و ال يدفع
لذلك اى عالوات ما لم يذكر خالف ذلك فى جدول الكميات.

 .1الشوارع والساحات المعبده (المسفلته)-:

 تعاد أوضا السطوح المعبده بعد االنتهاء من اعمال الطمم والدك والوصول الى المنسوب الالزم والحصول على موافقة المهندسكمايلي -:
أ-

توريد وتوزيع وخلط وفرش ورش بالماء والدحل لدرجة  %95حست ت ت تتب تجربة بروكترالمعدل وبست ت ت تتماكة 15ست ت ت تتم بعد الدحل وذلك
لطبقة االساس االولى (.) Sub-Base Course

ب -توريد وتوزيع وخلط وفرش ورش بالماء والدحل لدرجة  %100حست تتب تجربة بروكتر المعدل وبست تتماكة 15ست تتم بعد الدحل وذلك
لطبقة االساس الثانيه (. ) Base Course
ج -تكون مواد الطبقتين االولى والثانيه متدرجه حستب المواصتفات العامه العمال الطرق والجستور(فصتل  1-3جدول  2-3صتنف
ب ).
د -توريد ورش الوجه التأسيسي ( ) Prime Coatمن اسفلت ( ) MC-70بمعدل 5ر1كغم/م 2ويتم الرش ميكانيكا".
هت -توريد وفرش ودحل الخلطه االست تتفلتيه الست تتاخنه ( ) Hot Bituminous Concreteوبســـماكة حســـب ســـماكه الطبقه القائمة
على الواقع وبحيث التقل عن  8ســـم بعد الدحل في حال كانت الخلطة االســـفلتية طبقه واحدة  .وفي حال وجود طبقتين او
اكثر يتم اعادة االوضـاع على اكثر من طبقه وبسـماكة التقل عن  5سـم لكل طبقة وترم طبقة الصـقة بين الطبقات RC
 250و بمعدل  .5كغم /م. 2
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 عند قطع الش توار الرئيس تتيه حس تتب تص تتنيف امانه عمان الكبرى أو و ازرة األش تتغال العامة او البلديه المعنيه (عرض تتيا" اوبش تتكل مائل )فان مواد الطمم قبل طبقة السطح المعبده يجب ان تكون كمايلي-:
 -1من الخرستتانه العاديه ستتماكة ( )30ستتم وبقوة كستتر مكعبي صتتغري التقل عن (200كغم/ستتم2بعد  28يوما") كما هو مبين
في المخططات ويجب اعادة السطوح كما كانت عليه سابقا".
 -2من است ت تتفل طبقة الخرست ت تتانه العاديه المشت ت تتار اليها في البند ( )1اعاله ولغاية طبقة التأمين يجب ان تكون مواد الطمم من
مواد ( ) B.C.حس تتب المواص تتفات ادناه وتردم وتدك كما ورد س تتابقا" وكماهو مبين في المخططات او بحص تتمه ذات تدرج
واحد .
 في حاالت المقاطع العرضيه عندما تكون الطبقه االخيره من الخرسانه فانه يتم رشها باالسفلت الالصق  ))RC250بمعدل 0.5كغم /م.2
ان متطلبات تدرج مادة الفرشيات الحصويه ( ) B.C.عند فحصها حسب المواصفات االردنيه

القيتتاست ت ت ت ت ت تيتته النشت ت ت ت ت ت ت تتاءات الطرق

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

المار حسب الوزن %
منخل مربع الفتحات
100

5ر 37ملم (2/1و)"1

100-70

0ر 25ملم ()"1

85-55

0ر 19ملم ()"4/3

80-50

5ر 12ملم ()"2/1

-----

5ر 9ملم ()" 8/3

70-40

75ر 4ملم (لرقم )4

60-30

00ر 2ملم (رقم )10

50-20

425ر0ملم (رقم )40

30-10

075ملم (رقم )200

15-5

وبحيك التزيد نسبة المار من المنخل رقم  200عن 2/3المار من منخل .40
 .2االرصفة -:

بعد االنتهاء من اعمال الطمم والدك والوصول الى المنسوب الالزم والحصول على موافقة المهندس تعاد وضع االرصفه الى ماكانت

عليه سابقا" حسب المواصفات و المخططات و بموجب تعليمات المهندس وشامال مدة خرسانية سماكة  10سم تحت البالط.
.3

االطاريف -:

تكون االطاريف اما حجريه اومن الخرسانه جاهزه الصنع وحسب ماتكون عليه الحاله.

تركب االطاريف حسب وضعها االصلي باستعمال مونه االسمنت والرمل بنسبة  3-1والعمل يشمل القاعده الخرسانيه والتصفيح
خلف الحجر من الخرسانه العاديه (200كغم/سم 2بعد 28يوما")مع جميع االعمال وبموافقة المهندس المشرف.
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* مواسير البولي ايثيلين-:

 .1على المقاول توريد وتمديد واتمام وفحص خطوط مياه )  ( Service Linesمن مواسير البولي ايثيلين قطر 110ملم او اقل
شامال كافة ما يلزم من مفاتيح وقطع من مرابط واكوا وتيهات وسدادات وقطع خاصة…الخ وجميع ما يلزم حسب المواصفات
الفنية العمال خطوط المياه والمخططات التفصيلية وحسب تعليمات المهندس المشرف .

 .2يتم توصيل خطوط المياه (  )Service Linesقطر  63 PEمن مواسير البولي ايثلين و اقل على خطوط المياه القائمة او
المقترحة كما يلي:
أ.

على خطوط مواسير الدكتايل الرئيسة سواء كانت محتويه على الماء او فارغه باستعمال قطع خاصه Under Pressure

Tapping Gunmetal Ferrule and Saddle installed on the mainsوحسب ماهو مبين على المخططات

وبموجب تعليمات المهندس المشرف.
ب .على خطوط مواسير الحديد يتم التوصيل كالتالي:
.1

للوصالت ا لمنزلية القائمة يتم عمل فتحة في الخط الرئيسى ولحام " مفة " بالقطر المطلوب ليتم التوصيل عليها .

.2

للخطوط الفرعية ( الخدمية ) قطر  ،”2يتم قص الخط الرئيس وتركيب ولحام " تي " بقطر يساوي قطر الخط الرئيس

.3

للوصالت المنزليه القائمة (في حال كونها من مواسير البولي ايثلين ) يتم اعادة ربطها وتوصيلها على الخطوط

وفر قطر  "2او  "3ليتم التوصيل عليها.

الفرعيه من مواسير البولي ايثلين المقترحة باستعمال Self - tapping Ferrule and saddle placed on the
.4

 service line, or equal tee as indicated on the Drawingsوحسب تعليمات المهندس المشرف.

على المقاول توريد وتمديد شريط تحذيري ()  Ferrous Tracking Tapeحسب المواصفات المرفقة وذلك لمواسير
البولي ايثيلين فوق طبقة الطمم الناعم (طبقة التأمين )مباشرة وتعتبر التكاليف كاملة مشمولة ضمن االسعار االفرادية
العمال تمديد مواسير البولي ايثيلين .

ج -يكون المقاول مسووال عن تزويد اسياخ اللحام من اجود االنوا حسب البند (  )5 – 3من المواصفات العامه و االت اللحام
و القص و عدد كافي من شفرات القص و المعدات و الكهرباء لعمل و صالت انابيب الحديد و كذلك المعجون الخاص

الخالي من الرصاص للوصالت المسننه الخاصه باالنابيب المجلفنه وأنابيب البولي ايثيلين والمعجونه المستعمله لتنفيذ و
صالت انابيب الدكتايل ( ) lubrication Pasteو كذلك مواد عزل وتغليف الوصالت حسب مواصفات العامة وموافقة
المهندس المشرف و تعتبر تكاليف االعمال المذكوره اعاله مشموله ضمن السعر الفردي العمال تمديد انابيب المياه.
د -المتطلبات االساسيه العمال تمديد انابيب المياه باقطارها وانواعها المختلفه بموجب المواصفات و المخططات و حسب
تعليمات المهندس المشرف لكافة البنود كما يلي:

 .1تنظيف و تسوية و تحضير مواقع و مسارات خطوط المياه الفساح المجال امام معدات المقاول و عماله.
 .2حفر الخنادق في جميع انوا التربه سواء كانت ترابيه او صخريه او حوريه او غيرها و بسطوح مختلفه سواء كانت (
ترابي ،خرساني ،بالط ،درج اسفلت و غيرها و اعادة اوضا السطوح كما كانت عليه سابقا.

 .3توريد وتمديد كافة انوا المواسير واقطارها شامال جميع القطع من تيهات و اكوا

ونقاصات و القطع الخاصه شامال

عمل الوصالت السليمه للمواسير و تغليف الوصالت و كل ما يلزم لتمديد المواسير على اكمل وجه حسب شروط و
مواصفات العقد.
 .4توريد وتركيب كافة انوا واقطار المفاتيح وعدادات المياه مع القطع المالئمه من فلنجات و براغي وصواميل و كسكيتات
… الخ وكافة ما يلزم التمام العمل على اكمل وجه.
 .5توريد جميع المواد الالزمه و انشاء غرف المفاتيح ( وذلك للمحابس قطر  "8و ما فوق و محابس الهوايات قطر "1 1/2
وما فوق ) .من الخرسانه المسلحه كامله و السعر يشمل ايضا الحفريات الالزمه و الخرسانه العاديه للنظافه و حديد
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التسليح و اعادة الردم حسب المواصفات و االعمال المعدنيه الخاصه بالغرف من اغطية و درجات .......الخ و كذلك
وصالت االعمده و علب السطح (  )Extension Spindle & Surface Boxو جميع ما يلزم بموجب المخططات
التفصيليه و المواصفات و حسب تعليمات المهندس.
توريد جميع المواد الالزمة و عمل تغليف للمواستتير من الخرستتانة المستتلحة حيثما تتقاطع مع خطوط الصتترف الصتتحي أو عند مرورها
في االوديه وحيثما يلزم وحست ت تتب تعليمات المهندس وكذلك للدعامات الخرست ت تتانية المست ت تتلحة (  ) Thrust Blocksحيثما يلزم ويشت ت تتمل
أيضتتا أية حفريات الزمه والخرستتانه العادية للنظافة وحديد التستتليح والطوبار وجميع األعمال الالزمة بموجب المخططات والمواصتتفات
وحسب تعليمات المهندس
** المواصفات الالزمة العمال تمديد مواسير البولي ايثلين 125بواسطة اللحام الكهربائي Electrofusion
•
•

التاكد من قابلية القطع والمواسير اللحام الكهربائي مع بعضها البعض وحسب مواصفات الشركة الصانعة للقطع.

التاكد من ان قطع اللحام موجودة ضمن اكياس مغلقة وان التتعرض للشمس المباشرة وعدم فتح هذه االكياس اال بالموقع وعند

اجراء عملية اللحام مباشرة
•

ان تكون ماكنة اللحام ومنطقة اللحام موجودة تحت نفس الظروف الجوية

•

حماية منطقة اللحام من الظروف الجوية الغير مناسبة مثل الريح والمطر والثلي وان تتراوح درجة الح اررة من 10-م45-م

•

حماية منطقة اللحام سواء على الماسورة او على القطعة من كافة انوا الملوثات مثل الغبار والدهون والزيوت والشحوم وعدم لمس

هذه المنطقة بااليدي وفي حال حدوك ذلك يجب اعادة التنظيف بالمادة الخاصة بتنظيف الPE
خطوات اجراء عملية اللحام :
•

تنظيف منطقة العمل على الماسورة وقطعها بشكل عامودي

•

تقشير منطقة العمل بواسطة االداة الخاصة بذلك الزالة الطبقة المتاكسدة على ان التزيد طبقة التقشير عند ماهو مبين
بالجدول التالي:

القطر الخارجي للماسورة

الحد االدنى لطبقة التقشير

الحد االقصى لطبقة التقشير

 25-20ملم

 .2ملم

 .2ملم

 63-32ملم

 .2ملم

 .25ملم

 225-75ملم

 .2ملم

 .3ملم

اكبر  225ملم

 .2ملم

 .35ملم

او حسب اتعليمات الخاصة بالشركة الصانعة
•

تنظيف منطقة العمل بواسطة المنظف الخاص بمادة ال PE

•

توضع العالمات على الماسورة واحضار القطع الالزمة

•

تدخل القطعة حسب العالمات الموضوعة مسبقا

•

تثبيت القطعة بواسطة اداة التثبيت الخاصة بذلك

•

توصل االقطاب القطعة مع ماكنة واتبع التعليمات واالجرءات الخاصة بماكنة الحام وحسب طريقة الشركة الصانعة.

•

بعد االنتهاء من عملية الحام تتم ازالة االقطاب وتترك الفترة الالزمة للتبريد ثم تزال اداة التثبيت وتكون الفترة الالزمة

للتبريد كما هو مبين بالجدول التالي:
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الحد االدنى للوقت الالزم للقطع والسوكت
القطر الخارجي ملم

الفترة الالزمة قبل ازالة اداة

SDR11
الفترة الالزمة قبل اجراء فحص الضغط ( دقيقة )

التثبيت( دقيقة)
32-20

6

الضغط اقل من  6بار
10

الضغط اكثر من  6بار
30

110-75

10

20

60

160-125

15

30

75

225-180

20

45

90

القطر الخارجي

الفترة الالزمة قبل اداة

(ملم)

التثبيت(دقيقة)

SDR17
الفترة الالزمة قبل اجراء فحص الضغط ( دقيقة)

160-125

15

الضغط اقل من  6بار
30

الضغط اكثر من  6بار
75

225-180

20

45

90

الحد االدنى للوقت الالزم ل Saddles
القطر(ملم)
40
315-63
-11

الضغط اقل من  6بار
10
20

الضغط اكثر من  6بار
30
60

األعمال ضمن األمالك الخاصة والتبليغ -:

حيثما يكون تنفيذ العمل في األراضي الخاصه فان صاحب العمل يكون مسووال" عن مفاوضة أصحاب هذه األراضي أو

شاغليها والحصول على حقوق مرور في هذه األراضي وتكون مسوولية المقاول العمل بالسرعة المتفق عليها مع صاحب

العمل والمهندس واعالمهم عن عزمه دخول هذه الممتلكات الخاصة وسرعة عمله فيها كما هو وارد في شروط العطاء .وقبل
المباشرة في أعمال الحفريات في األمالك الخاصه يتوجب على المقاول ان يتفق ويسجل مع صاحب هذه األمالك أو شاغليها
على حالة سطوح هذه األمالك مع اشاره خاصة إلى أية

ظواهر تتطلب عناية خاصة واعادة األوضا

وتعمل هذه

السجالت بمساعدة المهندس الذي يحتفظ بنسخه من هذه االتفاقيات والسجالت واليحق للمقاول المطالبة بأية أجور عن أية

أعمال اضافيه اوتأخير اوتوقف ينشأ عن ذلك.
-12

المرافق المدفونه تحت االرض -:
يجب على المقاول ان يراعي البنود في المواصفات العامه والتي تتعلق بمسوولية المقاول لتحديد األماكن والمحافظة على

المرافق المدفونه تحت االرض والمنشئات ويطلب من المقاول الحصول على المعلومات التامه عن مواقع هذه المرافق من

الجهات المختصة،ويقوم المقاول بتحديد اماكنها مسبقا" عن طريق عمل حفر تفتيشيه وعلى نفقته الخاصه واية أضرار تتسبب
لهذه المرافق والمنشئات ،على المقاول القيام باصالحها على نفقته الخاصه طبقا" للبنود ذات العالقة في العقد وحسب تعليمات
المهندس .
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المياه لألعمال -:

-13

يكون المقاول مسووال" 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 .
مختبر فحص المواد-:

-14

على المقاول تسمية مختبر لفحص المواد موهل ومعتمد لدى الجهات المختصة وموافق عليه من قبل سلطة المياه وذلك إلجراء وعمل

الفحوصات المطلوبه بانواعها المختلفه حسب ومواصفات العطاء وكذلك الفحوصات التي يطلبها المهندس .

-

على المقاول إرسال واحضار العينات إلى ومن المختبر (أو إحضار جهاز المختبر إلى موقع العمل وذلك حسب طبيعة ونو
الفحص )  ،واحضار التقارير (بواقع  3نسخ من كل تقرير )وجميع مايلزم لتنفيذ هذه األعمال .

-

تعتبر تكاليف إجراء الفحوصات اواعادة إجراوها وتكاليف أعمال المختبر وتحضير التقارير مشموله ضمن أسعار العطاء .

-

على المقاول تزويد المهندس بجدول مواعيد الفحوصات مسبقا.

 - 15مخططات العقد:

مخططات العقد هى المخططات التي تم تحضتتيرها لهذا العقد والمرفقة مع وثائق الش تراء ,وأية مخططات معدله او تفصتتيلية او ملحقة
يمكن ان يصت ت تتدرها المهندس اثناء ست ت تتير العمل فى اعمال العطاء وكذلك المخططات التفصت ت تتيلية المقدمة من المقاول و الموافق عليها

خطيا من قبل المهندس.
-16

مخططات التنفيذ :
على المقاول ان يقدم للمهندس الخذ موافقته مخططات تنفيذية لالعمال المنفذة ومخططات تفصت تتيلية بعد التنست تتيق مع الجهات ذات
العالقة مبينا فيها كافة اللوازم والقطع واالقيستتة ومواصتتفات المواد واالعمال وحستتب طلب المهندس المشتترف وذلك بعد الكشتتف على
الخطوط القديمه.
وال يجوز المباشــــــرة بتنفيذ او تصــــــنيع او توريد اية مواد ما لم يقدم المقاول المخططات التنفيذية لها والحصــــــول على موافقة
المهندس مسبقا.
يقدم المقاول الى المهندس ثالثة نستتخ باإلضتتافة للنستتخة األصتتلية موقعة من المقاول بموجب كتاب خطي بذلك وتستتلم للمهندس فى
موقع العمل او حسب طلب المهندس.
على المقاول ان يقوم بتصحيح و تعديل هذة المخططات و حسب طلب المهندس.
موافقة المهندس على هذة المخططات او المواد او االجهزة و المواصتفات ال تعفى المقاول من مستوولية التوريد والتصتنيع بالمقاستات
الصحيحة وحسب مواصفات ومتطلبات العقد وتعتبر تكاليف اعداد وتجهيز المخططات التنفيذية مشمولة ضمن اسعار العطاء.

-17

المخططات المرجعية( AS-Built )-:
عند انتهاء اعمال تمديد خطوط المياه او الصت ت تترف الصت ت تتحي يقوم المقاول بعمل المست ت تتح الالزم النتاج المخططات المرجعية لالعمال
كما نفذت شامال المسقط االفقى و البروفايل بمقياس رسم
(العمودي  100/1واالفقي  ) 1000/1و تبين هذة المخططات وبش تتكل واض تتح اإلس تتم الرس تتمى لكل ش تتار وكذلك اش تتارات لمواقع اى
مرافق مدفونة ظهرت اثناء تنفيذ اعمال العطاء.
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-18

المواصفات الخاصة بالمخططات الجغرافية (:)GIS

 .1س ت ت ت تتيتم تزويد المقاول بنس ت ت ت تتخة رقمية لمنطقة العمل (حس ت ت ت تتب مخططات العطاء للمناطق المراد تنفيذها والمحددة فقط من قبل الجهة
المشت ترفة) تحتوى على حدود قطع اال ارض تتي والمعالم واس تتماء الشت توار وش تتبكة المياه وش تتبكة الص تترف الص تتحى ونظام القطع والترقيم
المستتخدم في شتركة مياهنا و(الموصتفات الخاصتة لشتبكات المياه و الصترف الصتحي المعتدة لدى مديرية نظم المعلومات الجغرافية
 /مياهنا)
 .2على المقتاول تزويتد شت ت ت ت ت ت تتركتة ميتاهنتا بنست ت ت ت ت ت تختة رقميتة من المخططتات التنفيتذيته والتي يتم العمتل عليهتا من خالل برنتامي ArcGIS
مس ت ت ت ت تتتخدما نس ت ت ت ت تتخة قاعدة البيانات المس ت ت ت ت تتلمه والمعمول بها في ش ت ت ت ت تتركة مياهنا على ان يكون ش ت ت ت ت تتكلها النهائي (shp( Format
او( ) Geodatabase.gdbوكذلك نس ت ت ت ت ت تتخه ورقيه طبق األص ت ت ت ت ت تتل عن النس ت ت ت ت ت تتخه الرقميه بحيك تحتوى على الطبقات ( ) Layers
المعلومات 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

▪

است تتتخدام نفس القطع و الترقيم المعمول به بشت تتركة مياهنا .المحافظة على نظام االحداثيات المست تتتخدم في شت تتركة مياهنا وهو
التربيع الفلسطيني ).( Palestine_1923_Palestine_Grid

▪
▪

ان تحوي على نقاط الربط والعزل والفصل ان وجدت مع الشبكات القائمة مع اظهارالخطوط الملغية.
اعتماد مقياس رس ت تتم للمخططات  1000/1او  .2500/1والبروفيل (  ) 1000/1أفقي (  ) 100/1عمودي  .ورس ت تتم التفاص ت تتيل
بمقياس رسم مناسب

▪
▪

ان تحوي المخططات الورقية على معلومات الهامش المبينة في المخططات المرفقة.
ان تكون النسخة الرقمية مطابقة الى النسخة الورقية و معتمدة من االشراف .

 .1لش تتركة مياهنا الص تتالحية بتعديل المواص تتفات الواردة اعاله و ذلك بما يخدم مص تتلحة العمل مع العلم بانه س تتيتم االعالم مس تتبقا
بذلك و بكتاب رسمى يوضح نقاط التعديل .
 .2يتعهد المقاول رس تتميا بعدم البيع او التص تترف بالبيانات المقدمة من ش تتركة مياهنا الى جهة اخرى كونها ملكا للش تتركة و اعادة
النسخة االصلية.
 .3سيتم االستالم من قبل المقاولين حسب المواصفات المذكورة اعاله .
لالستفسار يرجى مراجعة شركة مياهنا مدير مديرية نظم المعلومات الجغرافية.
على المقاول تسليم المخططات النهائية قبل االنتهاء من اعمال المشرو .
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 -19كميات المواسير و المفاتيح و القطع الخاصة -:

على المقاول ان يعمل مسحا للخطوط و تقديم مخططات تنفيذيه و التاكد من نقاط الربط ومن االطوال من كل من المواسير

المطلوبة باقطارها المختلفة وكذلك كميات القطع من تيهات و اكوا و سدادات ونقاصات  ......الخ و المفاتيح بانواعها و اقطارها
المختلفة و القطع الخاصة الالزمة التمام االعمال و اخذ الموافقه عليها قبل استيرادها .
-20

الجداول-:

جداول التطابق:
النشرات الفنية وجداول التطابق Technical Catalogue & Compliance Tables
على المقاول أن يقدم النشرات الفنية لكافة المواد التي تدخل في عمل المشرو وأن يقدم النشرة الفنية األصلية للمادة المعروضة تماما"
الخاصتة بها بالذات أو التي تشتملها فنيا" مع التأشتير على المادة طرازها في النشترات الفنية المرفقة وتقديم جدول مقارنة مفصتال" فيه

أس تتم المادة المعروض تتة وطرازها والمطلوبة (وطرازها أن ذكر في العطاء ) والمواص تتفات الفنية الكاملة للمعروض مقارنة بالمطلوب في
العطاء وبيان االختالف والتطابق فيما بينها وأي مالحظة على ذلك كما ويجب تقديم المواص ت ت ت تتفات القياس ت ت ت تتية المص ت ت ت تتنعة عليها المادة
المطلوبة والمعروضة الثبات االختالفات أو التطابقات الفنية وذلك الخذ موافقة المهندس المشرف .
 -22لوحة تسمية المشروع-:

على المقاول و خالل اسبو من تاريخ استالم موقع العمل تقديم و عمل لوحة قياس  0.75* 1.5متر على االقل مثبته فى مكان

واضح من موقع المشرو و حسب تعليمات المهندس و مبينا بوضوح ما يلى:

• اسم المشرو و رقم العطاء
• اسم المالك (شركة مياهنا)

• اسم الجهة المشرفة على المشرو شركة مياهنا /مديرية الخدمات 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 المشرو مشمولة ضمن اسعار العطاء.

 - 23استعمال اجزاء من المشروع عند االنتهاء-:

لصاحب العمل الحق اذا رغب فى ذلك استعمال او تشغيل اى جزء او اجزاء من المشرو مباشرة حين االنتهاء من تنفيذهاوال يعطيه

الحق الية دفعات اضافية بسبب ضيا الوقت او عدم مالئمة العمل التى يمكن ان يتعرض لها نتيجة لهذا العمل من قبل صاحب
العمل.
 -24الدعامات الخرسانية-:

الدعامات الخرسانية الواردة فى المخططات النموذجية هى لخطوط المياه ذات ضغط  16بار وفى حالة عدم مالئمة الدعامة الخرسانية

الواردة فى المخططات لضغط الخط يقوم المقاول بتصميم الدعامة المناسبة و تقديمها للمهندس المشرف للموافقة عليها و بدون المطالبة
باى تكاليف اضافية

ويتم المحاسبة حسب الكميات الموافق عليها من قبل المهندس المشرف.
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وثائق الشراء:

-25
•

تعتبر وثائق الشراء مكملة لبعضها البعض وتق أر وتفسر على هذا االعتبار.

•

تتكون وثائق الشراء الخاصة بهذا العقد مما يلي:
 -1من شروط عقد التجهيزات تصميم وتنفيذ (  )Yellow Bookويتضمن:
أ -الشروط العامة.

ب -الشروط الخاصة.
أ -نماذج الضمانات
 -2الجزء الثالك:
أ-المواصفات الخاصة

ب-جداول الكميات
-3

الجزء الرابع  :المواصفات الفنية العامة العمال تمديد المياة وخطوط الصرف الصحي و ملحقاتها الصادرة عن سلطة
المياه.

 -4الجزء الخامس:
أ -المواصفات الفنية العامة النشاء المباني الصادرة عن و ازرة األشغال العامة واالسكان سنة (( ) 1985الجزء الثالك) وأية

مالحق صدرت حتى تاريخه (الترفق مع العطاء).

 -5ايه مالحق تصدر على وثائق الشراء ( قبل فتح العطاء ).
-6

تعليمات المهندس (بعد االحالة و أثُناء التنفيذ).

 -26أولويات وثائق العطاء:

تحذف البنود من رقم ( )1إلى رقم ( )6من المادة ( )2 - 5من الجزء األول (الشروط العامة) بحيك تكون األولويات حسب التسلسل
التالي:

.1

اتفاقية العقد (اذا اكملت)

.2

كتاب القبول (قرار االحالة)

.3

العطاء (عرض المناقصة)

.4

أية مالحق تصدر للعطاء.

.6

دفتر عقد المقاولة  -الجزء األول.

.7

الجزء الثالك -أ -المواصفات الخاصة.

.8

الجزء الثالك  -ب( -جداول الكميات).

.9

الجزء الرابع  -المخططات.

.5

دفتر عقد المقاولة  -الجزء الثاني.

 .10الجزء الخامس  -المواصفات الفنية العامة (ألعمال المياه والصرف الصحي ).
 .11أية مواصفات عامة أخرى.
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 - 27مواصفات الشريط التحذيري:

تكون صفائح االلمنيوم المكونة للشريط بنقاء اليقل عن  %99.5و بسماكة االلمنيوم

9ميكرون و بعرض  50ملم وتصفح بين

طبقتين من مادة بالستيكية و تكون الرابطة جيدة االلتصاق وبذلك تكون درجة ح اررة االنصهار العليا  180درجة مئوية وتكون
رابطة بين الصفائح مقاومة للمياه.
تكون الصفائح الواردة اعاله مغلفة بطبقة من البولى ايثلين منخفض الكثافة و التقل سماكته عن  400ميكرون ,وبحيك يكون عرض
الطبقة االساسية من البولى ايثلين ال تقل عن  200ملم.
يوضع فوق طبقة االلمنيوم طبقة نهائية رقيقة بسماكة  100ميكرون من المادة البالستيكية

وبحيك يتم االلصاق بواسطة الح اررة و

بدون اضافة اية مواد لصاقة

يجب ان يكون االلتصاق كامل فوق الطبقة االساسية و كذلك فوق طبقة االلمنبوم الموصلة و بحيك يكون عرض الرقاقة نفس عرض
الطبقة االساسية المكونة من البولى ايثلين وبحيك يكتب على سطح الطبقة العلوى بااللغتين العربية و االنجليزية و بخط مناسب

CAUTION
MIYAHUNA
WATER PIPELINE
تحذير
مياهنا

خط مياه تحت االرض

يجب ان تكون السماكة الكلية للشريط التتعدى  500ميكرون %5-+
وبحيك يكون كسر االجهاد لعرض  150مام اليقل عن  75كغم
ب -يجب على المقاول توريد و تمديد فوق سطح تامين مواسير الدكتايل شريط بولى ايثلين سماكة  400ميكرون  %5-+و بعرض  300ملم
 ,و بحيك يطبع على الشريط باللغتين العربية و االنجليزية و بخط مناسب

CAUTION
MIYAHUNA
WATER PIPELINE
تحذير
مياهنا

خط مياه تحت االرض
ج -ويكون لون الشريط ازرق او اي لون اخر بناءا على طلب المهندس
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الوثائق الواجب ارفاقها في المطالبة المالية ليتم صرفها حسب األصول:
أ.

مطالبة الدفعة المقدمة على العطاء:

 .1كفالة بنكية للدفعة المقدمة ).(Advance Payment
 .2قرار احالة.
ب .المطالبة االولى للمشاريع قيد التنفيذ:
.1

أصل المطالبة موقعة من قبل المقاول  +كتاب تغطية للفاتورة صادر من قبل المقاول (الشركة المنفذة)

 .2شهادة دفع موقعة من قبل المهندس المشرف ومدير الدائرة.
 .3نماذج الكيل وجداول كميات العمل الفعلي موقعة حسب األصول.
 .4قرار االحالة.
 .5وصل قبض رسوم قرار االحالة.
 .6االتفاقية الموقعة مع المقاول.
.7

كفالة حسن التنفيذ سارية المفعول لحين انتهاء أعمال العطاء موافق عليها من قبل المهندس المشرف.

 .8بوليصة التأمين سارية المفعول موافق عليها من قبل المهندس المشرف.
 .9أمر مباشرة العمل.
 .10األوامر التغييرية ان وجدت.
 .11جداول الكميات واألسعار (موقع من قبل لجنة العطاءات).
 .12تعزيز المحتجزات والغرامات ان وجدت في شهادة الدفع.
 .13موافقة شركة مياهنا على كادر العمل.
 .14الفحوصات المخبرية حسب شروط العقد.
ج .الوثائق الواجب ارفاقها من المطالبة الثانية حتى النهائية:
 .1أصل المطالبة موقعة من قبل المقاول مع كتاب تغطية للفاتورة صادر من قبل المقاول (الشركة المنفذة).
 .2شهادة دفع موقعة من قبل المهندس المشرف ومدير الدائرة.
 .3جداول كميات العمل الفعلي ونماذج الكيل موقعة حسب األصول.
 .4األوامر التغييرية ان وجدت.
 .5جداول الكميات واألسعار (موقع من قبل لجنة العطاءات).
 .6تعزيز المحتجزات والغرامات ان وجدت في شهادة الدفع.
 .7نموذج المخالصة عن دفعة األنجاز.
 .8الفحوصات المخبرية حسب شروط العقد.
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د .الوثائق الواجب ارفاقها في المطالبة النهائية (استرداد المحتجزات):
 .1تقديم كتاب حسم حسب النسب الواردة في الشروط الخاصة بتقديم المخططات المرجعية ) (As Builtالبند رقم ( )4شروط
وأحكام عامة.
 .2مخطط  As builtملف اتوكاد ( )CDومخططات كروكيه شريطة المصادقه عليها من قبل المقاول واالداره المشرفه على
العطاء اصوليا (ختم).
 .3مشروحات تبين اذا ما تطلبت عطاءات الصيانه والتنظيف واعادة التأهيل اي تغييرات بمسارات المشرو القائم.
 .4براءة ذمة من ضريبة الدخل ملصق عليها طوابع بقيمة  200فلس.
 .5نموذج (د )10-مخالصة عن دفعة االنجاز عند االستالم األولي.
 .6كفالة صيانة موافق عليها من قبل المهندس المشرف .خصم .%5
 .7تقرير لجنة االستالم األولي.
 .8براءة ذمة من أمانة عمان.
 .9شهادة مطابقة الفحوصات المخبرية موقعة من قبل المهندس المشرف.
 .10نموذج غرامة التأخير.
 .11براءة ذمة من مستودعات مياهنا.
 .12براءة ذمة من شركة االتصاالت االردنية
 .13براءة ذمة من شركة الكهرباء األردنيه
مرفق ()1

قائمة ا بار المطلوب استغالل مياهها وكميات انتاجها
Production rate
)(m3/h
50
50

Well name
Swaqa 25 c
Waqa 24a
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مرفق ()2
الخصائص الفيزيائية والكيميائية والمايكروبيولوجية لمياه آبار سواقة 25 C

مرفق ()3
الخصائص الفيزيائية والكيميائية والمايكروبيولوجية لمياه آبار سواقة24A
مرفق ()4
رسم توضيحي ألبار سواقة
مرفق ()5
الخصائص الفيزيائية والكيميائية والمايكروبيولوجية لخليط مياه آبار سواقة

مرفق رقم 6

تقارير حفر االبار
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 -28جهاز المقاول المنفذ:

يتعين على المقاول االلتزام بتعيين الكادر المطلوب وحسب ما هو مبين في الجدول أدناه وهذا يعتبر الحد االدنى ويجب زياده عدد المراقبيين
عند زياده عدد الفرق العامله  ،وفي حالة عدم التزام المقاول بتعيين الكادر المطلوب  ،سيتم حسم المبال 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.
الوظيفة

الرقم

الموهل

1

وكيل مفوض

هندسة

2

مهندس موقع  -مقيم

هندسة مدنية

3

مهندس موقع

هندسة

4

مهندس موقع

هندسة كيميائية

5

مهندس موقع

هندسه كهربائية

6

مراقب

كلية جامعية

7

مساح

8

يلتزم ( المنتتاقص ) بتقتتديم قتتائمتتة

عدد سنوات

العدد

مبل الحسم عن كل يوم/لكل

الخبرة

المطلوب

شخص غياب/دينار

5

1

35

7

1

35

ميكاترونكس  /او

ميكانيك

فترة تشتغيل وصتيانة المحطة على
أن يتضمن الكوادر التالية:

▪ مشرف محطة عدد واحد
بكالوريوس اوحملة الدبلوم
بخبرة ال تقل عن 5
سنوات.
▪ ورديت تتات كت تتل ورديت تتة اثنت تتان
(واحتد على االقتل من حملتة
ال تتدبلوم المتوست ت ت ت ت ت تتط وا خر
فني تشت ت ت ت ت تتغيل ال تقل خبرته
عن  3سنوات)

▪ فني صت ت ت تتيانة ميكانيك وفني
صيانة كهرباء.

5

متوسطة /انشائي

10

كلية جامعية

10

متوسطة

ب ت تتالك ت تتادر الفني ادن ت تتاه فقط خالل

7

1

35

1

35

1

20

1

20
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نظام تصاريح العمل
أهداف تطبيق النظام
 .1إنجاز العمل بطريقة آمنة ومنظمة.
 .2إعالم المدراء المعنين عن األعمال المخطط لها والتي قد توثر على مستوى الخدمة التي تقدمها الشركة.
أنواع تصاريح العمل
 .1التصريح الممتد ( طويل األمد ) :ويغطي األعمال الروتينية – فترة التصريح (  6أشهر ).
 .2التصريح الخاص  -المحدد ( قصير األمد ) :ويغطي أعمال محددة ومخطط لها – ويعطى تصريح لكل مهمة أو عمل.
األعمال التي يطبق عليها نظام تصاريح العمل
 .1التصاريح الممتدة – تطبق على
•

بناء على أمر عمل
مكاتب صيانة شبكات المياه – ويغطي كل أعمال الصيانة الرويتنية اليومية ،بينما تنجز المهمات اليومية ً
صادرمن مدير مديرية صيانة شبكات المياه .وعلى روساء اقسام الصيانه طلب إصدار التصريح وتجديده قبيل إنتهاء صالحية

•

ناء على أمر عمل صادرمن
شعبة التمديدات الرئيسية– ويغطي التصريح األعمال الروتينية اليومية ،بينما تنجز المهمات اليومية ب ً

التصريح ( فترة التصريح –  6أشهر ).

مدير مديرية صيانة شبكات المياه  .وعلى رئيس شعبه التمديدات طلب إصدار التصريح وتجديده قبيل إنتهاء صالحية التصريح

( فترة التصريح –  6أشهر ).
•

بناء
عقود إعادة األوضا وعقود كشف المياه الفاقده – ويغطي التصريح كافة األعمال في العقد ،بينما تنجز المهمات اليومية ً
على أمرعمل صادرمن مدير مديرية صيانة شبكات المياه .على المقاول طلب إصدار التصريح قبل البدء بأي عمل ضمن العقد
( التصريح يغطي الفترة التي يسري فيها العقد ) ويجدد كل  6شهور.

•

بناء على
عقود إستبدال المواسير المجلفنة  -ويغطي التصريح كافة األعمال المطلوب إنجازها ،بينما تنجز المهمات اليومية ً
أمر عمل صادرمن مدير مديرية صيانة شبكات المياه .على رئيس قسم االشراف طلب اصدار التصريح من مدير مديرية صيانة
شبكات المياه قبل البدء بأي عمل ضمن العقد ( التصريح يغطي الفترة التي يسري فيها العقد ).

•

عقود التوصيالت الجديدة في ادارة خدمات الزبائن – ويغطي التصريح عقود ادارة توصيالت المياه الجديده وتوصيالت الصرف
الصحي  ،على ممثل ادارة خدمات الزبائن طلب إصدار التصريح وتجديده قبيل انتهاء صالحية التصريح ( فترة التصريح 6
أشهر ).

•

بناء على أمر العمل .المشرف
مديرية الصيانة – ويغطي التصريح كافة أعمال الصيانة الوقائية ،بينما تنجز المهمات اليومية ً
الكهربائي أو المشرف الميكانيكي يطلب إصدار التصريح ويطلب تجديده قبيل انتهاء صالحية التصريح (فترة التصريح – 6
أشهر) .ويجب مالحظة أن أعمال الصيانة التالية تتطلب تصريح محدد:
✓ أعمال صيانة معدات الكلور.

✓ أعمال الصيانة المتعلقة بلوحات التحكم الكهربائيه.
✓ أعمال صيانة المضخات.
•

اعمال صيانة الصرف الصحي – ويغطي التصريح كافة أعمال الصيانة الروتينية الوقائية والتصحيحية والتي تنجز بجهد
موظفي مياهنا  .مدير محطات التنقية ومدير صيانة شبكات الصرف الصحي يطلبا إصدار وتجديد تصاريح العمل – كل في
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مجال عمله ( فترة التصريح –  6أشهر ) مع مالحظة أن الدخول إلى األماكن المحصورة يتطلب تصريح عمل خاص لكل
دخول.
 .2التصاريح الخاصة (المحددة ) – وتطبق على األعمال التالية:
عقود مشاريع اعستثمار الرئيسي:
األعمال التي تتم على المرافق

األعمال التي تتم على الشبكات

الغسيل والتعقيم

التوصيالت
العزل وفحوصات سريان المياه (منتصف الليل)

بداية تشغيل المرافق

بداية تشغيل الشبكة

إلغاء المرافق (توقيفها)

إلغاء الشبكة (توقيفها )

إزالة المرافق

مالحظة :عندما يتطلب العمل توقيف محطة ضخ ،على مدير تشغيل االبار والمحطات تطبيق أنظمة العزل واإلقفال ومدير تشغيل شبكات
المياه تعويض النقص في ضخ المياه نتيجة التوقيف.
•

أعمال اخرى لمتعهدي مياهنا

ويغطي التصريح األعمال التي تتم على الشبكات أو المرافق ،ويستمر التصريح حتى إنتهاء فترة العقد.
وتطلب إحدى الجهات التالية إصدار وتجديد التصريح حسب العمل المطلوب:
أعمال المتعهدين أو المقاولين على الشبكات
أعمال التحويالت – دائرة الخدمات الفنية

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

•

أعمال مديرية الصيانة على :
 .1معدات الكلور.
 .2األعمال المتعلقة بالعمل على اللوحات الكهربائيه .
 .3األعمال التي تتم على المضخات .

يطلب إصدار التصريح المشرف الكهربائي أو المشرف الميكانيكي.
•

تنظيف الخزانات – يطلب مدير ادارة االنتاج والنوعيه ومدير ادارة العمليات إصدار التصريح وتكون مسئولية إصدار التصريح
مشتركة بين ادارة االنتاج والنوعيه و ادارة العمليات.

•

أعمال صيانة شبكات الصرف الصحي التي يقوم بها متعهدين – يطلب مدير صيانة شبكات الصرف الصحي إصدار التصريح

االعمال المتعلقة با الت في محطات التنقية – يطلب إصدار التصريح مدير محطات التنقية.
•

األعمال التي يقوم بها المتعهدين عن طريق سلطة المياه األردنية – ويطلب من المتعهد تصريح العمل في كلتا الحالتين
التاليتين:

 .1إذا كانت األعمال تتم على المرافق أو األراضي تحت إدارة مياهنا.
 .2واذا كانت األعمال تتم خارج المرافق او األراضي تحت إدارة مياهنا ولكنها توثر على مستوى الخدمات التي تقدمها الشركة.
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كيفية تطبيق نظام تصريح العمل
يتم تطبيق النظام بإستخدام:
 .1نموذجي تصريح العمل ( الممتد أو المحدد ) ويصدر على  4نسخ :
•

األولى ( األصلية ) – يحتفظ بها طالب التصريح .

•

الثانية – يحتفظ بها في المكتب الصادر عنه التصريح .

•

الثالثة – ويحتفظ بها في موقع العمل .

•

الرابعه – ويحتفظ بها في قسم السالمه والصحه المهنيه .

 .2تفاصيل نظام العزل واإلقفال – وترفق هذه الورقة مع تصريح العمل إذا كانت األعمال المطلوبة تتطلب تطبيق هذا النظام.
عملية الحصول على الموافقة
وهي مسئولية مدير ادارة الدائره المعنيه باصدار تصريح العمل ،ويعتبر الطلب للحصول على تصريح عمل موافق عليه ( إذا تم توقيعه من
قبل مدير االداره المعنيه ) تصريح عمل ساري المفعول.
من يوقع تصاريح العمل

ادارة العمليات
الصرف الصحي

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

مدير الصرف الصحي

ادارة االنتاج والنوعيه

ادارة الخدمات الفنيه

مدير الصيانة

مدير االشراف

رئيس قسم صيانة محطات

مدير الدراسات

معالجة المياه

والتصاميم

مدير تشغيل المحطات وا بار

مالحظة :إذ ا كان الشخص طالب التصريح مخول بالتوقيع على التصريح فعليه تقديم الطلب وأخذ الموافقة عليه من شخص آخر مخول
بالتوقيع وال يجوز أن يكون طالب التصريح والموقع عليه نفس الشخص ويتم اعتماد توقيع مدير ادارة الدائره المعنيه .
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إدارة نظام تصريح العمل
المدراء التالية أسمائهم مسولين عن اصدار تصاريح العمل كل في مجال عمله:
ادارة العمليات

ادارة الخدمات الفنيه

ادارة االنتاج والنوعيه

م –.أعمال الصرف الصحي.

م – .اعمال الصيانة.

م _ .اعمال الدراسات والتصاميم

م –.اعمال المحطات وا بار.

م– أعمال محطات معالجة المياه .

م - .اعمال االشراف

م - .صيانة شبكات المياه
م –.تشغيل شبكات المياه
الملحق ( ب ) يبين شروط السالمة العامة والمستلزمات والمعدات الالزم توفيرها والتقيد بها من قبل المتعهدين والمقاولين
شروط السالمة العامة للمتعهدين والمقاولين
 .1على 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.
 .2على المقاول /المتعهد وضع اإلشارات التحذيرية و اتبا متطلبات السالمة العامة قبل بدء العمل و تقديم خطة للسالمة العامة تشمل
على سبيل المثال ال الحصر :
•

أسماء األشخاص المسوولين 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)

 .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 أمانة عمان الكبرى و دائرة السير و المهندس المشرف بدون اية زياده
على األسعار.
 .4ستقوم شركة مياهنا  /مهندسي اإلشراف المسوولين عن األشراف ومتابعة التنفيذ بإجراء التفتيش 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 ( )50-200دينار وحسب رأي المهندس المشرف.
 .5على المقاول اتخاذ االجراءات الالزمه للسالمه العامه و تدعيم جدران الحفريات بالطوبار الالزم بدون ايه زياده على االسعار.
 .6في حال تكرار المخالفه سيتم رفع قيمة الغرامه دون سابق أشعار بزياده مقدارها  100دينار.
 .7على المقاول اتخاذ االجراءات الالزمه لضمان السالمه العامه على الطرق و مرفق طيه مخططات ارشاديه للسالمه العامه على
الطرق لتطبيقها على المواقع و بالتنسيق مع اجهزه امانه عمان الكبرى و دائره السير و المهندس المشرف و بدون ايه عالوه على
االسعار.
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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 االقما 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 المسوول عن تقيد العمال بقواعد السالمه العامه وعن مخاطر وأضرار قد تلحق بالمواطنيين

•

توفير اوتدريب شخص مدرب وموهل للقيام بواجبات السالمة والصحة المهنية من قبل المتعهد

•

يتحمل المتعهد اى خساره ناتجه عن عدم تطبيقه شروط السالمه العامه

•

تكون مسولية متابعة وتنفيذ النقاط اعالءه مع المتعهد المنفذ للعمل من قبل مهندس االشراف المسول عن متابعة المشرو .
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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 وقو الحوادك.
لذا يتوجب عليك في حالة الحفر في الشوار بوضع جميع معدات السالمه العامه الضروريه على الطرق والمنصوص عليها في قانون دائرة
السير وذلك لمنع وقو حوادك سواء كانت هذه الحوادك بالنسبه للعاملين في المشرو أو المشرفين أو لسائقي السيارات أوالمشاة
أو غيرهم أذكر منها مايلي وعلى سبيل الذكر وال الحصر -:
•

أقما 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
شار 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 المشرو منه وتوقع عليه
عقوبه ماليه تحدد حسب ماتراه الشركة مناسباً.

•

تقع على عاتق المتعهد /المقاول مسوولية أي إصابة عمل تقع ألي شخص سواء موظفاً لديهم أم من عامة الناس او أي
حادك يلحق الضرر في ممتلكات ا خرين ناتي عن عدم إتخاذ تدابير السالمة العامة الالزمة والضرورية وال عالقة لشركة مياهنا امام
القضاء بذلك

االسم ................:

التوقيع ......................:

التاريخ ...........................:
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نموذج التفتيم على السالمة
اسم العطاء:

رقم العطاء:

المراقب:

التاريخ:

مندوب المقاول:
االلتزام

التصحيح المطلوب

البنــــد

الرقم
1

مخططات ووثائق الشراء متوفرة في الموقع.

نعم /ال /ال ينطبق

نعم  /ال

2

صندوق اعسعافات األولية متوفر ومجهز.

نعم /ال /ال ينطبق

نعم  /ال

3

منطقة العمل منظمة وخالية من العوائق.

نعم /ال /ال ينطبق

نعم  /ال

4

المستودع نظيف ومنظم.

نعم /ال /ال ينطبق

نعم  /ال

5

المواد القابلة لالشتعال في أوعية مخصصة واشارة التحذير متوفرة.

نعم /ال /ال ينطبق

نعم  /ال

6

األدوات والمالبس الوقائية متوفرة ومستعملة.

نعم /ال /ال ينطبق

نعم  /ال

7

السترة العاكسة متوفرة ومستعملة.

نعم /ال /ال ينطبق

نعم  /ال

8

جميع العوائق واألخطار متوفرة وموضحة ومعزولة.

نعم /ال /ال ينطبق

نعم  /ال

9

اعشارات التحذيرية واعرشادية متوفرة ومستعملة.

نعم /ال /ال ينطبق

نعم  /ال

10

الممرات مفتوحة وسليمة.

نعم /ال /ال ينطبق

نعم  /ال

11

حماية الحفر مستعملة حيث يلزم.

نعم /ال /ال ينطبق

نعم  /ال

12

جنب الحفر خالي من العوائق والردم.

نعم /ال /ال ينطبق

نعم  /ال

13

وسائل السيطرة على الغبار مستعملة.

نعم /ال /ال ينطبق

نعم  /ال

14

الخدمات األخرى كالكهرباء والهواتف محددة المسار.

نعم /ال /ال ينطبق

نعم  /ال

15

خطة تنظيم السير متوفرة وموافق عليها.

نعم /ال /ال ينطبق

نعم  /ال

16

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

نعم /ال /ال ينطبق

نعم  /ال

17

العمال خارج نطاق تحرك اآلليات الثقيلة.

نعم /ال /ال ينطبق

نعم  /ال

18

التصرف باألنقاض حسب األصول.

نعم /ال /ال ينطبق

نعم  /ال

19

إدارة المواد الحساسة حسب األصول (مثل الكيماويات).

نعم /ال /ال ينطبق

نعم  /ال

20

الدخول إلى األماكن المحصورة حسب األصول.

نعم /ال /ال ينطبق

نعم  /ال
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تاريخ اعنهاء

اعجراء المطلوب

التوقيع

رقم البند

التاريخ

مندوب المقاول
مالحظات (إذا لزم)

التفتيم

االسم:

التوقيع

التاريخ

المراجعة

االسم:

التوقيع

التاريخ

مخالفات رئيسية

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

الغرامة 200.00 :دينا ارً

مخالفات ثانوية:

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

الغرامة 50.00 :دينا ارً
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ملحق

تعليمات صرف المواد من المستودعات الى المقاولين
فيما يتعلق بمشاريع الوصالت المنزلية الجديدة ومشاريع استبدال خطوط المياه واية عطاءات اخرى يتطلب تنفيذها استالم قطع من مستودعات
الشركة ،والتي تقدم فيها شركة مياهنا المواد الى المقاول ،يراعي بأن تكون آلية تسليم المواد الى المقاول من مديرية المستودعات واعادتها من
قبل المقاول الى مديرية المستودعات بعد انتهاء المشرو حسب اإلجراءات الموضحة أدناه :
 -1يقوم كل مقاول بتفويض شخص يمثله لمراجعة واستالم المواد من المستودعات بموجب كتاب رسمي صادر من قبل المقاول ولكل
عطاء على حدة مع جواز تفويض نفس المفوض على اكثر من عطاء واحد عامل ،وعلى ان يتم اعتماد التفويض من قبل االدارة
المعنية بموجب كتاب رسمي موثق فيه اسم الشخص المفوض وتوقيعه على ان يتم إرفاق نسخة عن كتاب التفويض بملف العطاء
وارسال نسخة الى مديرية المستودعات.
 -2تقوم مستودعات شركة مياهنا بصرف المواد الى الشخص المفوض من المقاول بموجب طلب لوازم موقع من المهندس المشرف
ورئيس القسم او مدير المديرية ذات العالقة مع تثبيت ارقام المعامالت على طلبات اللوازم بحيك تصرف المواد وفقا للنموذج المعتمد
الذي يحدد القطع المطلوبة ولكل معاملة على حدة ( مرفق رقم (.))1
 -3يلتزم مأمور المستود بتثبيت نو ومنشأ ( المصنعية) المادة المصروفة على سندات الصرف.
 -4تسلم المواد الى الشخص المفوض من المقاول بموجب مستند صرف موقع من أمين المستود وتوقيع ممثل المقاول المفوض وختم
مستند صرف المواد بالختم الرسمي المعتمد عن المقاول ( تختم الصفحات المكربنة أيضا) مع تحديد رقم العطاء على مستند الصرف.
 -5في حال عدم توفر مادة في المستود لحاجة آنية لتنفيذ معاملة ،يطبق ما ورد بعقد العطاء الخاص بالمعاملة بهذا الخصوص.
 -6يقوم المقاول بعد نهاية أعمال المشرو بتقديم كشف بالمواد التي قام بتركيبها ضمن أعمال العطاء مصادق عليه من قبل المهندس
المشرف ومدير المديرية المعنية.
 -7تقوم المديرية المعنية بتدقيق الكشف الوارد في البند ( )6واعتماده تم تحويله الى مديرية المستودعات.
 -8تقوم مديرية المستودعات باصدار كشف يبين الفروقات بين المواد المصروفة والمستخدمة للعطاء ،وتكون صالحية هذا الكشف
ثالثون يوما ويصدر لمرة واحدة فقط ويتم تسليمه للمقاول أو الشخص المفوض.
ُ -9يلزم المقاول بتبرئة ذمته من المستود ( إعادة المواد) خالل ثالثون يوما من إستالم كشف مديرية المستودعات ،وعلى ان يتم مراجعة
المستود لمرة واحدة فقط.

 -10تشكل لجنة لمدة عام تكون مهمتها استالم وتدقيق المواد المرتجعة من قبل المقاولين عند انتهاء العطاء وفقا لكشف فروقات المواد
الصادر من قبل مديرية المستودعات.
 -11في حال عدم قيام المقاول بتبرئة ذمته من المستود ضمن الفترة المحددة في الفقرة رقم ( )9تقوم مديرية المستودعات بإحتساب
رصيد المواد المتبقي في حوزة المقاول بالتنسيق مع المهندس المشرف وتحميل المقاول القيمة المالية لرصيد المواد وملحقاتها المتبقية
في حوزته وحسب سعر آخر شراء لهذه المواد مضافا إليه نسبة  ( %25أتعاب إدارية وبدل تخزين ) وحسب تقرير لجنة اإلستالم
المشكلة لهذه الغاية.
 -12في حال التزام المقاول بتبرئة ذمته ضمن الفترة المحددة في الفقرة رقم ( )9وقيامه بإعادة رصيد المواد الموجود لديه ال تقبل اية
مواد من أي مصدر آخر حيك يلزم بإعادة نفس المواد المصروفة إليه من مستودعات الشركة وعلى أمين المستود ولجنة اإلستالم

99

مراقبة ذلك وفي حال عجز المقاول عن إعادة نفس المواد يغرم قيمتها المالية مضافا إليها نسبة  ( %20أتعاب ادارية وبدل تخزين
) وحسب تقرير لجنة االستالم المشكلة لهذه الغاية.
 -13يحظر على أي مقاول إستخدام المواد وملحقاتها في أي مشرو أو عطاء آخر.
 -14ال يجوز الجمع بين الغرامتين المحددتين في البند رقم ( )11والبند رقم (  )12لنفس المادة.
 -15يمنع صرف أي مواد من مستودعات الشركة بدل المواد التي قام المقاول بتركيبها ولم يتم إستالمها من مستودعات الشركة حسب
االصول.
 -16ترفق هذه التعليمات بوثيقة دعوة العطاء والعقد الناتي عنه بحيك تكون ملزمة قانونا للمقاول.
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جدول الكميات
 -1مقدمة:
1- 1

تعتبر هذه المقدمة جزء ال يتج أز من جدول الكميات وتق أر وتفسر على هذا االعتبار.

 -2-1تعتبر جداول الكميات مع المقدمة جزء ال يتج أز من وثائق الشراء 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 الرجو إلى
المواصفات والمخططات والشروط للتأكد منها قبل وضع أسعاره.
 -5-1على المناقصين وضع اسعارهم الفردية للبنود على أساس السعر لكل وحدة كيل لجميع األعمال المبينة في جداول الكميات وتعتبر
هذه األسعار ملزمة للمقاول وصالحة لجميع األعمال المطلوب تنفيذها في أي موقع ضمن مناطق العطاء وتكون هذه األسعار شاملة
لجميع التكاليف من أيدي عاملة وأجور وآليات واألرباح والرسوم والضرائب 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
يحدك تقاطع بين خطوط الصرف الصحي مع خطوط المياه إن حدك ذلك ومع العبارات ومع المصارف السطحية أو خطوط مياه
أخرى بما في ذلك االحتياطات الضرورية لتوفير المياه لمنطقة العمل.
- 8- 1

تشمل األسعار اإلفرادية أيضا" على سبيل التوضيح وليس الحصر األعمال الموقتة والمعدات االنشائية والحراسة واإلنارة وتوفير
الممرات ا منة 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.

 -9-1تعتبر األسعار الواردة في جدول الكميات شامال على سبيل المثال و ليس حص ار توريد و تمديد و نقل
انابيب المياه و تركيب القطع على اختالف انواعها و اقطارها و الفحص و الغسيل و التعقيم و تغليف الوصالت و الطمم بانواعه و
اعادة االوضا و نقل االنقاض و جميع ما يلزم .
 -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 وكذ لك إزاحة أو تغيير خطوط المواسير القائمة تحت األرض وأية خدمات أخرى وكذلك إعادة زراعة
الشجيرات والتربة الزراعية وكل ما يلزم وحسب تعليمات وموافقة المهندس.
 -2على المناقصين وضع أسعارهم االفرادية لوحدة الكيل بالرقم والكتابة.
 -3أي عمل يقوم به المقاول ويكون غير مطلوب في العقد وليس بأمر خطي من المهندس لن يكون مشموال" في عملية الكيل.
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 -4يكون الكيل والدفع كما هو موضحا" في جدول الكميات لكل بند على حده ويكون السعر شامال" جميع متطلبات العقد بموجب
المواصفات و تعليمات المهندس.
 -5على المقاول استعمال االسمنت المقاوم لالمالح في جميع أنو الخرسانه والمونة وبدون أي عالوات أو فروقات في األسعار.
 -6صاحب العمل غير ملزم باحاله العطاء على اقل األسعار بدون بيان االسباب.
 -7الكيل 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.

 .2تعتبر األسعار االفراديه الوارده في جدول الكميات شامله لتكاليف اعمال الربط على الخطوط القائمه بما فيها
القطع الالزمه مثل الكوالرات و التيهات و االكوا ...الخ من القطع الالزمه.
 - .3يحق لشركة مياهنا الغاء العطاء دون الحاجه الى ذكر األسباب ودون ان تتحمل الشركه اي تبعات نتيجة
ماليه االلغاء .

 -8فيما 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 المنجزه النهائية بدل كلفة عمل مخططات حسب الواقع  GISوذلك للمقاولين المصنفين درجة رابعه

وخامسة  .وعدم قبول الحسم على المقاولين المصنفين 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 .
-9

يطلب 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 مياهنا 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  %5من قيمة العطاء النهائية وجميع المستحقات المترتبة لمياهنا على المقاول للفروقات
المتعلقة بالمواد المستلمة من المستود وسيتم منع المقاول من المشاركة بأية عطاءات مستقبلية ووضعه على القائمة السوداء ولفتره ال
تقل عن عام واحد.
 -10في حالة تقصير المقاول بالحصول على التصاريح الالزمة من امانة عمان او و ازرة االشغال العامة أو البلدية بسبب تأخره بإعادة
األوضا 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 مياهنا.

مالحظة :
 .1اليتم اصدار امر مباشرة اال بعد استكمال المقاول تقديم البيانات المطلوبة منه ( بوالص التامين  /كفاالت ..الخ ) و يبدأ
احتساب مدة الـ  42يوما  ((8/1)-مباشرة األشغال ) من الفصل الثامن من ( الفيديك ) و بعد استكمال المقاول تقديمه كافة
الوثائق المطلوبة اعاله والموافق عليها خطيا من مياهنا.

 .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 بنجاا العينات

 .3على المقاول االلتزام بمواصفات وزارة االشغال للمقاطع الطولية و العرضية في الطرق التابعة لوزارة االشغال وحسب المخططات
النموذجية المرفقة او متطلبات خاصه اخرى مهما كانت سواء كانت تغليف بالخرسانة او تمديد بدون حفر وايضا المواسير
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البالستيكية للمقاطع العرضية للخدمات المستقبلية ويعتبر جميع ما ذكر محمال على االسعار المقدمة واليحق للمقاول
المطالبة بفروقات االسعار

 .4أن االسعار بالمتر الطولي تشمل تغليف الخطوط بالخرسانة المسلحة اذا كان الطمم فوق ظهر الخط أقل من  1متر.

 .5في حال عدم كفاية المنهل في  Typical Drawingللتجهيزات المطلوب تركيبها داخله فعلى المقاول تقديم مخططات عمل
تفصيلية للمنهل و التجهيزات تبين التجهيزات االنشائية و الميكانيكية و حسب المواصفات الفنية المعتمدة من الجهه الصانعة

لهذه التجهيزات ( محابس ,عدادات ,اكواع....الخ ) او اية تفاصيل الزمة و اخذ الموافقة عليه قبل البدء بالتنفيذ و ال يحق

للمقاول المطالبة باية فروقات اضافية مهما بلغت .

 .6عند اكتشاف ان الخط يمر بجانب او فوق او يتقاطع مع حفرة امتصاصية و من اي جانب او لمجرد الشك بذلك بوجود

مؤشرات كرطوبة التربة او تلوثها بمياه صرف صحي او وجود رائحة فعلى المقاول ان يقوم بمحاولة االبتعاد قدر االمكان عن
مكان الشك بموافقة المهندس و بعكس ذلك ان يقوم بتغليف خط المياه بالخرسانة المسلحة و حسب المواصفات و المخططات

و تعليمات المهندس و يكون كل ذلك محمال و مشموال بسعره

 .7على المقاول تقديم العرض الفني للمواد التي ستورد و تركب مع بلد المنشأ مع كتالوجات اصلية من الشركة الصانعة مع
عرضه المالي و اي عرض ال يتضمن ذلك سيتم رفضه و لن ينظر واليسمح بتغيير مصدر التوريد

 .8على المقاول و عند تقديم الـ  shop drawingمراجعة شركة مياهنا لتنزيل خطوط الكبالت االرضية  132ك.ف و اي خدمات
متوفرة لغايات التنسيق و تجنب الضرر

 .9على المقاول القيام بتركيب نقاط للفحص حيثما يلزم شامال" جميع القطع الالزمة واجراء الفحص الجرثومي بشركة مياهنا
وحسب تعليمات المهندس المشرف على الخط المقترا ألخذ العينات واجراء الفحوصات المطلوبة في العقد على أن يكون ذلك

مشموال" في سعر البند .

 .10على المقاول توريد اي قطع مواسير او عدد او اي تجهيزات من اي نوع او قياس او قطر لغايات انجاز الفحوصات المطاوبة
( ضغط و تعقيم ) و تكون محملة على سعر البند اعاله.

 .11السعر يشمل مسوولية التنسيق مع كافة الدوائر و شركات الخدمات و حتى الحصول على تصاريح العمل الالزمة النجاز العمل
تكون بالكامل من مسوولية المقاول و اية متطلبات اضافية تطلب من الدوائر و الشركات اعاله تتطلب اصدار اوامر تغييرية

تعطي الحق لشركة مياهنا عمل اي اج ارء 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 أعمال 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.
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تصميم وتنفيذ محطة معالجة مياه آبارسواقة /عمان ازالة معلم السيلينيوم من مياه االبار الجوفية باستخدام التكنولوجيا المتاحة عالميا
على سبيل المثال ال الحصر(التقليدية (فيزيائي كيميائي بيولوجي ) ,االغشية بأنواعها  ,التبادل (االيوني وغيره)
جدول الكميات
سعر الوحدة (رقما
وصف العمل

الرقم

وحدة الكيل

وكتابة)

الكمية
فلس

دينار

تصميم وتنفيذ محطة معالجة مياه آبارسواقة /عمان ازالة
معلم السيلينيوم من مياه االبار الجوفية باستخدام
التكنولوجيا المتاحة عالميا على سبيل المثال ال الحصر
(التقليدية (فيزيائي كيميائي بيولوجي ) ,االغشية بأنواعها
 ,التبادل االيوني وغيره ) وذلك النتاج مياه شرب مطابقة
1

للمواصفات األردنية رقم  .2015/286وذلك وفقاً للشروط
والمواصفات الفنية المذكورة في وثائق الشراء كحد أدنى
شامال جميع األعمال الكهربائية والميكانيكية الخاصة
بالمحطة و شامالً كافة الضرائب والرسوم والفحوصات
الالزمة.
تصميم وانشاء نظام معالجة متكامل للمياه المرفوضة شامال
جميع مايلزم من خزانات وخطوط تصريف المياه وغيره
وبشكل امن بيئيا دون التأثير على الحوض المائي  .على
ان يتم توريد وتركيب وتشغيل النظام وتصريف المياه
الرفوضة من منظومة المعالجة بشكل امن بيئيا اضافة الى

2

-:
 -1أن يكون السعر شامال جميع ما يلزم من توصيالت
ومحابس وخزانات ومضخات ومضخات حقن للقاعدة
والحامض وأجهزة تحكم بالملوثات الكيماوية مثل تركيز
السيلينيوم .
 -2أن يتم اختيار حجم الخزانات ومواصفات االجهزة
الخاصة بالتحكم والمواد المصنوعة منها وجرعات الحقن

بالمقطوع

بالمقطوع

تت

تتتت

المبلغ اعجمالي
فلس

دينار
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حسب النوعية المتوقعة شامال نوعية الخطوط والتوصيالت
للمياه المرفوضة وعلى المناقص تقديم الحسابات التصميمة
الخاصة بتلك االجهزة.

هنجر معدني بمساحة كلية ال تقل عن  150م2الحتواء
كافة الوحدات وفقاً للشروط والمواصفات الفنية المذكورة في
وثائق الشراء كحد أدنى شامال جميع األعمال الكهربائية

والميكانيكية الخاصة به .شامال
3

تصميم وتوريد وتنفيذ ونش كهربائي داخل محطة المعالجة
المراد إنشاوها يعمل بت  6إتجاهات ومهيأ أن يحمل أعلى

بالمقطوع

بالمقطوع

تت

تتتت

حمل في المحطة وبنسبة أمان  %150وتشمل جميع

القطع واإلكسسوارات والوصالت والهياكل المعدنية والمواد
الالزمة وجميع الحسابات واألعمال اإلنشائية والميكانيكية
والكهربائية وحسب تعليمات الجهة اإلشرافية.
4

-

انشاء غرفة مشغل مع وحدة صحية

أعمال التعبيد وفقاً للشروط والمواصفات

بالمقطوع

بالمقطوع

تت

تتتت

الفنية المذكورة في وثائق الشراء كحد أدنى.

5

تشغيل محطة المعالجه لمدة  6شهور وذلك وفقاً للشروط
والمواصفات الفنية المذكورة في وثائق الشراء كحد ادنى.

بالمقطوع

بالمقطوع

تت

تتتت

توريد وتركيب خزان معدني عدد  2بحجم  100م 3واحد
مدخل ( مياه خام ) والثاني للمياه المعالجة وفقاً للشروط
6

والمواصفات الفنية المذكورة في وثائق الشراء كحد أدنى

للمواصفات .ويشمل جميع القطع واإلكسسوارات والوصالت
والمواد الالزمة وجميع الحسابات واألعمال اإلنشائية
والميكانيكية والكهربائية وحسب تعليمات الجهة اإلشرافية.

بالمقطوع

بالمقطوع

تت

تتتت
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تصميم وتوريد وتنفيذ وربط خط جديد ستيل
 DN:100mmاو ما يكافوه من مواد اخرى بنفس الكفاءة
او افضل ويشمل توريد وتصميم وتركيب محابس مناسبة
ورددادات ووصالت وغيرها يتم تركيبها جميعاً وتشمل
7

جميع القطع واإلكسسوارات والوصالت والمواد الالزمة

بالمقطوع

بالمقطوع

تت

تتتت

وجميع الحسابات واعمال الحفر والطمر واألعمال
اإلنشائية والميكانيكية والكهربائية ( داخل منهل ) وحسب
تعليمات المهندس المشرف ووفقاً للشروط والمواصفات
الفنية المذكورة في وثائق الشراء كحد ادنى.

8

9

أعمال التعبيد وفقاً للشروط والمواصفات الفنية المذكورة في

وثائق الشراء كحد أدنى.

بند احتياطي ألعمال غير منظوره

عرض بديل معالجة فيزيائية للبئرين 25C,24A
في حال عدم جدوى او عدم امكانية انشاء محطة
لمعالجة كيميائية لمعلم السيلينيوم يمكن للمناقص تقديم
10

عرض مقترا لمعالجة فيزيائية على البئرين ذوات
االرقام  25C , 24Aبغرض استغالل البئرين والحصول
على كميات مياه من طبقات ال تحتاج اي معالجة
كيماوية

بالمقطوع

بالمقطوع

احتياطي

احتياطي

تت

تتتت
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