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

C-T-22-0005-B
تمديد خطوط صرف صحي ومعالجة مكاره صحية في قصبة السلط

وثائق العطاء
2022

 -آخر موعد لبيع وثيقة العطاء هو الساعة  3:00من مساء يوم الخميس الموافق2022/07/14

 يبدأ موعد تسليم العروض على العنوان المذكور أدناه من الساعة  08:30صباحاً لغاية الـ  11:30ظهراً من يومالثالثاء الموافق 2022/07/19
 -سيتم فتح العروض في تمام الساعة الثانية عشرة من يوم الثالثاء الموافق 2022/07/19
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تمديد خطوط صرف صحي ومعالجة مكاره صحية في قصبة السلط
 )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 2022/07/14

 ) 4على المناقصين الراغبين بشراء نسخة كاملة من وثائق العطاء دفع مبلغ ) )75.00دينار  /خمسة و سبعون دينار اردني
غير مستردة قبل اخر موعد لبيع وثيقة العطاء .

 ) )5يرفق مع كل عرض شيك مصدق بقيمة التقل عن ( 3000.00دينار ) ثالثة آالف 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 2022/7/19

 )8معايير التأهيل تكون طبقا للتالي :المقاول يجب أن يكون مسجال لدى وزارة األشغال العامة و اإلسكان و حاصال على تصنيف
سادسة اشغال عامة أو خامسة وسادسة مياه وصرف صحي فقط و مسجال لدى نقابه المقاولين.

 )9يجب وضع كفالة الدخول في مغلف منفصل عن العرض الفني عن المالي.

 ) 10يجب على الموردين تعبئة وتوقيع وختم نموذج عرض المناقصة وجداول الكميات و االلتزام بالشروط في وثيقة العطاء .

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

 )12االلتزام بنظام المشتريات الحكومية رقم ( )8لسنة  2022والتعليمات الصادرة بموجبه وشروط دعوات العطاءات العامة
والخاصة.

 )13سيتم فتح العروض في تمام الساعه ( 12:00ظهراً) من يوم الثالثاء الموافق 2022/7/19

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(  ) 6لالستفسار يرجى االتصال على هاتف  5666111فرعي1603/1624
البريد اإللكتروني Alozi@miyahuna.com.jo / :
Nalhindawi@miyahuna.com.jo
Zzoubi@miyahuna.com.jo
Gqaddah@miyahuna.com.jo
Ndeeny@miayhuna.com.jo
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المشروع:
عطاء تمديد خطوط صرف صحي ومعالجة مكاره صحية في قصبة السلط

عطاء رقمC-T-22-0005-B:
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دفتر عقد المقاولة
للمشاريع اإلنشائية

(الجزء الثاني – الشروط الخاصة)
المشروع:
تمديد خطوط صرف صحي ومعالجة مكاره صحية في قصبة السلط
العطاء رقم:
أ – التعليمات للمناقصين
ب – الشروط الخاصة
ج – الشروط الخاصة االضافية
د -نماذج العرض والضمانات واالتفاقيات والبيانات
يعتبر هذا الجزء من دفتر عقد المقاولة الموحد متمما ً لجزء الشروط العامة ،وتعتمد الشروط
التالية كشروط خاصة للعقد.
إن ما يرد في هذه الشروط من إضافة أو إلغاء أو تعديل على مواد الشروط العامة يعتبر سائداً
ويؤخذ به بالقدر الذي يفسر أو يضيف أو يلغي أو يعدل على تلك المواد.
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أ – التعليمات للمناقصين

 وثائق العطاء إعداد وتقديم عروض المناقصات تقييم العروض واحالة العطاء -الضمانات والكفاالت
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أ – التعليمات للمناقصين
Instructions to Tenderers
العطاء رقم ( ) O-T-22-
الخاص بمشروع
تمديد خطوط صرف صحي ومعالجة مكاره صحية في قصبة السلط
( )1يمكن للمقاولين الـذين يحـق لهـم شـراء نسـل المناقصـة بموجـب اإلعـالن عـن طـرح هـذا
العطاء ،والراغبين باالشتراك في المناقصـة أن يتقـدموا للحصـول علـى نسـخة مـن وثـائق
العطاء الموزعة مع الدعوة مقابل دفع ثمن النسخة المقرر.
( )2تشمل وثائق العطاء لهذا المشروع ما يلي:
-

دعوة العطاء بما فيها اإلعالن

-

الجزء األول :الشروط العامة للعقد ) غير مرفق)

الجزء الثاني:
التعليمات للمناقصين
أ-
ب  -الشروط الخاصة
ج  -الشروط الخاصة االضافية
نماذج العرض والضمانات واالتفاقيات والبيانات
د-
الجزء الثالث:
المواصفات الخاصة
جداول الكميات واألسعار
الجزء الرابع  :المخططات
الجزء الخامس :المواصفات الفنية العامة ( لتنفيذ خطوط الميـاه وخطـوط الصـرف
الصحي الصادرة عن وزارة المياه والري )
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إعداد وتقديم عروض المناقصات
طريقة تقديم العروض:
( )3ينبغي على مـن يرغـب باالشـتراك فـي هـذه المناقصـة أن يقـوم بزيـارة موقـع العمـل ،وأن
يتعرف عليه ،وأن يحصل بنفسه وعلى مسؤوليته ونفقته الخاصة ،على جميـع المعلومـات
الالزمــة لــه لتقــديم العــرض ،وأن يــتفهم ماهيتهــا وال ــروف المحيطــة بالمشــروع وســائر
العادات المحلية ،وظروف العمل ،وكل األمور األخرى التي لهـا عالقـة بالمناقصـة ،أو تلـ
التي تؤثر على وضع أسعار عرضه.
أ-
ب-
ج-

( )4

يقدم عرض المناقصة على نموذج عرض المناقصة المدرج في هذا الدفتر ،ويقـوم
المناقص بتعبئة النموذج وجدول الكميات واالسـعار وأي جـداول أو مالحـق أخـرى
ويوقع وثائق المناقصة في األماكن المحددة لذل .
يشترط أن يكون تعبئة خانة أسعار الوحدة فـي جـ داول الكميـات باألرقـام والكلمـات
بخط واضح.
ال يجــوز إدخــال أي تعــديل علــى وثــائق العطــاء مــن قبــل المنــاقص ،وإذا أجــرى
المناقص أي تعديل ،أو إذا أخل بأي من هذه التعليمات ،فإن ذل يـؤدي الـى رفـض
عرضه.
أما إذا أراد المناقص تقديم عرض بديل ،فـإن باسـتطاعته أن يقـدم ذلـ فـي مـ ذكرة
خاصة منفصلة ترفق بالعرض ،شريطة أن يتقدم بالعرض األصيل كما هـو مطلـوب
فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي
الشروط ،وللجنة العطاءات المختصة أن تن ر في عرضه البديل أو ترفضه.

يجب على المناقص أن يقدم عرضه على النسق المطلوب في هذه التعليمات ودعوة العطـاء
وأن يشتمل العرض على البيانات والمعلومات التالية:
أ-

ب-
ج-

د-

وضع منشأة المناقص فردا كـان أو شـركة ،وكتـاب التفـويض للمسـؤول المفـوض
بالتوقيع عنها .وإذا كانت هناك مشـاركة بشـكل ائـتالف فإنـه يجـب علـى الشـركات
المتآلفــة تقــديم اتفاقيــة االئــتالف بينهــا بحيــث يكــون التــآلف بالتكافــل والتضــامن
(مجتمعــين ومنفــردين) ،وأن يوقـ ع أطــراف االئــتالف علــى العــرض ،وأن يقــدموا
الكفاالت والضمانات بأسمائهم مجتمعين.
خبـرة المنـاقص ومؤهالتـه ،مـع بيــان وصـف المشـاريع التـي سـبق وأن أنجزهــا،
والمشاريع الملتزم بها حاليا ،وبيان نسب إنجازها بأرقام واقعية.
ذكر أسماء المقاولين الفرعيين الذين ينوي اسـتخدامهم فـي التنفيـذ ،شـريطة ذكـر
اسم مقاول االشغال الكهروميكانيكية ،على أن يكـون هـذا المقـاول الفرعـي مصـنفا
ضمن نفس الفئة التي ينتمي إليها المقـاول الرئيسـي فـي تصـنيفه ،أو بالفئـة التـي
تليها مباشرة بالتسلسل التنازلي.
يرفق مع العرض المقدم كفالة مالية أو شي مصدق لصالح صاحب العمل وألمـره،
جديـة التـزام المنـاقص
بالمبلغ المحدد في (ملحق عـرض المناقصـة) ،كـدليل علـى ّ
للدخول في المناقصة ،وعلـى أن تكـون تلـ الكفالـة صـادرة عـن بنـ أو مؤسسـة
مالية كل منهما مرخص للعمل في األردن.

11

( )5

( )6

( )7
أ-
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تعاد هذه الكفاالت للمناقصين الذين لـم يحـل علـيهم العطـاء ،حسـبما تقـرره اللجنـة
المختصة خالل ( )7أيام من تاريل إحالة العطاء أو انتهاء صالحية كفالة المناقصة
أيهما أسبق .أما المناقص الذي يحال عليه العطـاء فتعـاد إليـه هـذه الكفالـة بعـد أن
يقدم ضمان األداء ويوقع العقد.
أما إذا كان المناقص منتميا إلى بلد تستعمل فيه ضمانات تـأمين ) (Bondsفعنـدها
يتوجب على المناقص أن يتقدم بطلب مسبق إلى صاحب العمل لمعرفة فيما إذا كان
يقبل مثل هذا الضمان ،وفي كل األحوال يجب أن تكون تل الضـمانات مصـدقة مـن
بنوك محلية عند تقديمها.
هـ  -عنــوان المنــاقص الرســمي الكامــل .أمــا إذا كــان مركــز المنــاقص الرئيســي خــارج
األردن فإن عليه أن يحدد عنوانا له في األردن ليعتبر عنوانه الرسمي الـذي توجـه
إليه كافة المراسالت واإلشعارات .وكـل إشـعار أو رسـالة تبعـث مسـجلة علـى هـذا
العنوان تعتبر وكأنها قد سلمت إليه.
أن يقدم تحليال ألسعار البنود الرئيسية المحـددة فـي العطـاء ،مبينـا تكـاليف المـواد
و-
والتجهيــزات اآلليــة والمصــنعيات والمصــاريف اإلداريــة واألربــاح إلنجــاز بنــود
األشغال كاملة.
أي معلومات أو بيانات أخرى يطلب إلـى المنـاقص تقـديمها أو إرفاقهـا بعرضـه إذا
ز-
كانت مطلوبة بموجب الشروط الخاصـة االضـافية أو المواصـفات الخاصـة أو هـذه
التعليمات.
تعتبر األسعار التي يدونها المناقص أمام البنود في جدول الكميات علـى أنهـا القيمـة الكليـة
ألشغال كل من تل البنـود وإنجازهـا واصـالح أيـة عيـوب فيهـا وفقـا للعقـد ،وتشـمل كـذل
األعمال التمهيدية )( (Preliminariesاال اذا ورد لألعمال التمهيدية بنود منفصلة خاصة
بها في جدول الكميات).
توضيح االلتباس:
إذا كان هناك أي التباس أو تناقض في وثائق العطاء ،أو كانت هناك حاجة لتوضيح أي
غموض في وثائق العطاء ،فعلى المناقص أن يتقدم بطلب خطي إلى رئيس لجنة العطاءات
المختصة من أجل التوضيح وإزالة االلتباس في موعد يسبق التاريل 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 مبررا لطلب تمديد الموعد المحدد
لتقديم العرض.
إيداع العروض:
يقدم العرض متكامال وفي ظرف مختوم مكتوب عليه من الخارج عطاء رقم
( الخاص بمشروع:
)
تمديد خطوط صرف صحي ومعالجة مكاره صحية في قصبة السلط
اسم المقاول ويودع في صندوق العطاءات الذي تحدده لجنة العطاءات المختصة
في إعالنها عن العطاء وذل في أو قبل الموعد والتاريل المحددين لإليداع.
ب  -إن أي عرض يقدم بعد موعد اإليداع يرفض ويعاد إلى صاحبة مقفال.
ج  -تفتح العروض عادة في جلسة علنيـة بحضـور مـن يرغـب مـن المناقصـين ،إال إذا
نص في دعوة العطاء على اتباع أسلوب آخر.
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إلزامية العروض:
يعتبــر العــرض المقــدم ملزمــا للمنــاقص وال يجــوز ســحب هــذا العــرض بعــد تقديمــه وي ــل
العرض ملزما للمناقص الذي تقدم به لفترة ( )90يوما ابتداء من تاريل إيداع العـروض إال
إذا حدد في دعوة العطاء مدة التزام أطول من هذه المدة.

( )9

عمالت الدفع وسعر المناقصة:
على المناقص تقديم أسعاره بالدينار األردني إال إذا نص علـى غيـر ذلـ فـي شـروط دعـوة

العطاء.
وإذا كانت هنال عمالت أخرى للدفع منصوص عليها فـي نمـوذج عـرض المناقصـة ،فإنـه
يجب تحديد تل العمالت وأسعار تحويلها في موعد "التاريل األساسي".

تقييم العروض وإحالة العطاء
( )10تقييم العروض:
يتم دراسة عروض المناقصـات وتقييمهـا بموجـب تعليمـات العطـاءات الحكوميـة الصـادرة
بموجب ن ام األشغال الحكومية ،ويفترض في المناقص أن يكون على اطالع ودرايـة بهـذه
التعليمات.
( )11أسلوب تدقيق العروض:
إذا وجد في العرض خطأ أو تناقض بين حساب جملة أي مبلغ ومـا يجـب أن تكـون
أ-
عليه هذه الجملة بتطبيق سعر الوحدة ،فللجنة المختصة الحق بتعديل جملة المبلغ بما يتفق
وتطبيق سعر الوحدة ،وبالتالي يتم تعديل مجموع األسعار أو المبلغ اإلجمـالي للعطـاء وفقـا
لذل .
ب  -إذا اختلف العدد المذكور باألرقام عن المذكور كتابة بالكلمات ،فتعتبر كتابة الكلمات
هي الملزمة وتصحح القيمة تبعا لذل .
ج  -إذا وجد خطأ في أي من العمليـات الحسـابية ،فإنـه يـتم تصـحيح المجمـوع ويكـون
المجموع المصحح ملزما للمناقص.
إذا وجــد أن المنــاقص لــم يقــم بتســعير بنــد أو أكثــر مــن البنــود ،فإنــه يحــق للجنــة
د-
المختصة إما رفض العرض ،أو اعتبار تل البنود غير المسعرة وكأنهـا محملـة علـى بنـود
العطاء األخرى ،وعلى المناقص تنفيذها (فيما إذا أحيل عليه العطاء) بدون مقابل.
هـ  -إذا قام المناقص بتسعير بند بصورة مغلوطة أو مبالغ فيها ،فللجنة المختصة الحق
بما يلي:
 - 1رفض العرض ،أو
 - 2تعــديل األســعار بموافقــة المقــاول مستأنســة بأســعار الســوق الدارجــة وأســعار
( شريطة أن تبقى القيمة اإلجمالية للعرض بعد التعديل مساوية أو
المناقصين اآلخرين
أقل من قيمة العرض بعد التدقيق الحسابي).
( )12تحتفظ لجنة العطاءات المختصة بحقها في إهمال أي عـرض غيـر متقيـد بمـا ورد فـي هـذه
التعليمات .كما تمارس صالحياتها بموجب أحكـام ن ـام األشـغال الحكوميـة وإحالـة العطـاء
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دون التقيد بأقل العروض قيمة ،ويتم كل ذل دون أن يكون ألي مناقص لم يفز بالعطـاء أي
حق في مطالبة صاحب العمل بأي تعويض إزاء ذل .
الضمانات (الكفاالت)
( )13ضمان األداء (كفالة حسن التنفيذ):
على المناقص الفائز بالعطاء أن يقوم بتوقيع العقد خالل فترة ( )14يوما من تاريل إبالغـه
خطيا بإحالة العطاء عليه أو تلزيمه له ،وعلى المناقص أن يقدم إلى صـاحب العمـل ضـمان
األداء عند توقيع اتفاقية العقد حسب نموذج الضـمان المرفـق ،وتكـون قيمـة هـذا الضـمان
الصادر عن أحد البنوك أو احدى المؤسسـات الماليـة المرخصـة للعمـل فـي األردن بـالمبلغ
المحدد (في ملحق عرض المناقصة) وذل ضمانا لتنفيذ التزامات العقد تنفيذا تاما  ،ولـدفع
ما قد يترتب على المقاول وفاء ألغراض العقد.
إذا رفض المنـاقص أو تـأخر عـن توقيـع اتفاقيـة العقـد ،أو عجـز عـن تقـديم ضـمان األداء
المطلــوب ،فعنــدها يحــق لصــاحب العمــل مصــادرة كفالــة المناقصــة المرفقــة بعرضــه دون
الرجوع إلى القضاء ،وال يكون للمناقص أي حق في المطالبة بها أو بأي تعويض بشأنها.
( )14ضمان إصالح العيوب ( كفالة اصالح العيوب):
على المقـاول أن يقـدم لصـاحب العمـل عنـد تسـلمه شـهادة تسـلم األشـغال ،ضـمان إصـالح
العيوب بقيمة  %5من قيمة األعمال المنجزة ،لضمان قيامه باستكمال االعمـال المتبقيـه و
تنفيذ أعمال إصالح العيوب المطلوبة للمدة المنصوص عليها في ملحق عـرض المناقصـة،
وبحيث يكون هذا الضمان صادرا عن بن أو مؤسسة مالية كـل منهمـا مـرخص للعمـل فـي
األردن .وبتسليم هذا الضمان لصاحب العمل يعاد للمقاول ضمان األداء.
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ب – الشروط الخاصة
 األحكام العامة صاحب العمل المهندس المقاول المستخدمون والعمال التجهيزات اآللية والمواد والمصنعية المباشرة والتأخيرات وتعليق العمل االختبارات عند االنجاز تسلّم األشغال من قبل صاحب العمل كيل األشغال وتقدير القيمة التغييرات والتعديالت قيمة العقد والدفعات تعليق العمل وإنهاء العقد من قبل المقاول المخاطر والمسؤولية التأمين -المطالبات ،الخالفات والتحكيم
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الفصل األول  -األحكام العامة “"General Provisions
_____________________________________________________________
________
المادة ( - )2/1/1الفرقاء واالشخاص:
يضاف إلى البند ( )2/2/1/1ما يلي:
"ويعتبر صاحب العمل الفريق األول في العقد".
البند (( - )11/2/1/1إضافي):
الموظف:
الموظف الرسمي أو المستخدم لدى صاحب العمل ويشمل ذل العاملين لدى المؤسسات الحكومية
والشركات التي تساهم بها الحكومة.
المادة ( - )4/1/1المبالغ والدفعات:
يضاف البندان التاليان إلى نهاية المادة:
البند (( - )13/4/1/1اضافي):
الدفعات األخرى:
هي جميع العموالت أو أتعاب االستشـارات أو أتعـاب الـوكالء أو غيرهـا المباشـرة وغيـر المباشـرة
وأي شيء ذو قيمة مادية دفعها المقاول أو تـم االتفـاق علـى دفعهـا إلـى "اآلخـرين" ويشـمل ذلـ
التصريح على سبيل المثال ال الحصر وصفا ً مفصالً لهذه الدفعات األخرى وسببها سواء تم دفعها أو
كانت ستدفع بشكل مباشر أو غير مباشر من قبل المقـاول أو نيابـة عنـه ،أو مـن قبـل مقاوليـه مـن
البـــــــــــــــــــاطن أو نيابـــــــــــــــــــة عـــــــــــــــــــنهم أو أي مـــــــــــــــــــن مـــــــــــــــــــوظفيهم
أو وكالئهم أو ممثليهم ،وذل فيما يتعلق بالدعوة إلى تقديم العروض الخاصـة بتنفيـذ هـذا العقـد أو
عملية المناقصة  /المزاوده نفسها واإلحالة على المقاول أو المفاوضات التي تجري إلبرام العقد من
أجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل تنفيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذه
فعالً.
البند (( - )14/4/1/1اضافي):
الدفعات الممنوعة:
هي جميع المبالغ سواء كانت عموالت أو أتعاب استشارات أو أتعاب وكالء أو غيرهـا دفعـت بشـكل
مباشر أو غير مباشر أو شيء ذو قيمة مادية أو الوعود أو التعهدات لدفع مثل هذه المبالغ أو تقديم
هذه األشياء سواء مباشرة أو بالواسطة وبغض الن ر عما إذا كان ذل تم من قبل المقاول أو نيابـة
عنه أو من قبل مقاوليه من الباطن أو نيابة عنهم أو أي من موظفيهم ووكالئهم أو ممثلـيهم والتـي
تدفع إلى أي "موظف" وذل فيما يتعلق بالدعوة إلى تقديم العروض الخاصـة بتنفيـذ هـذا العقـد أو
عملية المناقصة  /المزاودة نفسها أو اإلحالة على المقاول أو المفاوضات التي تجـري إلبـرام العقـد
من اجل تنفيذه فعالً.
المادة ( - )2/1التفسير:
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تضاف الفقرة التالية إلى نهاية المادة:
"في كل شروط العقد يحدد مقدار الربـح في عبارة "أي كلفة كهذه مع هامش ربح معقول" بحيـث
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 ،فإنه يجـب تضمين
عقودهم أحكاما ً 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 صـاحب العمـل بإشـعار المقـاول عنهـا متمثلـة فـي كتـاب التـزام
باإلنفاق على المشروع خالل مدة اإلنجاز ،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 تل المفهومة من العقد
ضمنا ً بحكم الضرورة ويتعين عليه الحصول على موافقة صاحب العمل المسبقة في األمور
التالية:
-1
-2
-3
-4

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

المادة ( - )4/3استبدال المهندس:
يلغى النص األصلي ويست.عاض عنه بما يلي:
إذا اعتزم صاحب العمل استبدال المهندس ،فإنه يتعين عليه قبل مهلة ال تقل عن ( )28يوما من
تاريل االستبدال أن يشعر المقاول بذل  ،وأن يحدد في إشعاره اسم وعنوان وتفاصيل خبرة
المهندس البديل .وإذا كان للمقاول اعتراض معقول عليه فإنه يتعين على المقاول أن يشعر صاحب
العمل بذل خالل ( )14يوما من تاريل تسلمه إشعار صاحب العمل مع بيان التفاصيل المدعمة
العتراضه .ولدى تسلم صاحب العمل لمثل هذا اإلشعار والتفاصيل المذكورة ،يقوم صاحب العمل
باتخاذ القرار الذي يرتئيه ويكون قراره هذا نهائيا ً وباتاً.
المادة (( - )6/3إضافية):
االجتماعات اإلدارية:
"للمهندس أو لممثل المقاول أن يـدعو كـل منهمـا اآلخـر إلـى االجتماعـات اإلداريـة لدراسـة أمـور
العمل ،ويتعين على المهندس في مثل هذه الحالة أن يسجل محضراً لحيثيات االجتماع ويسلم نسخة
منه لكل من الحاضرين وإلى صاحب العمل ،مع مراعاة أن تكون المسؤوليات عن أية أفعال مطلوبة
مــــــــــــــــــــــن أي مــــــــــــــــــــــنهم متوافقــــــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــــــع أحكــــــــــــــــــــــام
العقد ".
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الفصل الرابع  -المقاول ""The Contractor
_____________________________________________________________
________
المادة ( - )2/4ضمان األداء:
يلغى نص الفقرات الثانية والثالثة والرابعة من المادة األصلية ويستعاض عنه بالتالي:
"يتعين على المقاول أن يقدم ضمان األداء إلى صاحب العمـل خـالل ( )14يومـا ً مـن تـاريل تسـلمه
"لكتاب القبول" إال إذا نص على خالف ذل  ,وأن يرسل نسخه من الضمان إلى المهندس وبخالف
ذل يعتبر المقاول مستنكفا ً عن عرض مناقصته ويحـق لصـاحب العمـل أن يصـادر كفالـة مناقصـته
التي سبق وأن تقدم بها.
ينبغي أن يكون الضمان صادرا من دولة موافق عليها من قبل صاحب العمل وأن يتم إعـداده حسـب
النموذج المرفق بهذه الشروط الخاصة .وإذا كان الضمان بنموذج كفالـة بنكيـة فإنـه يجـب إصـداره
من قبل بن محلي مرخص ،كما يجب تعزيز أي ضمان صادر عن أي بن أجنبي من قبل أحد البنوك
المحلية المرخصـة .وإذا لـم يكـن الضـمان بنمـوذج كفالـة بنكيـة فإنـه يتعـين أن يكـون صـادرا عـن
مؤسسة مالية مسجلة ومرخصة للعمل في األردن وأن يكون مقبوال لدى صاحب العمل.
بعد صدور شهادة تسلم األشغال يمكن أن تخفض قيمة ضمان األداء لتصـبح بنسـبة  %5مـن قيمـة
العقد أو أن يستبدل بها ضمان إصالح العيوب (كفالة اصالح العيوب) بواقع  %5من قيمة العقد.
كما يتعين على المقاول أن يتأكـد مـن أن يبقـى ضـمان األداء سـاري المفعـول بالقيمـة المحـددة فـي
ملحق عرض المناقصـة إلـى أن ينجـز المقـاول األشـغال وإذا احتـوت شـروط الضـمان علـى تـاريل
النقضائه ،وتبين بأن المقاول لن يكون مخوال بتسلم أي من شهادتي اإلنجاز أو األداء بتاريل يسبق
الموعد النهائي لصـالحية أي منهمـا بمـدة ( )28يومـا ،فإنـه يتعـين عليـه أن يقـوم بتمديـد سـريان
الضمان إلى أن يتم إنجاز األشغال او اصالح العيوب حسب واقع الحال .
المادة ( - )4/4المقاولون الفرعيون:
تضاف الفقرة التالية في بداية "المادة":
"يتعين على المقاول استخدام مقاولين محليين كمقاولين فرعيين".
يضاف ما يلي إلى نهاية "المادة":
"إن الحد األقصى لمجموع المقاوالت الفرعية التي يسمح للمقاول الرئيسي إيكالهـا إلـى المقاوليـ ـن
الفرعييـن هو ( )33%من قيمـة العقد المقبولة اال اذا كان المقاول الفرعي مطلوبـا بموجـب العقـد,
وعلى المقاول أن يرفق بعرضه كشفا ً يبين فيه األعمال التي سيقوم بإيكالها إلى المقاولين الفرعيين
مع تحديد النسبة من قيمة العقد لكل عمل سينفذ من قبل أي مقاول فرعي ,على المقاول أثنـاء فتـرة
التنفيذ تزويد المهندس وصاحب العمل بنسل عن جميع عقود المقاوالت الفرعية ،كمـا يتعـين علـى
المهندس التأكد من عدم تجاوز النسبة المبينـة آنفـا ً وإبـالا صـاحب العمـل عـن أيـة مخالفـات بهـذا
الخصوص.
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المادة ( - )8/4إجراءات السالمة:
تضاف الفقرتان التاليتان إلى نهاية المادة:
"إذا كان هنال عـدة مقـاولين يعملـون فـي الموقـع فـي نفـس الوقـت ،تـتم إعـادة الن ـر فـي قائمـة
إجراءات السالمة المطلوبة من المقاول ،وفي هذه الحالة يتم تحديد التزامات صاحب العمل بشأنها.
يتعين على المقاول وصاحب العمل والمهنـدس االلتـزام بأحكـام كـودات البنـاء الـوطني فيمـا يخـص
أمور السالمة العامة واألمور المتعلقة بها".
المادة ( - )9/4توكيد الجودة:
إذا قرر صاحب العمل أن هنال حاجة إلى وجود ن ام لتوكيد الجودة فـي األشـغال فإنـه يتعـين بيـان
ذل في ملحق عرض المناقصـة أو فـي الشـروط الخاصـة االضـافية  ,وايـراد التفاصـيل فـي وثـائق
العقد.
المادة ( - )20/4المعدات والمواد التي يقدمها صاحب العمل :
يجب أن يحدد في الشروط الخاصة اإلضـافية كـل بنـد مـن المعـدات أو المـواد التـي سـيقوم صـاحب
العمل بتشغيلها أو بتقديمها إلى المقاول بصورة مفصلة .ولـبعض أنـواع التسهيـ ـالت يتعـين تحديـد
األحكام األخرى لتوضيح نواحي المسؤولية والتأمينات في الشروط الخاصة االضافية.
المادة ( - )22/4األمن في الموقع:
تضاف الفقرة التالية إلى نهاية المادة:
"إذا تواجد أكثر من مقاول في الموقع ،فإنه يجب تحديد مسؤولية صاحب العمل وكل من المقـاولين
اآلخرين الموجودين في الموقع في الشروط الخاصة االضافية".
المادة (( - )25/4إضافية):
األشغال المؤقتة:
يتعين إيضاح متطلبات األشغال المؤقتة المطلوب من المقاول تنفيـذها أو تقـديمها وإدامتهـا
أ-
وصيانتها وتشغيلها ،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 المقاول مراعاة األن مة والقوانين المتعلقة باستخدام العمال األجانب وااللتـزام باتبـاع
القوانين المحلية المرعية بخصوص اإلقامة 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 ثمـاني
ساعات يوميا ً بحيث ال يستثنى يوم السبت من أيام العمل األسبوعية".
المادة ( - )8/6مناظرة المقاول:
تضاف الفقرة التالية إلى نهاية المادة:
"للتأكد من حسن استعمال لغة االتصاالت ،يمكن تحديد نسبة المستخدمين لدى المقاول الذين يجـب
أن يستخدموا 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 هـذه المتطلبـات فـي الشـروط الخاصـة
االضافية.
المادة (( - )12/6إضافية):
أ-

مقاومة الحشرات والقوارض:
يتعين على المقاول في كل وقت أن يتخـذ االحتياطـات الالزمـة لحمايـة جميـع المسـتخدمين
والعمال العاملين في الموقـع مـن أذى الحشـرات والقـوارض ،وأن يقلـل مـن خطرهـا علـى
الصحة .كما يتعين عليه أن يوفر أدوية الوقاية المناسبة ضدها لمستخدميه وأن يتقيـد بأيـة
تعليمات صادرة عن أي سلطة صحية محليـة ،بما فيها استعمال مبيدات الحشرات.

ب  -حظر تعاطي المخدرات والمشروبات الكحولية:
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يح ر على المقاول أن يحضر إلى موقع العمـل أي مشـروبات كحوليـة أو مخـدرات ،أو أن
يسمح أو يتغاضى عن قيام عمالـه ومسـتخدميه أو عمـال ومسـتخدمي مقاوليـه الفـرعيين
بتعاطيها في الموقع.
ح ر استعمال األسلحة:
يح ر على المقاول ان يحضر إلى موقع العمل ،أو أن يستعمل فيه أية أسـلحة أو ذخيـرة أو
مواد متفجرة يمنعها القانون ،ويجب عليه أن يمنع عماله ومستخدميه وعمال ومسـتخدمي
مقاوليه الفرعيين من حيازة مثل هذه األسلحة والذخائر في الموقع.

د-

احترام الشعائر الدينية وااللتزام بالعطل الرسمية:
على المقاول أن يتقيد بأيام األعياد الرسمية ،وأن يراعي الشعائر الدينية المتعارف عليها.
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الفصل السابع  -التجهيزات اآللية والمواد والمصنعية
""Plant, Materials and Workmanship
_____________________________________________________________
________
المادة ( - )1/7طريقة التنفيذ:
تضاف الفقرة التالية إلى نهاية المادة:
"إذا كانت األشغال تنفذ بقروض من قبل مؤسسة مالية تقتضي قواعدها إلزام صاحب العمل بشـراء
بعض التجهيزات اآللية أو المواد من أسواق محددة وضمن شروط محددة ،فإنه يجب الـنص عليهـا
ببيان "دول المصدر المؤهلة ."Eligible Source Countries
المادة ( - )4/7االختبار:
ايضاحا ً لمـا ورد فـي هـذه المـادة فـان المقـاول يتحمـل تكـاليف مـا يترتـب علـى اجـراء االختبـارات
المنصوص عليها في العقد ( بما فيها المواصفات الخاصة والعامة ) أثناء التنفيذ وعند االنجاز.
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الفصل الثامن  -المباشرة والتأخيرات وتعليق العمل
""Commencement, Delays and Suspension
_____________________________________________________________
________
المادة ( - )2/8مدة اإلنجاز:
تضاف الفقرة التالية إلى نهاية المادة:
"وإذا كانت األشغال سوف يتم تسلمها علـى مراحـل ،فإنـه يجـب تحديـد تلـ المراحـل كأقسـام فـي
ملحق عرض المناقصة أو في الشروط الخاصة اإلضافية".
المادة ( - )3/8برنامج العمل:
تضاف الفقرة التالية إلى نهاية المادة:
ً
"يتعين على المقاول أن يقدّم برامج العمل المعدلـة خـالل ( )14يومـا مـن تسـلمه إشـعار المهنـدس
بضرورة تقديمها.
المادة ( - )7/8تعويضات التأخير:
-

يجــب الــنص فــي ملحــق عــرض المناقصــة أو فــي الشــروط الخاصــة اإلضــافية علــى قيمــة
تعويضات التأخير لكل قسم من األشغال وكيفية احتسابها في حالة التراكم.

المادة (( - )13/8إضافية):
مكافأة اإلنجاز المبكر:
إذا كانت حاجة صاحب العمل تستدعي إشغال المشروع في وقت مبكر ،فإنه يمكن الـنص علـى دفـع
"مكافأة اإلنجاز المبكر" في ملحق عرض المناقصة.
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ا" " 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:
عندما يتم انجاز األشغال بكاملها أو أي قسم منها "حسبما هو محدد في ملحق عرض
أ-
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 بذل (وارسال نسخة من اشعاره الى صاحب العمل) على ان يرفق بهذا االشعار
تعهداً منه بانجاز أية اصالحات أو أعمال متبقية بالسرعة الالزمة خالل فترة اصالح
العيوب.
ويعتبر هذا االشعار المشار اليه والتعهد الخطي المرفق به طلبا مقدما الى المهندس الصدار شهادة
تسلم األشغال.
ب  -يقوم المهندس خالل ( )14يوما ً من تاريل تسلمه طلب المقاول بالكشف على األشغال،
ويقدم تقريراً بنتيجة كشفه إلى صاحب العمل خالل هذه المدة (وإرسال نسخه عنه إلى
المقاول) فإما أن يشهد بأن األشغال قد أنجزت وأنها في وضع قابل للتسلم ،أو ان يصدر
تعليمات خطية الى المقاول يبين فيها األمور التي يترتب على المقاول استكمالها قبل اجراء
عملية التسلم ،ويحدد للمقاول الفترة الزمنية الالزمة الستكمال األعمال المتبقية وتصحيح
األشغال بشكل مقبول لدى المهندس.
اذا رأى المقــاول ان تقرير المهندس ليس دقيقاً ،فله أن يبلغ ذل الى صاحب العمل ،وفي
هذه الحالة يقوم صاحب العمل (خالل  14يوما) من تاريل تسلمه تبليغ المقاول بالتحقق من
الواقع بالطريقة التي يختارها ،للتأكد مما ورد في تقرير المهندس او اتخاذ قرار بتشكيل
لجنة تسلم االشغال.
يقوم صاحب العمل خالل ( )10أيام من تسلمه تقرير المهندس (الذي يشهد فيه بأن
ج-
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 ذل يقوم المهندس مع المقاول بإعداد ما يلزم
من كشوف وبيانات وجداول ومخططات الزمه لتسهيل مهمة اللجنة.
تقوم اللجنة خالل ( )10أيام من تاريل تشكيلها بإجراء المعاينة بحضور المقاول أو من
د-
يفوضه ،ومن ثم تقوم باعداد محضر تسلم االشغال ،ويوقع عليه أعضاء اللجنة والمقاول
أو وكيله المفوض ,وتسلم نسل منه الى كل من صاحب العمل والمقاول والمهندس ,وفي
حالة تخلف اللجنة عن اجراء المعاينة واعداد التقرير خالل مدة اقصاها ( )28يوما ً من
تاريل انتهاء المدة المحددة آنفا ً،عندئ ٍذ يعتبر في هذه الحالة تاريل التسلم هو التاريل
المحدد في تقرير المهندس.
هـ  -يتعين على المهندس خالل ( )7أيام من توقيع المحضر المتضمن تسلم األشغال ان يصدر
شهادة تسلم األشغال ،محدداً فيها تاريل إنجاز األشغـال بموجب العقد ،ويعتبر هذا التاريل
هو تاريل بدء فترة إصالح العيوب ,كما يتعين على المهندس أن يرفق بالشهادة كشف
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باألعمال المتبقية واإلصالحات المطلوبة من المقاول والتي يتعين على المقاول أن ينفذها
خالل مدة محددة من بدء فترة االشعار بإصالح العيوب.
يحق للمقاول ابداء مالح اته او اعتراضه على تقرير اللجنة ،على أن يتم ذل خالل ()7
أيام من تاريل توقيع التقرير ويقدم اعتراضه خطيا ً الى المهندس الذي يتعين عليه دراسة
األمر وتقديم تنسيبه الى صاحب العمل.

الفصل الثاني عشر  -كيل األشغال وتقدير القيمة
" " Measurement and Evaluation
_____________________________________________________________
________
المادة ( - )3/12تقدير القيمة:
تلغى الفقرتان (أ ،ب) من هذه المادة ويستعاض عنهما بما يلي:
إذا اختلفت الكمية المكالة لهذا البند بما يزيد أو ينقص عن ( )20%من الكمية المدونة في
أ-
جدول الكميات أو في أي جدول مسعر آخر  ،وكان حاصل ضرب التغير في الكمية بسعر
الوحدة المحدد في العقد لهذا البند يتجاوز  %1من قيمة العقد المقبولة ،وأن هذا البند لم تتم
اإلشارة إليه في العقد على أنه بند بسعر ثابت ،أو
ب–
 - 1ان العمل قد صدر بشأنه تعليمات بتغيير بموجب أحكام الفصل "الثالث عشر" ،و
 - 2أنه ال يوجد سعر وحدة مدون لهذا البند في العقد ،و
 - 3أنه ال يوجد سعر وحدة محدد مناسب ،ألن طبيعة العمل فيه ليست متشابهة مع أي
بند من بنود العقد ،أو أن العمل ال يتم تنفيذه ضمن ظروف مشابهة لظروفه.
إال أنه يجب اشتقاق سعر الوحدة الجديد من أسعار بنود العقد ذات الصلة ،مع تعديالت معقولة لشمول
أثر األمور الموصوفة في الفقرتين (أ و/أو ب) أعاله ،حسبما هو واجب للتطبيق منها.
وإذا لم يكن هناك بنود ذات صلة الشتقاق سعر الوحدة الجديدد ،فننده يجدب اشدتقاقه مدن خدالل تحديدد
الكلفة المعقولة لتنفيذ العمل ،مضافا إليها هامش ربح معقول ،مع األخذ في االعتبار أية أمدور أخدر
ذات عالقة.
وإلى أن يحين وقت االتفاق على سعر الوحدة المناسب أو تقديره ،فننه يتعين علدى المهنددأ أن يقدوم
بوضع سعر وحدة مؤقت ألغراض شهادات الدفع المرحلية.
في كل االحوال يتم تطبيق سعر الوحده الجديد على النحو التالي :
أ -في حالة الزيادة يطبق السعر الجديد على الكميه التي تزيد عن الكميه المدونه في الجداول ،و
ب -في حالة النقصان يطبق السعر الجديد على الكميات المتبقيه مما هو مدون في الجداول.
الفصل الثالث عشر  -التغييرات والتعديالت
" " Variations and Adjustments
دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
المادة ( )8/13و ):( 7/13
يلغى نص المادتين ( )7/ 13و ) )8/13من الشروط العامة وجميع البنود المتفرعة منهدا وتعدديالتها
ويستعاض عنها بالنص التالي :
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(( ال يستحق المقاول اي تعويض عن اي تغير في التكاليف سواء الناجمة عن التغيير في التشدريعات
و القوانين بما فيها التعليمات الحكومية و /او تلك الناجمة عن اي تعديل لالسعار ( ارتفاعا /انخفاضدا
) على اجور االيدي العاملة و/او اسعار اللدوازم و/او المدواد وغيرهدا مدن مددخالت االشدغال والتدي
تشمل التغيير في اسعار المحروقات و/او المواد الرئيسية المدرجة في جدول الكميات  ,ويكون السعر
المقدم من المقاول في جدول الكميات شامال جميع التكاليف ))

الفصل الرابع عشر  -قيمة العقد والدفعات
" " Contract Price and Payment
دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
المادة ( - )2/14الدفعة المقدمة:
تطبق هذه المادة على المشاريع التي ينص في ملحق عرض المناقصة على إعطاء دفعة مقدمة إلى المقاول بخصوصها:
تلغى الفقرة الخامسة التى تبدأ بـ "يتم استرداد قيمة الدفعة المقدمة "...وتنتهي بـ "الى ذل الوقت الذي يتم عنده استرداد "الدفعة
المقدمة" بالكامل ويستعاض عنها بالتالي:
"يتم استرداد قيمة الدفعة المقدمة من المقاول على النحو التالي:
تسدد قيمة الدفعة المقدمة على أقساط بنسبة  % 10من قيمة كل شهادة دفع".
يضاف إلى نهاية هذه "المادة" ما يلي:
يتم صرف القسط الثاني من الدفعه المقدمه بنسبة  % 5من قيمة العقد المقبوله خالل اسبوعين من اكمال المقاول تزويد الموقع بالمعدات
والتجهيزات والمواد المطلوبه لمباشرة العمل بصوره فعليه بموجب شهاده من المهندس.
"إذا ثبت لصاحب العمل أن المقاول استغل الدفعة المقدمة ألغراض خارج نطاق المشروع ،فإنه يحق لصاحب العمل مصادرة كفالة الدفعة
المقدمة فوراً بصرف الن ر عن أي معارضة من جانب المقاول".
المادة ( - )3/14تقديم الطلبات بشهادات الدفع المرحلية:

تلغي الفقرة (ز) من نهاية المادة ويستعاض عنها بما يلي:
ز  -خصم المبالغ التي تم دفعها إلى المقاول بموجب شهادات الدفع السابقة.
يضاف إلى نهاية المادة ما يلي:
"كما يتعين على المقاول أن يشعر صاحب العمل عندما يقدم الكشف إلى المهندس بصورته
المكتملة".
المادة ( - )8/14الدفعات المتأخرة:
تلغى الفقرة الثانية من هذه المادة ويستعاض عنها بما يلي:
"تحسب نفقات التمويل بنسبة ( )9%ويتم تعديلها بالزيادة أو النقصان بموجب أية تعديالت يتم
ادخالها على قانون اصول المحاكمات المدنية ويتعين دفعها بالعمالت المحددة لها".
المادة ( - )9/14رد المحتجزات:
يلغى النص االساسي ويستعاض عنه بما يلي:
اذا تمت موافقة صاحب العمل فانه يمكن استبدال ( )% 50من المبلغ المحتجز مقابل كفالـة خاصـة
بعد ان تصل قيمة المحتجزات الى ( )% 60من الحد االقصى المحدد في ملحق عرض المناقصه.

28

Part III Section II :B.O.Q

يتم رد كامل قيمة المحتجزات والكفاله الخاصة (في حال تطبيـق مـا ورد بـالفقرة اعـاله) بعـد تسـلم
األشغال وعند تقديم ضمان اصالح العيوب ( كفالة اصالح العيوب ).
المادة ( – )10/14كشف دفعة االنجاز ( عند تسلم االشغال ) :
ويتعين على المقـاول عنـد تسـلمه هـذه الدفعـه ان يقـدم اقـرارا" بالمخالصـه حسـب النمـوذج
المرفق بهذه الشروط
( نموذج مخالصه عن دفعة االنجاز عند التسلم االولي رقم د. ) 10-
المادة ( – )11/14طلب شهادة الدفعة الختامية ( المستخلص النهائي ):
تعدل الفقره (ب) من الماده المشار اليها اعاله بحيث تصبح  :ب -اية مبـالغ اخـرى يعتبرهـا
المقاول انها تستحق له بموجب العقد او خالفه فيما يتعلق تحديـدا" بـاالمور او االشـياء المسـتجده
بعد اصدار شهادة تسلم االشغال
( التسلم االولي ).
المادة ( – )12/14اقرار المخالصة:
يضاف ما يلي بعد مصطلح (ضمان األداء):
(أو ضمان اصالح العيوب ،حسب واقع الحال).
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الفصل السادس عشر  -تعليق العمل وإنهاء العقد من قبل المقاول
" " Suspension and Termination by Contractor
_____________________________________________________________
________
المادة ( - )1/16حق المقاول في تعليق العمل:
تلغى الفقرة األولى من هذه المادة ويستعاض عنها بما يلي:
" اذا اخفق المهندس في تصديق أي شهادة دفع بموجب احكام المادة ( ،)6/14أو لم يتقيد صـاحب
العمل بمواعيد الدفعات المستحقة للمقاول عمال باحكام المادة ( ، )7/14فانه يجـوز للمقـاول – بعـد
توجيه اشعار بمهلة ال تقل عن ( )21يوما الى صاحب العمل ان يعلـق العمـل (أو ان يبطـىء عمليـة
التنفيذ) ما لم يتسلم المقاول شهادة الدفع  ،او الدفعه المستحقه حسب واقع الحال ومحتوى االشعار
المذكور".
تضاف الفقرة التالية في نهاية هذه المادة:
على المقاول وخالل ( )3أيام من تاريل تقديم طلب شهادة الدفعة بموجب المادة ( )3/14من العقد
أن يعلم صاحب العمل عن تاريل 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
دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
تضاف المواد التالية في نهاية الفصل:
المادة (( - )7/17اضافية):
الضمان اإلنشائي للمشروع:
يكون المقاول مسؤوالً لمدة عشر سنوات عن الضمان اإلنشائي للمشروع وفقا ً ألحكام المواد
( )791-788من القانون المدني األردني.
المادة (( - )8/17اضافية):
استعمال المواد المتفجرة:
ينبغي على المقاول اتخاذ جميع اإلجراءات واالحتياطات والتقيد بتعليمات المهندس واألن مة
والقوانين الصادرة عن السلطة المختصة في كل ما يتعلق باستعمال المواد المتفجرة ونقلها
وتخزينها وغير ذل 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 لذل  ،وإجراء جميع االتصاالت مع مختلف السلطات
والمصادر ذات العالقة قبل قيامه بأعمال التفجير وعليه أن يتقيد بالتعليمات الرسمية التي تعطى له
بهذا الشأن ،كما عليه أن يطلع المهندس أو ممثله على الترتيبات واإلجراءات التي يتخذها
بخصوص خزن ونقل المتفجرات وأعمال التفجير ،مع العلم أن هذه الترتيبات واإلجراءات ال تعفي
المقاول من أي من مسؤولياته والتزاماته وفقا ً للقوانين واألن مة 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 سببا ً "كافيا ً " اللغاء
هذا العقد وغيره من العقود التي يرتبط بها المقاول بصاحب العمل ،هذا عدا المسؤوليات القانونية
الناجمة عن ذل 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 ذل من أي مبلغ
يستحق للمقاول بذمته ،او من ضماناته.
( - )1/9/17الدفعات االخرى:
أ-

لقد صرح المقاول في ملحق اقرار متعلق بالدفعات االخرى المرفق بهذا العقد بجميع
"الدفعات االخرى" والتي تم دفعها او تم االتفاق على دفعها الى االخرين وعلى المقاول
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تقديم وصف مفصل لهذه الدفعات االخرى وسببها سواء تم دفعها او كانت ستدفع بشكل
مباشر او غير مباشر من قبله او نيابة عنه ،أو من قبل مقاوليه الفرعيين أو وكالئهم أو
ممثليهم ،وذل 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 تصريحا ً خطيا ً الى الفريق االول على الفور عن وجود أي
دفعات اخرى بما في ذل على سبيل المثال وصفا ً مفصالً لسبب هذه الدفعات االخرى وذل
بتاريل قيامه بالدفع او تاريل الزامه بالدفع ايهما يحدث أوالً.
ب-

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

ان ينهي هذا العقد مع مراعاة نصوص المادة (  ) 2/15من العقد.
ان يخصم من المبالغ المستحقة للمقاول بموجب هذا العقد مبلغا ً يساوي ضعفي
مبلغ الدفعات االخرى.
ً
ان يطالب المقاول بأن يدفع الى الفريق االول وعلى الفور مبلغا يسـاوي ضعفي
مبلغ الدفعات االخرى ويقر المقاول بموجب هذا البند بموافقته غير القابلة للنقض
على االستجابة الفورية لمثل هذه المطالبه.
مع مراعاة الفقرة (د) ادناه يصرح الفريقان بأن مجموع المبالغ التي يحق للفريق
االول تقاضيها بموجب هذه الفقرة (ب) لن يتجاوز (ضعفي) مجموع مبالغ الدفعات
االخرى.

ج  -يوافق المقاول على ان يضمن جميع االتفاقيات التي يبرمها مع المقاولين من الباطن أو
المجهزين أو المستشارين فيما يخص هذا العقد مواداً مماثلة لتل 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 بنسل كاملة ومطابقة الصل هذه االتفاقيات بمجرد التوقيع
عليها وبما يثبت انها مشتمله على هذه المواد.
ال يجوز الي شخص ان يتذرع بأن نص المادة اعاله يضفي صفة المشروعية على أي من
د-
الدفعات االخرى اذا كانت القوانين واالن مة 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 واالن مة النافذة في المملكة.
هـ-

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

( - )2/9/17الدفعات الممنوعة:
لقد صرح المقاول وتعهد للفريق االول في ملحق اقرار متعلق بالدفعات الممنوعة بانه لم
أ-
يقم بدفع أو يعد بدفع أي من "الدفعات الممنوعة" سواء بشكل مباشر أو غير مباشر،
وبغض الن ر عما اذا كان ذل 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
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ويشمل ذل على سبيل المثال ال الحصر أي "موظف" بغض الن ر عما اذا كان يتصرف
بصفة رسمية ام ال وذل فيما يتعلق بالدعوة الى تقديم العروض الخاصة بتنفيذ هذا العقد أو
عملية المناقصة  /المزاودة نفسها أو االحالة على المقاول أو المفاوضات التي تجري البرام
العقد أو من اجل تنفيذه فعالً.
كما يتعهد المقاول بأن ال يقوم بتقديم أي دفعات ممنوعة أو أن يعد بتقديم مثل هذه الدفعات
سواء مباشرة او بالواسطة وسواء اكان ذل 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 ايا ً من االجراءات التالية أو جميعها وذل بمحض حريته واختياره:
–1
-2
-3

ان ينهي هذا العقد مع مراعاة نصوص المادة ( )2/15من العقد.
ان يخصم من المبالغ المستحقة للمقاول بموجب هذا العقد مبلغا ً يساوي (ضعفي)
مبلغ الدفعات الممنوعة.
ً
ان يطالب المقاول بأن يدفع الى الفريق االول وعلى الفور مبلغا يساوي (ضعفي)
مبلغ الدفعات االخرى ويقر المقاول بموجب هذا البند بموافقته غير القابلة للنقض
على االستجابة الفورية لمثل هذه المطالبه.
مع مراعاة الفقرة (د) ادناه يصرح الفريقان بأن مجموع المبالغ التي يحق للفريق
االول تقاضيها بموجب هذه الفقرة (ب) لن يتجاوز ضعفي مجموع مبالغ الدفعات
الممنوعة.

ج-

يوافق المقاول على ان يضمن جميع االتفاقيات التي يبرمها مع المقاولين الفرعيين أو
المجهزين أو المستشارين فيما يخص هذا العقد مواداً مماثلة لتل 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 بنسل 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 واالن مة 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 واالن مة النافذة في المملكة.

هـ-

يبقى نص المادة اعاله بجميع فقراتها ساريا ً ويتم العمل به حتى بعد انهاء هذا العقد.
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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 تتضمن بوليصة التأمين شرطا ً ينصعلى المسؤوليات المتقابله لكل من صاحب العمل والمقاول باعتبارهما كيانين منفصلين في
اتفاقيات التأمين ) .( Cross Liabilities
المادة ( - )2/18التأمين على االشغال ومعدات المقاول:
يضاف إلى نهاية هذه "المادة" ما يلي:
"تعتبر القيمة االستبداليه واالضافات المتحققة عليها بما يعادل ( )115%من قيمة العقد
المقبولة".
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الفصل العشرون  -المطالبات ،الخالفات والتحكيم
" " Claims, Disputes and Arbitration
_____________________________________________________________
________
المادة ( - )2/20تعيين مجلس فض الخالفات:
باالضافة إلى ما ورد في المادة ( )2/20من الشروط العامة ،تطبق األحكام المتعلقة بمجلس فض
الخالفات على النحو التالي:
-1

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

 - 2إذا تجاوزت "قيمة العقد المقبولة" مليون وخمسمائة الف دينار ،يشكل المجلس من ثالثة
أعضاء (حكمة).
ْ
َ
(الحك َمة) خالل  28يوما من تاريل مباشرة العمل ،ولكن أعضاء المجلس
 - 3يتم تسمية الحكم َ
ال يباشرون مهامهم إال بعد نشوء خالف وإحالته إلى المجلس.
المادة ( - )6/20التحكيـمArbitration :
تلغى الفقرة األولى والتي تبدأ بـ(ما لم يكن قد تم) وتنتهي بـ(بلغة االتصال المحددة في المادة )4/1
ويستعاض عنها بما يلي:
"ما لم يكن قد تمت تسوية الخالف ودياً ،فإن أي خالف حول قرار "المجلس"
بشأنه ،مما لم يصبح نهائيا ً وملزماً ،تتم تسويته بواسطة التحكيم وفقا ً لما يلي:
أ  -تتم تسوية الخالف نهائيا ً بموجب قانون التحكيم االردني النافذ (ما لم يتفق الطرفان على غير
ذل ).
ب  -تشكل هيئة التحكيم من عضو واحد أو ثالثة أعضاء يعينون بموجب القانون الواجب التطبيق،
و
ج  -تتم اجراءات التحكيم بلغة االتصال المحددة في المادة (.)4/1
المادة ( - )8/20انقضاء فترة تعيين "المجلس":
تعدل الفقرة (ب) من هذه المادة لتصبح كما يلي:
ب " -يحال الخالف مباشرة الى التحكيم بموجب احكام المادة (.")6/20

ج -الشروط الخاصة االضافية
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ج -الشروط الخاصة اإلضافية

Supplementary Particular Conditions
• وصف المشروع موضوع هذا العطاء
تمديد خطوط صرف صحي ومعالجة مكاره صحية في قصبة السلط
المادة ( - )9/4ن ام توكيد الجودة
يتضمن تطبيق ن ام توكيد الجودة ما يلي:
• تطبيق ضمان الجودة والذي يعرف كن ام يتم فيه التحقق من ان الضبط
الشامل للجودة ينفذ في جميع المراحل ولضمان الجودة البد من اجراء
االختبارات التالية للتحقق من الضبط الشامل للجودة .
 oفحص تدرج المواد المستعملة للطمم
 oفحص قوة تحمل الخرسانة
 oفحص درجة رك مواد الطمم
 oفحص المارشال للزفته
 oعمل خلطة تصميمية لمعرفة نسب المواد
• تطبيق ن ام ضبط الجودة والذي يعرف على انه المراجعة المستمرة واصدار
الشهادات والفحص والتفتيش المستمر لمكونات المشروع بما في ذل
واالفراد واالن مة والوثائق واساليب العمل وعليه يطلب االلتزام بطريقة
التنفيذ التالية سواء من المال او المقاول
 oتدقيق الكفاالت وبوالص التامين
 oعمل محضر تسليم الموقع
 oاصدار شهادة مباشرة العمل
 oتعباة التقرير اليومي
 oتقديم نموذج استالم اولي
 oاصدار مذكرات الموقع
 oنماذج شب الخطوط الجديدة على القائمة
 oنماذج فصل الخطوط القديمة الملغاة
 oالتقيد بنماذج المطالبات المالية
 oاصدار شهادة االستالم االولي
 oتدقيق كفالة اصالح العيوب
 oاصدار شهادة االستالم النهائي
• المادة ( - )20/4المعدات والمواد التي يقدمها صاحب العمل.
• المادة ( - )2/8مدة اإلنجاز
• المادة ( - )7/8تعويضات التأخير
بالنسبة إلى تسليم المشروع على أجزاء ،تعتمد تعويضات التأخير التالية عن األقسام
المختلفة:

36

•
أ-

Part III Section II :B.O.Q

يجب على المقاول مراعاة األمور التالية:
التزامات عامة:

 - 1العمل على التقليل من الضجيج وتلويث البيئة بقدر المستطاع.
 - 2عدم استعمال (الموقع) ألي غرض غير تنفيذ األشغال.
 - 3تصريف مياه الفيضان والمياه الفائضة عن الضل وخالفه لمنع اإلضرار بالغير.
 - 4المحاف ة على األشجار والمروج والسياجات بشكل مالئم ،وزرع بديل لما لم يصرح له
باقتالعه وإعادة السياجات إلى حالتها األولى حسب تعليمات المهندس.
 - 5في حالة وجوب إنشاء سقالة على مل أحد المجاورين ،فعلي المقاول أن يقوم باالتصال
معه ،وعمل الترتيبات الالزمة لتنفيذ ذل  ،ثم إخالء المكان وإصالحه عند إتمام العمل وعلى حسابه
الخاص.
ب  -ضبط إدارة العمل:
 - 1أن يتعاون مع المهندس في ترتيب مواعيد اجتماعات الموقع وإعداد محاضر االجتماع.
 - 2أن يعد سجال خاصا باألحوال الجوية  ،يسجل فيه درجات حرارة الهواء القصوى والدنيا،
والرطوبة ،ومعدل هطول األمطار بالملمترات وساعات الهطول لكل يوم.
 - 3أن يقوم بأخذ الصور الفوتوغرافية لبيان تقدم سير العمل وإعداد التقارير.
 - 4في حالة إصالح العيوب ،أن يضع جدوال لذل  ،وأن يعلم ممثل المهندس عن إنجازاته أوال
بأول.
 - 5أن يزود الموقع بالفتات تبين اسم المشروع ،واسم صاحب العمل ،وبالعدد والحجم
وبالشكل الذي يتفق مع المهندس عليه.
 – 6في حالة رفض المهندس أو مساعد المهندس لمادة أو عمل ما فيجب على المقاول قبل البدء
بتصحيح الوضع أن يقدم مقترحاته باإلعادة أو التصحيح إلى ممثل المهندس أو المهندس ،وذل
لتالفى تكرار الخطأ.
 - 7إذا 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:

 - 1الممارسة الجيدة:
إذا لم يكن قد حدد وصف كامل لمادة أو منتج أو مصنعية ،فإنه من المفهوم أن تكون تل المادة أو
العمل مالئمة ألغراض العقد أو ما يمكن أن يستنتج من مضامينه منطقيا لممارسات التنفيذ الجيدة،
بما في ذل نصوص البنود والمواصفات العامة والمواصفات القياسية المعمول بها.
 - 2المواصفات القياسية:
إذا حدد لمادة مواصفات قياسية مثل ) (A.S.T.Mأو ) (B.S.Sأو غيرها فإنه يجب على المقاول
تقديم شهادة المنشأ التي تبين مطابقة ما يقدمه من تل المواصفات لما فيه قناعة المهندس.
 - 3المواصفات المقيدة:
إذا ما حدد مصدر واحد إلحدى المواد أو المنتجات فإنه يجب على المقاول التقيد بالبند ،وال يغير
ذل المصدر الواحد بدون موافقة خطية من المهندس مقرونة بموافقة صاحب العمل.
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 - 4عالمات مرافق الخدمات المخفية:
على المقاول وضع إشارات بارزة في األماكن التي يوجد بداخلها مواقع لتمديدات مرافق وأن يعد
لها مخططات مساحية واضحة ،وذل 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:

في الحاالت االستثنائية التي يتعذر العمل فيها من قبل أردنيين ،يجوز استخدام عمالة وافدة
أ-
بموافقة وزارة العمل المسبقة.
ب -عدم إعطاء أية عطاءات فرعية من الباطن للمقاولين غير األردنيين مهما كانت األسباب،
وعلى أن يلتزم المقاولون الفرعيون بتشغيل العمالة األردنية فقط.
ج  -إذا تبين لصاحب العمل أن المشروع ذو طبيعة متخصصة ،وبحاجة إلى خبرة أجنبية فعليه
أن يرفع تقريرا بذل يبين أسباب الحاجة لتل الخبرة األجنبية إلى لجنة فنية خاصة تشكل على
النحو التالي (للن ر في مثل هذه األمور ورفع تنسيباتها إلى مجلس الوزراء إلصدار القرار
المناسب حول السماح للشركات األجنبية ومقدار مساهمتها) ،من معالي وزير األشغال العامة
واإلسكان رئيسا وعضوية السادة:
أمين عام وزارة األشغال العامة واالسكان ،ومدير عام دائرة العطاءات الحكومية ،ونقيب
المهندسين ،ونقيب المقاولين وممثل عن الدائرة ذات العالقة بالمشروع.
 - 2المشاريع الممولة بقروض خارجية:
يجوز تنفيذ هذه المشاريع من قبل مقاولين غير أردنيين بالمشاركة أو االئتالف مع مقاولين
أردنيين أو باالنفراد ،إذا اقتضت المصلحة العامة ذل .
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 واإلسكان ،على أن ال يسمح بتشغيل أي عدد من
العمال األجانب العاديين غير المهرة.
 - 3على الوزارات والمؤسسات العامة والبلديات والشركات المساهمة العامة االلتزام ببالا
رئيس الوزراء رقم ( )6لسنة 1990واعتباره جزءاً من العطاءات والعقود التي تبرمها ،وفي حالة
ثبوت مخالفة أحكامه من قبل المقاولين تتخذ بحقهم اإلجراءات التالية:
إنذار المقاول المخالف خطيا على عنوانه من قبل صاحب العمل لتصويب الوضع خالل مدة
أ-
أقصاها ( )7سبعة أيام.
ب  -فرض غرامة مالية تساوي أجور العمالة األجنبية المخالفة المستخدمة في المشروع.
 - 4إذا 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
-5
األشغال.
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معلومات مقدمة من المقاول
مالح ة:
يتعين االتفاق فيما بين المقاول والمهندس على تواريل تعيين كل فرد من أفراد جهاز المقاول
المنفذ.
وفي حالة تخلف المقاول عن تعيين أي فرد منه أو تغيب أي فرد منه دون تعيين بديل له فانه
سوف يتم خصم ما يقابله من رواتب مثل هؤالء األفراد غير المعينين أو المتغيبين حسب
تقديرات المهندس.
• تسمية المقاول الفرعي ألشغال الكهروميكاني ودرجة تصنيفه:
الميكاني
الكهرباء

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 لذل يعتبر مستنكفا عن
استكمال إجراءات اإلحالة ويحق لصاحب العمل أن يصادر كفالة مناقصته التي سبق وأن
تقدم بها دون أن يحق للمقاول االعتراض أو الرجوع على صاحب العمل بأي مطالبات
مهما كان نوعها.
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النموذج
عطوفة مدير عام دائرة العطاءات الحكومية

يرجـــــــــــــــــــى العلـــــــــــــــــــم بـــــــــــــــــــأن المقـــــــــــــــــــاول الســـــــــــــــــــادة
……………………………………………….قــد اســتكمل كافــة اإلجــراءات القانونيــة
وفقا ألحكام قانون المعمول به.
نقيب الـمهندسين االردنيين
أو نقيب مقاولي االنشاءات االردنيين
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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
تاريل تسلم األشغال وبحيث تشمل هذه الكفالة مسؤولية المقاول المالية وخالفها ،الستبدال
أي من األجهزة والمعدات الكهروميكانيكية التي ت هر بها عيوب تصنيع وتوفير القطع
التبديلية محليا أو أجنبيا ولمدة ( )730يوما من تاريل تسلم األشغال.
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د – نماذج العرض والضمانات واالتفاقيات والبيانات
د - 1نموذج كتاب عرض المناقصة
د - 2ملحق عرض المناقصة
د - 3نموذج كفالة المناقصة
د - 4نموذج اتفاقية العقد
د - 5نموذج اتفاقية فض الخالفات (مجلس بعضو واحد)
د - 6نموذج اتفاقية فض الخالفات (مجلس بثالثة أعضاء)
د - 7نموذج ضمان األداء  /تنفيذ
د - 8نموذج ضمان إصالح العيوب (كفالة اصالح العيوب)
د - 9نموذج كفالة الدفعة المقدمة
د -10نموذج مخالصه عن دفعة االنجاز عند التسلم االولي
د - 11نموذج إقرار بالمخالصة
د - 12نموذج التزامات المقاول
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د1-
نموذج كتاب عرض المناقصة
Letter of Tender
المشروع ...................................... :العطاء رقم.......................................:
إلى السادة (صاحب العمل)............................................................................. :
لقد قمنا بزيارة الموقع والتعرف على ال روف المحيطة به ،كما قمنا بدراسة شروط العقد،
والمواصفات ،والمخططات ،وجداول الكميات ،وملحق عرض المناقصة ،والجداول األخرى،
ومالحق العطاء ذات األرقام ................................:المتعلقة بتنفيذ أشغال المشروع المذكور
أعاله .ونعرض نحن الموقعين أدناه أن نقوم بتنفيذ األشغال وإنجازها وتسليمها وإصالح أية عيوب
فيها وفقا لهذا العرض الذي يشمل كل هذه الوثائق المدرجة أعاله مقابل مبلغ إجمالي
وقدره ..........................................:أو أي مبلغ آخر يصبح مستحقا لنا بموجب شروط العقد.
إننا نقبل تعيين "مجلس فض الخالفات" بموجب "الفصل العشرين" من شروط العقد وسوف نقوم
باالتفاق على تعيين أعضائه حسب ملحق عرض المناقصة.
نوافق على االلتزام بعرض المناقصة هذا لمدة ( )90يوما من تاريل إيداع العروض ،وأن يبقى
العرض ملزما لنا ،ويمكنكم قبوله في أي وقت قبل انقضاء مدة االلتزام هذه .كما نقر بأن ملحق
عرض المناقصة يشكل جزءا ال يتجزأ من "كتاب عرض المناقصة".
نتعهد في حالة قبـول عرضـنا ،أن نقـدم ضـمان األداء المطلـوب بموجـب المـادة ( )2/4مـن شـروط
العقد ،وأن نباشر العمل بتاريل أمر المباشرة ،وأن ننجز األشغال ونسلمها ونصلح أية عيـوب فيهـا
وفقا لمتطلبات وثائق العقد خالل "مدة اإلنجاز".
وما لم يتم إعداد وتوقيع اتفاقية العقد فيما بيننا ،وإلى أن يتم ذل  ،فإن "كتاب عرض المناقصة"
هذا مع "كتاب القبول أو قرار اإلحالة" الذي تصدرونه يعتبر عقدا ملزما فيما بيننا .
ونعلم كذل بأنكم غير ملزمين بقبول أقل العروض قيمة أو أي من العروض التي تقدم إليكم.
حرر هذا العرض في اليوم ..................... :من شهر ................ :عام....................... :
توقيع المناقص ................................... :شاهد....................................... :
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ملحق عرض المناقصة
Appendix to Tender
المشروع :تمديد خطوط صرف صحي ومعالجة مكاره صحية في قصبة السلط
مناقصة رقم...................... :
البيــــان

التحديدات

رقم المادة

اسم صاحب العمل:

2/2/1/1

شركة مياهنا/قصبة السلط

اسم المهندس :

4/2/1/1

مدير مديريه الشؤون الفنية /قصبة

اسم المقاول:

3/2/1/1

عنوانه:
عنوانه:

و3/1

السلط

عنوانه:
كفالة المناقصة

و3/1
التعليمات

(  )3000دينار

كفالة اصالح العيوب

التعليمات

( )%5من قيمة العقد النهائي

مدة ا إلنجاز لألشغال

3/3/1/1

( )180يوم أو انتهاء المخصص

فترة اإلشعار بإصالح العيوب
القانون الذي يحكم العقد

7/3/1/1
4/1

المالي أيهما أسبق
(  ) 365يوما تقويميا
القوانين األردنية السارية المفعول

اللغة المعتمدة في العقد

4/1

اللغة العربية

لغة االتصال

4/1

اللغة العربية

المدة التي سيمنح فيها المقاول حق الدخول

1/2

( )7أيام تقويمية من تاريخ أمر

إلى الموقع
قيمة ضمان األداء

قيمة ضمان األداء خالل فترة اإلشعار بإصالح

2/4

العيوب (ضمان اصالح العيوب)
نظام توكيد الجودة

9/4

أوقات العمل المعتادة

5/6

المباشرة .
( )%10من "قيمة العقد المقبولة"
( )%5من قيمة العقد النهائي
❑
❑

غير مطلوب
مطلوب

ساعات العمل هي ( )8ساعات

يوميا" كحد أدنى و تكون في أي
وقت من ساعات اليوم ليال او نهارا

على مدار ( )6ستة أيام في األسبوع

ويلتزم المقاول بالعمل الي عدد من

الساعات خالل اليوم ليال أو نهارا او
ايام العطل في حال طلب منه ذلك
وحسب رأي المهندس المشرف .
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الفترة المحددة لمباشرة العمل بعد التاريخ

1/8

( )15يوما ،وتعتبر هذه الفترة

قيمة تعويضات التأخير

7/8

( )56دينار عن كل يوم تأخير لكل

المحدد للمباشرة

مشمولة ضمن مدة اإلنجاز

امر عمل عن البرنامج المتفق عليه

و( )15دينار عن كل ساعة تاخير
اذا لم يباشر العمل خالل  24ساعة

من تبليغه
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د2-
الحد األقصى لقيمة تعويضات التأخير

7/8

( ) %15من قيمة العقد المقبولة

مكافأة اإلنجاز المبكر

13/8

( صفر ) دينار عن كل يوم مبكر

جدول بيانات التعديل:

8/13

غير مطبق .

قيمة الدفعة المقدمة

2/14

( )%0من "قيمة العقد المقبولة"

عمالت الدفع للمقاول

15/14

الدينار األردني

تقديم وثائق التأمينات

1/18

خالل ( )14يوما من تاريخ االحالة

نسبة المحتجزات

3/14

( )%10من قيمة الدفعة

الحد األعلى للمحتجزات

3/14

( )%5من "قيمة العقد المقبولة"

التحضيرات عند الوصول إلى الموقع

5/14

جميع المواد والتجهيزات االلية التي

الحد األدنى لقيمة الدفعة المرحلية

6/14

(  )10000عشرة آالف دينار اردني

أسعار تبديل العمالت

7/14

نسبة الفائدة القانونية (نفقات التمويل)

8/14

الحد األدنى لقيمة التأمين ضد الطرف الثالث

3/18

فض الخالفات
تشكيل مجلس ّ

2/20

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

2/20

خالل ( )28يوما من تاريخ المباشرة

3/20

جمعية المحكمين األردنيين

المواد الخاضعة لتعديل األسعار بسبب تغير التكاليف

تدخل في االشغال الدائمة

( )%9سنوياً

( ) 20000عشرون ألف دينار لكل

حادث
❑
❑

من عضو واحد

من ثالثة أعضاء

Part III Section II :B.O.Q

46

د2-
سلطة تعيين المحكمين في حالة تخلف األطراف عن

6/20

عدد أعضاء هيئة التحكيم

6/20

القواعد اإلجرائية للتحكيم

6/20

التعيين

بموجب قانون التحكيم األردني

النافذ
❑
❑

أقسام األشغال ()6/5/1/1

قسم
قسم

ثالثة أعضاء

بموجب قانون التحكيم األردني

مدة ا إلنجاز

قيمة تعويضات التأخير لكل يوم

الخاصة به

تأخير .

()3/3/1/1
قسم

عضو واحد
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د3-
نموذج كفالة المناقصة
Form of Tender Guarantee
المشروع :عطاء تمديد خطوط صرف صحي ومعالجة مكاره صحية في قصبة السلط

رقم:

المناقصة

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

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

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

بكفالة

المناقص

مناقصة

مع

عرضه،

وبناء

على

طلبه،

فإن

مصرفنا:

بنك  ......................................................يكفل بتعهد ال رجعة عنه أن يدفع لكم مبلغ:

 ............................................................عند ورود أول طلب خطي منكم وبحيث يتضمن
الطلب ما يلي:
أ-

أن المناقص ،بدون موافقة منكم ،قام بسحب عرضه بعد انقضاء آخر موعد لتقديم العروض أو قبل

ب-

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

ج-

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

انقضاء صالحية العرض المحددة بـ( )90يوما ،أو
العقد ،أو

شروط العقد.

وعلى أن يصلنا الطلب قبل انقضاء مدة صالحية الكفالة البالغة ( )120يوما ويتعين إعادتها إلينا ،كما أن هذه

الكفالة تحكمها القوانين المعمول بها في األردن.

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

............................................
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د4-
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نموذج اتفاقية العقد
Form of Contract Agreement

المشروع :عطاء تمديد خطوط صرف صحي ومعالجة مكاره صحية في قصبة السلط

المناقصة رقم...................... :

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

و

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

المقاول

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

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

ولما كان قد قبل بعرض المناقصة الذي تقدم به المقاول لتنفيذ األشغال وانجازها واصالح أية عيوب فيها وتسـليمها
وفقا لشروط العقد،

فقد تم االتفاق بين الفريقين على ما يلي:

-1

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

-2

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

فيما بعد.
أ-

ب-

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

ج-

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

هـ -

المواصفات

ز-

والجداول المسعرة (جداول الكميات والجداول األخرى)

د-

و-
د4-

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

شروط العقد (الخاصة والعامة)

المخططات
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-3

"قيمة العقد المقبولة".......................................................

-4

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

-5

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

-9

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

"مدة اإلنجاز".......................................................

وانجازها واصالح أية عيوب فيها وتسليمها وفقا ألحكام العقد.

يدفع إلى المقاول قيمة العقد بموجب أحكام العقد في المواعيد وباألسلوب المحدد في العقد.

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

الفريق الثاني (المقاول)

الفريق األول (صاحب العمل)

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

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

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

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

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

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

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

وقد شهد على ذلك................................ :
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د5-

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

وصف المشروع:

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

المقاول:

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

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

صاحب العمل:

عضو المجلس ...................................عنوانه...................................

لما قام صاحب العمل والمقاول بإبرام "اتفاقية العقد" وكونهما يرغبان مجتمعين بتعيين عضو "مجلس فض

الخالفات" ،ليكون العضو الوحيد ،ويسمى أيضا "المجلس" – " ، "DABفإن كال من صاحب العمل والمقاول

وعضو المجلس ،قد اتفقوا على ما يلي:

-1

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

-2

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

المجلس على النحو التالي:
-

-3

-4

-

(

) دينار عن كل يوم كمياومات.

مضافا إليها النفقات األخرى.

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

شروط اتفاقية فض الخالفات ،فإن عضو المجلس يتعهد بأن يقوم بمهام "المجلس" كمسو للخالفات وفقا
ألحكام هذه االتفاقية.

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

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

فض الخالفات.
-5

إن هذه االتفاقية خاضعة ألحكام القانون األردني.
عضو المجلس

المقاول

وقد شهد على ذلك

صاحب العمل
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د6-

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

وصف المشروع:

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

المقاول:

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

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

صاحب العمل:

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

عضو المجلس:

لما قام صاحب العمل والمقاول بإبرام "اتفاقية العقد" وكونهما يرغبان مجتمعين بتعيين عضو "مجلس فض

الخالفات" ،ليقوم بمهام احد األعضاء الثالثة الذين يشكلون “المجلس" ،فإن كال من صاحب العمل والمقاول

وعضو المجلس ،قد اتفقوا على ما يلي:

-1

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

-2

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

المجلس على النحو التالي:
-

-3

-4

-

(

) دينار عن كل يوم كمياومات.

مضافا إليها النفقات األخرى.

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

شروط اتفاقية فض الخالفات ،فإن عضو المجلس يتعهد بأن يقوم بمهامه مع أعضاء المجلس اآلخرين
كمسوين للخالفات وفقا ألحكام هذه االتفاقية.

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

فض الخالفات.
-5

-6

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

المقاول

وقد شهد على ذلك

صاحب العمل

Part III Section II :B.O.Q

52

ملحق اتفاقية فض الخالفات
شروط اتفاقية فض الخالفات
-1

يسمى عضو المجلس أو األعضاء (الحكم أو الحكمة) خالل ( )28يوما من تاريخ مباشرة العمل ،ولكن

-2

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

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

-3

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

-4

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

فريق إال باطالع وموافقة الفريق اآلخر.

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

-5

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

-6

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

-7

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

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

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

أ-

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

ب-

أن يستعمل معرفته المتخصصة (إن توفرت)،

د-

أن يقرر دفع نفقات التمويل التي تستحق بموجب أحكام العقد،

ج-

هـ -

و-

أن يتبنى اعتماد أسلوب االستجواب القانوني،
أن يراجع وينقح أي تعليمات أو تقديرات أو شهادات أو تقييم فيما يتعلق بموضوع الخالف،

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

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

-8

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

-9

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

- 10

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

- 11

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

اآلخرين (إن وجدوا).
به.

الفريقين إشعارا بذلك مدته ( )7أيام.

الحكم وله أن يسترد ما يترتب على المقاول من اية مبالغ إزاءها.
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يمكن للحكم أن يستقيل شريطة أن يعلم الفريقين بإشعار مدته ( )28يوما .وفي حالة استقالته أو موته
أو عجزه عن أداء مهامه أو إنهاء عقده أو رفضه االستمرار في أداء مهامه بموجب هذه القواعد ،فإنه

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

يتعين أن تكون لغة االتصال بين الفريقين وكذلك الحكم (الحكمة) والفريقين ،ولغة التداول في الجلسات،

- 14

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

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

فترة ال تتعدى ( )84يوما من تاريخ إحالة الخالف إليه أو من تاريخ سريان اتفاقية فض الخالفات ،إن
كانت قد تمت بعد إحالة الخالف إليه .يجب أن يكون القرار مسببا ،وأن ينوه فيه بأنه يتم وفقا لهذه

- 15

- 16

الشروط.

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

له ،إذا نتج عن ذلك النقض أن قراراته أو إجراءاته بشأن تسوية الخالفات أصبحت باطلة أو غير فاعلة.

تدفع أتعاب الحكم "بالمياومات" على النحو التالي:
-

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

-

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

-

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

-

- 17

القرارات،

يبقى بدل المياومات ثابتا طيلة مدة أداء الحكم لمهامه،

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

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

النظر في الخالف وتسويته بموجب أحكام قانون التحكيم األردني.
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د7-

نموذج ضمان األداء (كفالة حسن التنفيذ)
Performance Guarantee

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

بكفالة

مالية،

المقاول:

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

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

بخصوص المناقصة رقم ()......................
المتعلق

طوارئ

بمشروع:

الصرف

بمواقع

الصحي

بمبلغ:

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

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

مختلفة

ادارة

ضمن

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

)

شركة

دينار

 ...........................................................................................وذلك لضمان تنفيذ

المناقصة

المحال

عليه

حسب

الشروط

الواردة

في

وثائق

عقد

المقاولة،

وأننا

نتعهد

بأن

ندفع لكم – بمجرد ورود أول طلب خطي منكم المبلغ المذكور أو أي جزء تطلبونه منه بدون أي تحفظ أو شرط –
مع ذكر األسباب الداعية لهذا الطلب بأن المقاول قد رفض أو أخفق في تنفيذ أي من التزاماته

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

وتبقى هذه الكفالة سارية المفعول من تاريخ إصدارها ولحين تسلم األشغال المنجزة بموجب العقد المحدد مبدئيا

بتاريخ  ...........شهر  ...............من عام  .................................وعلى ان يتم تجديدها تلقائيا
لمدد اخرى مدة كل منها (  ) 90تسعين يوما ما لم يردكم من شركة مياه االردن " مياهنا " طلباً خطيا بالغاء
الكفالة .
توقيع الكفيل  /مصرف.............................. :
المفوض بالتوقيع.................................... :
التاريخ.............................................. :
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د8-

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

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

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

مالية،

المقاول.............................................................................

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

بخصوص المناقصة رقم ()......................
المتعلق

بمشروع:

طوارئ

الصرف

الصحي

مواقع

مختلفة

ضمن

ادارة

شركة

مياهنا

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

أردني

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

 ...............................................................................وذلك ضمانا اللتزام المقاول

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

على إجراء الدفع.

وتبقى هذه الكفالة سارية المفعول من تاريخ إصدارها ولحين التسلم النهائي لألشغال بموجب العقد وقيام المقاول
بإكمال النواقص واإلصالحات المطلوبة وعلى ان يتم تجديدها تلقائيا لمدد اخرى مدة كل منها (  ) 90تسعين يوما ما
لم يردكم من شركة مياه االردن " مياهنا " طلبا ً خطيا بالغاء الكفالة .
توقيع الكفيل  /مصرف........................... :

المفوض بالتوقيع.................................. :
التاريخ............................................ :
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د9-

إلى
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نموذج كفالة الدفعة المقدمة
Advance Payment Guarantee
السادة:

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

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

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

بمبلغ ) ...................... ( :دينار أردني.............................................................

وذلك مقابل كفالة الدفعة المقدمة بخصوص المناقصة رقم...................... :

الخاص بمشروع :المناقصة طوارئ الصرف الصحي في مختلف مناطق ادارة شركة مياهنا

 ......................بتأمين قيام المقاول بسداد قيمة الدفعة المقدمة حسب شروط المناقصة.
وأننا نتعهد بأن ندفع لكم المبلغ المذكور أعاله أو الرصيد المستحق منه عند أول طلب خطي منكم ،وذلك بصرف

النظر عن أي اعتراض أو تحفظ يبديه المقاول.

وتبقى هذه الكفالة سارية المفعول من تاريخ صدورها ولحين سداد المقاول ألقساط الدفعة المقدمة ،ويتم تمديدها
تلقائيا لحين سداد قيمة الدفعة المقدمة بالكامل.
توقيع الكفيل  /مصرف.............................. :

المفوض بالتوقيع.................................... :
التاريخ.............................................. :
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د10-
نموذج مخالصة عن دفعة االنجاز عند التسلم االولي

أقر أنا الموقع إمضائي وخاتمي أدناه..................................................................... :
...........................................................................................................

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

بأننا قبضنا من  ...................................مبلغ ( )...........................دينارا أردنيا.

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

موضوع المناقصة رقم......................................................................................
وبهذا فاننا نبرىء ذمة ....................................................................وحكومة المملكة

االردنيه الهاشمية من المبلغ المذكور اعاله ومن كافة المبالغ التي سبق وان قبضناها على حساب مشروع

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

خالل فترة اربعة وثمانين يوما" من تاريخ هـذه المخالصـة معـززة بالوثـائق الثبوتيـة ( دون ان يشـكل هـذا اقـرارا" مـن
..................بصــحة هــذه المطالبــات ) وفــي حالــة عــدم تقــديم هــذه المطالبــات خــالل المــده المــذكوره نكــون قــد
اســقطنا حقنــا بايــة مطالبــة مهمــا كــان نوعهــا وقيمتهــا بحيــث تبــرأ ذمة.................................وحكومــة

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

اسم المفوض بالتوقيع:

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

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

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

الخاتم:
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د11-
نموذج إقرار بالمخالصة
Discharge Statement

أقر أنا الموقع إمضائي وخاتمي أدناه....................................................................

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

بأننا قبضنا من  ...................................مبلغ ( )...........................دينارا أردنيا.

وذلك قيمة الدفعة الختامية بموجب احكام المواد ( )13/14 ،12/14 ،11/14من الشروط العامة للعقـد ،وذلـ ك عـن

مشروع .................................................................................

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

موضوع

المناقصة

رقم:

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

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

 ..........................................................وحكومة المملكة األردنية الهاشمية من أي حق أو
عالقة بالمشروع المبين أعاله إبراءا عاما" شامال" مطلقا ال رجعة فيه.
وعليه نوقع تحريرا في ......................
اسم المقاول:

اسم المفوض بالتوقيع:

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

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

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

تمديد خطوط صرف صحي ومعالجة مكاره صحية في قصبة السلط
الجزء الثالث
المواصفات الخاصة
وجدول الكميات
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المملكة االردنية الهاشمية
شركه مياهنا

تمديد خطوط صرف صحي ومعالجة مكاره صحية في قصبة السلط

الجزء الثالث
المواصفات الخاصة
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أ  -المواصفددات الخاصدده
تمديد خطوط صرف صحي ومعالجة مكاره صحية في قصبة السلط
 - 1عدددددددام
 : 1 – 1ان االعمال المطلوبه ضمن وثائق هذا العطاء هي توريد جميع المواد والمياه والعدد و
المعدات واالليدات وااليدي العاملده والقيام بتنفيذ وتسليم وصيانة وتمديد خطوط صرف صحي
ومعالجة مكاره صحية في قصبة السلط وذلك بموجب :
ا  -الشروط العامه والشروط الخاصه من عقد المقاولة الموحد
ب  -هذه المواصفات الخاصه .
ج  -جدول الكميات .
د  -اية مواصفات يشار اليها في وثائق العطاء .
هد  -المخططات .
و  -اية مالحق تصدر على وثائق العطاء .
ز  -تعليمات المهندأ .
 - 2 - 1مخططات العقد هدي المخططدات المرفقده بهدذا العقدد وايدة مخططدات معدلده او اضدافيه او
تفصدديليه او ملحقدده يصدددرها المهندددأ او يوافددق عليهددا خطيددا مددن وقددت الخددر و كددذلك
المخططات التفصيليه والتنفيذيه المقدمه من المقاول و الموافق عليها خطيا من قبل المهنددأ
.
 - 3 - 1جميع المواد المستعمله يجب ان تكون من اجدود االصدناف كمدا و ان المصدنعيه يجدب ان
تكون بموجب المواصفدددات وبمستو ممتاز يوافق عليه المهندأ .
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2
 وصف العمل :العمل المطلوب ضمن وثائق هذا العطاء هو تمديد خطوط صرف صحي ومعالجة مكاره صحية في
قصبة السلط وحسب الكشوفات المعدة من ادارة مياه البلقاء لهذه الغاية حيث يتكون العمل من تقديم
جميع المدواد والمياه والعدد والمعدات وااليدي العامله وجميع التجهيزات الالزمه وتوريد وتركيب
و تنفيذ وتجربة وتشغيل وتسليم وصيانة كافة أعمال المشروع بموجب األعمال التالية :
 .1توريد و تركيب أنابيب صرف صحي قطر ( 200 ، 150و300و400و) 500
ملم من أنابيب )  (C.Pو  DIو العمل يشدمل ربدط الخطدوط والوصدالت الجديددة
على الخطوط القائمة شامال الحفر والتسويه والتامين والطمم الدى السدطح العلدوي
مواد بيس كورأ او حصمه أو مواد مناسبه و موافق عليها خاليه من الفضالت و
الشوائب و متدرجه للحصول على الدك المطلدوب و ال تحتدوي علدى الحجداره او
قطع الخرسانه التي يزيد حجمها عن (  ) 50ملدم فدي اي قيداأ و يكدون محتدو
اللدونه  Plasticit Indexللمواد المناسدبه اقدل مدن (  ) 10طبقدا للمواصدفات
البريطانيه رقم (  ) 1377و تكون الكثافه الجافه العظمى لها اكثر من ( ) 1.6
كيلو غرام  /سم 3لفحص بركتور  /القياسي للكثافده و عنددما تكدون مدواد الحفدر
غير مناسبه فعلى المقاول و على نفقته الخاصه احضار مواد الطمدم المالئمده مدن
حفر معتمده وصالحه للطمم .
 .2وتوريد وانشاء مناهل قطر()1000.1200 ,900 ,600ملم من نوع مسبقة الصب
( )PRECASTو القاعدة مسبقة الصب وذلك حسب المخططات والمواصفات الفنيده وتعليمات
المهندأ المشرف شامال توريد وتركيب اجزاء المانهول من حلقات و مخروط وادراج وعمل
بنشنغ وتكحيل ....الخ و توريد و تركيب أغطية و حلوق مناهل قطر ( 65سم ) وفق
المواصفات األوروبية رقم  EN124 1992بقدرة تحمل ( 40طن ) ذات لون أسود مصنعة من
مواد مخلوطة من مواد مختلفة غير قابلة للتدوير مثل ( مواد بالستيكية  ،فايبر  ،بوليمر ،
توباز  ...الخ و باستثناء المادة الخرسانية العادية أو المسلحة ) حسب مواصفة السلطة الجديدة
والقيام بتنظيف خطوط صرف صحي ومناهل باالقطار المبينة بجدول الكميات و السعر يشمل
كافة ما يلزم لتثبيتها في أسطح مختلفة واعادة االوضاع الى ماكانت عليه حسب المواصفات
والمخططات وحسب تعليمات المهندأ المشرف.
مالحظات -:
 على المقاول اتخاذ كافة االحتياطات و التدابير المطلوبه و توريد التجهيزات الالزمه و بموافقةالمهندأ و ذلك لتحويل مياه الصرف الصحي عن منطقة العمل لحين االنتهاء من تنفيذ اعمال
العطاء و تعتبر التكاليف كامله مشموله ضمن اسعار العطاء.
 على المقاول أخذ االحتياطات الالزمة لعدم االضرار باي خدمات مدفونة او ظاهرة وكذلك الجدرانالمحيطة و االساسات  000الخ ويتحمل المقاول تكاليف اصالح أي اضرار تنتج اثناء تنفيذ االعمال.
 على المقاول إعتماد التعميم الصادر عن وزارة األشغال رقم /5مشاريع الطرق 55735/تاريخ 2009/12/27الخاص بأعمال الخدمات على الطرق التابعة لوزارة األشغال ( مقطع , 4 , 3 , 2 , 1
 ) 7 , 6 , 5وتعتبر جميع التكاليف مشمولة ضمن أسعار العطاء و ما طرأ عليها من تعديالت .
 موقع العمل (قصبة السلط وحسب التقسيم االداري) . الدارة مياه البلقاءالحق بتكليف المقاول العمل في اي منطقة من المناطق التابعة لها باالضـافة لمـاذكر في اسم العطاء و دون اية فروقات او تعويضات باالسعار
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 يتوجـ ب علــى المقــاول احضــار فــرق عمــل عــدد ( )1لتنفيــذ االعمــال المطلوبــة ويلتــزم المقــاول بتــوفيرفرقة اضافية عـدد(  ) 1عنـد الحاجـة فقـط ،وحسـب حجـم العمـل وتنسـيبات المهنـدس المشـرف وذلـك

ضمن لواء قصبة السلط

 - 3تداخل العمل مع الخدمات و المعدات الموجوده في موقع العمل :
 على المقاول اجراء التنسيق الالزم مع المهندأ المشرف لبيان اية مرافق او خدمات تتعدارض مدعاعمال المشروع .
 على المقاول ان ياخذ بعين االعتبار ان عمله في موقع العمل يجب ان ال يسبب أي عائق وعليده انياخذ االحتياطات الالزمه لعدم االضدرار بداي مدن خطدوط الميداه او خطدوط الصدرف الصدحي او
الكوابل او المعددات وكل ما هو موجود في موقدع العمدل وايدة اضدرار يسدببها المقداول اثنداء قيامده
باعمال العقدد عليده ان يقدوم باصدالحها او اسدتبدالها كمدا كاندت عليده ( بموجدب تعليمدات و موافقدة
المهندأ ) وعلى حسابه الخاص .
 يكون المقاول مسؤوال عن حفظ وتخزين االدوات والعدد والمواد الخاصه به والمورده الى الموقع . على المقاول ترحيل االنقاض الدى االمداكن المحددده مدن قبدل الجهدات المختصده وتعتبدر تكاليفهدامشموله ضمن اسعار العطاء .
 على المقاول قبل وضع اسعاره ان يقوم بالكشف على الموقع ليتاكد بنفسه من طبيعة االعمال واخذالمعلومات واالقيسه المناسبه والالزمه واخذ كافة المعلومات الخاصه بهذا العطاء .
 على المقاول وبعد االنتهاء من اعمال هذا العقد ان يقوم بتنظيف الموقع وازالة االنقاض التي نتجتعن تنفيذ االشغال وازالة المعدات  ،بحيث يقوم بتسليم الموقع بشكل نظيف ومقبول لد المهندأ وال
يدفع لذلك أي مبالغ او عالوات اذ تعتبر تكاليفها مشموله ضمن االسعار الفرديه العمال العطاء .
 -4التنسيق :
علددى المقدداول مسددؤولية التنسدديق المسددبق مددع وزارة االشددغال العامدده و االسددكان و سددلطة الميدداه
والبلديه المعنيه وادارة المرور وشركة اإلتصاالت وشركة الكهرباء وايه جهه رسدميه اخدر وتقدديم
جميع متطلبات الجهات المعنيه للحصول على موافقاتهدا للعمدل فدي او تحدت اوقدرب الطدرق العامده
واالرصفه وعلى المقداول ان يتقيدد بتعليمدات ومتطلبد دات هدذه الجهدات بمدا فيهدا اشدارات المدرور
واالشارات التحذيريه او التحويالت والحدواجز وحمايدة المشداه واالمدالك الخاصده .الدخ .وجميدع
المتطلبات وال يدفع للمقاول لقاء هذه االعمال اية عالوات اذ تعتبر مشدموله ضدمن االسدعار الفرديده
لالعمال المطلوبه .
 من مسؤولية المقاول الحصول على تصاريح الحفر و موافقات الجهات الرسمية المعنية التمامالعمل و في حال تم رفض طلبه بمنحه تصريح من اية جهة  ,االمر الذي يؤدي الى ايقاف التنفيـذ و
عليه يجوز لصاحب العمل ايقاف اعمال العطاء و محاسبة المقاول على االعمال المنجزة  ,ودون ان
يترتب على صاحب العمل اية تبعات مالية اما بالنسبة للخطوط التي بوشـر العمـل بهـا فيـتم اكمالهـا
من قبل مقاول اخر يعينه المقاول الرئيسـي بعـد موافقـة ادارة ميـاه البلقـاء خـالل مـدة اسـبوع مـن
تاريل االيقاف و يتم تعيين و محاسـبة هـذا المقـاول مـن قبـل المقـاول الرئيسـي وذلـ بعـد موافقـة
صاحب العمل و في حال لم يحضر المقـاول مقـاوال" الكمـال االعمـال فيحـق لصـاحب العمـل اكمـال
العمل على نفقة المقاول و بالطريقة التي يراها مناسبة.
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معلومات مطلوبة من المقاول
ممثل ومستخدمو المقاول ( جهاز المقاول المنفذ ) :
يتعين على المقاول أن يعين الجهاز المنفذ التالي كحد أدنى  ،وبحيـث يكـون الجهـاز متفرغـا ً
للعمل في الموقع طيلة مدة تنفيذ المشروع  ،وأن تكـون لديـه المـؤهالت والخبـرات المدونـة
أدناه في مجال اإلشراف أو التنفيذ أو كليهما على مشاريع مماثلة :

الرقم

الوظيفة

المؤهل العلمي

-1

ساح
م ّ

-2
-3

قيّاس
ايدي عاملة مدربة

كلية جامعية
متوسطة
ثانوية عامة
ـــ

سنوات
الخبرة
5
ـــ
ـــ

العدد
المطلوب
1

مبلغ الحسم  /دينار /
شهر
 500ديناراً شهريا ً

غير محدد

ال يقل عن  200دينار

مالح ة:
يتعين االتفاق فيما بين المقاول والمهندس على تواريل تعيـين كل فرد من أفراد جهاز
المقاول المنفذ وفي حالة تخلف المقاول عن تعيـين أي فرد منه أو تغيب أي فرد منه
دون تعيـين بديل له فإنه سوف يتم خصم ما يقابله من رواتب مثل هؤالء األفراد غير
المعينين أو المتغيبين حسب تقديرات المهندس .
*

تسمية المقاول الفرعي ألشغال الكهروميكاني وفئة تصنيفه .
اسم المقاول
الميكاني  :ددددددددددددد

الكهرباء  :ددددددددددددد

فئة التصنيف

ددددددددددددددد
ددددددددددددددد

• على المقاولين غير األردنيـين أن يقدموا إلى دائرة العطاءات الحكومية شهادتين
األولى من نقابة المهندسين األردنيـين والثانية من نقابة مقاولي اإلنشاءات األردنيـين
( حسب النموذج أدناه ) تفيد بأنّ المقاول قد استكمل كافة اإلجراءات الخاصة
بالمقاولين غير األردنيـين وفقا ً ألحكام قانون نقابة المهندسين األردنيـين وقانون
مقاولي اإلنشاءات عند إحالة العطاء عليه وقبل توقيع اإلتفاقية ويحق لصاحب العمل
أنيصادر كفالة مناقصته التي سبق وأن تقدم بها دون أن يحق للمقاول االعتراض أو
الرجوع على صاحب العمل بأي مطالبات مهما كان نوعها .
-5العمل في الليل :
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يحق لصاحب العمدل اوالمهنددأ اوممثدل المهنددأ او ايدة سدلطه اخدر بموافقدة المهنددأ اصددار
التعليمات للمقاول لتنفيذ أي جزء من االعمال في ساعات الليل وذلك في الحاالت التي تتطلب ذلدك
وعلى المقاول االلتزام بهذه التعليمات وتنفيذ االعمال وبدون اية عالوات اضافيه لقاء ذلك0
 - 6الكتالوجات و العينات :
علددى المقدداول تقددديم الكتالوجددات والنمدداذج والعينددات لمختلددف المددواد المشددمولة فددي أعمددال العطدداء
والموردة من قبل المقاول الى المهندأ المشرف بحيث ال تتعارض مع العطداء وذلدك الخدذ الموافقده
على استعمالها قبل التنفيذ وأي مواد تستعمل دون اخذ الموافقة الخطيه من المهندأ ستكون معرضده
للرفض و تعتبر التكاليف مشموله ضمن اسعار العطاء .
 - 7برنامج العمل- :
على المقاول ان يقدم برنامج عمل لخطته في تنفيذ األعمدال حسدب الشدكل و التفاصديل التدي يحدددها
المهندأ الخذ موافقته عليها (  ) 15يوما من تاريخ قدرار االحالده و ان يقددم للمهنددأ وصدفا خطيدا
عام ا للترتيبات و األساليب التي سيتبعها المقاول في تنفيدذ األعمدال المطلوبدة منده و كلمدا طلدب اليده
المهندأ وتحديث البرنامج كل  30يوم
 - 8مختبر فحص المواد :
 على المقاول وخالل (  ) 15يوما من تاريخ أمر المباشرة  ,تسمية مختبر ( لفحص المواد ) مؤهلو معتمد لد الجهات المختصه و توافق عليه سلطة المياه وذلك الجراء وعمل الفحوصات المطلوبه
بانواعها المختلفه حسب شروط و مواصفات العطاء و كذلك الفحوصات التي يطلبها المهندأ .
على المقاول ارسال واحضار العينات الدى ومدن المختبدر ( او احضدار جهداز المختبدر الدى موقدعالعمل وذلك حسب طبيعة وندوع الفحدص )  ،واحضدار التقدارير ( بواقدع  3نسدخ مدن كدل تقريدر )
وجميع ما يلزم لتنفيذ هذه االعمال
 تعتبر تكاليف اجراء الفحوصات او اعادة اجرائها وتكاليف اعمال المختبر وتحضير التقاريرمشموله ضمن اسعار العطاء .
 – 9المياه لألعمال :
 - 1يكون المقاول مسؤوال عن تامين جميع احتياجاته من المياه في موقع العمل الستعمال عماله
ومستخدميه ومستخدمي صاحب العمل و المهندأ لتنفيذ االعمال المشموله بهذا العقد و تخزينها في
اوعيه نظيفه ( يوافق عليها المهندأ ) بالكميات الكافيه لتضمن سير العمل و على نفقته الخاصه .
 - 2في حالة توفر مصدر للمياه تدابع للسدلطه فدي موقدع العمدل او قريدب منده فديمكن للمقداول ( بعدد
موافقة صاحب العمل) الحصول على احتياجاته من المياه مقابل التسعيره الرسدميه المعتمدده علدى ان
يقوم و علدى نفقتده بنقدل الميداه بواسدطة الصدهاريج او تدوفير المواسدير و القطدع و المفداتيح وعمدل
التمديدات الالزمه اليصال المياه الى موقع العمل وتركيب عداد مياه ( يوافق عليه المهندأ ) وازالة
هذه التمديدات والعداد عند انتهاء العمل فدي هدذا العقدد كمدا وعليده ان يقدوم بتشدغيل وصديانة امداكن
التخزين والمواسير
والتوصيالت والمضخات والصهاريج المتحركه وكافة االعمال المؤقته لنقل المياه من نقطده التزويدد
الى المكان الذي يكون بحاجه اليه وكل ذلك على نفقته الخاصه .
-1

في حال كسر خط مياه من قبل المقاول على المقاول ابالا ادارة مياه البلقاء  /مديرية
الصيانة قصبة السلط أولواء عين الباشا فورا ويقوم المقاول باصالح الخط او ستقوم
مديرية الصيانة قصبة السلط أولواء عين الباشا باصالحه وسيتم تغريم المقاول اثمان
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المياه المهدورة وتكلفة اصالح الخط في حال قيام مديرية صيانة قصبة السلط باصالحه
وتقدر اثمان المياه بثالثة اضعاف السعر الرسمي لشركة مياهنا  /عقد ادارة مياه البلقاء
( سعر الصهاريج ).وفي حال انقطاع احد المشتركين من المياه بسبب اعمال المقاول يتم
تزويد المشترك بالمياه وعلى حساب المقاول
 -9الجداول :
أ  -جداول التطابق :
النشرات الفنيه و جداول التطابق : Technical Catalogue & Complience Tables
على المقاول ان يقدم النشرات الفنيه لكافة المواد التي تدخل في عمل المشروع و ان يقدم النشدره
الفنيه االصليه للماده المعروضه تماما و الخاصه بها بالذات او التي تشملها فنيا مدع التاشدير علدى
الماده  -طرازها  -في النشرات الفنيه المرفقه اضافه الى وجوب تقديم جدول مقارنه مفصدال فيده
اسم الماده المعروضده وطرازهدا والمطلوبده ( و طرازهدا ان ذكدر فدي العطداء ) و المواصدفات
الفنيه الكامله للمعروض مقارنه بالمطلوب في العطاء و بيان االختالف و التطدابق فيمدا بينهمدا و
أي مالحظه على ذلك كما و يجب تقديم المواصدفات القياسديه المصدنعه عليهدا المداده المطلوبده و
المعروضه الثبات االختالفات او التطابقات الفنيه .
ب  -جداول الخطوط و الوصالت :
على المقاول عمل جداول مفهرسه مطبوعه تتضمن الخطدوط الرئيسديه و الفرعيده و الوصدالت
المؤقته و المنزليه التي قام بتنفيذها مع بيدان رقدم القطعده و الحدوض و اسدمه و اسدم المالدك لكدل
قطعه نفذ عليها او بقربها وصله فرعيه او منزليده ( اذا تدوفر ذلدك ) و ذلدك علدى جدداول ورق (
 ) A4واضحه تماما و ترفق مع المخططات المرجعيده (  ) Rec . DRGS.التدي يسدلمها و
ذلك بعد موافقة المهندأ عليها .
 - 10مخططات التنفيذ ( ) Shop Drawings
 على المقاول ان يقدم للمهندأ ( الخذ موافقته ) مخططات تنفيذيه العمال تمديد االنابيب تشمل( مسقط افقي وبروفايل  ) Plan and Profileومخططات تفصيليه لتنفيذ الخطدوط بعدد التنسديق
مع الجهات ذات العالقده مبيندا فيهدا كافدة اللدوازم ومبيندا عليهدا بوضدوح اقيسده ومواصدفات المدواد
واالعمال اليجوز المباشره بتنفيذ او بتصنيع او توريد اية مواد مالم يقدم المقاول المخططات التنفيذيه
لها والحصول على موافقة المهندأ عليها مسبقا .
 يقدم المقاول الى المهندأ (  ) 3ثالثة نسخ باالضافه للنسخه االصليه موقعده مدن المقداول بموجدبكتاب خطي بذلك وتسلم للمهندأ في موقع العمل او حسب طلب المهندأ .
 على المقاول ان يقوم بتصحيح وتعديل هذه المخططات وحسب طلب المهندأ . ان موافقة المهندأ على هذه المخططات او المواد او االجهزه والمواصدفات ال تعفدي المقداول مدنمسؤولية التوريد والتصنيع بالمقاسات الصحيحه وحسب مواصفات ومتطلبات العقدد وتعتبدر تكداليف
اعداد وتجهيز المخططات التنفيذيه مشموله ضمن اسعار العطاء 0
 -11المخططات المرجعيه ( ) Record Drawings
عنددد انتهدداء اعمددال تمديددد خطددوط الصددرف الصددحي يقددوم المقدداول بعمددل المسدداحه الالزمدده لعمددل
المخططات المرجعيه لالعمال كمدا نفدذت (  ) AS built drawingمبدين عليهدا وبشدكل واضدح
االسم الرسمي لكل شارع وكذلك اشارات لمواقع أي مرافق مدفونه ظهرت اثناء تنفيذ اعمدال العطداء
شامال المخططات التاليه:
 .1المساقط االفقيه بمقيداأ رسدم (  ) 500 /1و( ) 2500 /1وبقيداأ لوحدات ( 62 × 84
سم ) مبينا عليها مسارات الخطوط والوصالت المنزليه
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 .2البروفايل بمقياأ رسم ()100/1عامودي و( )1000/1افقي و بقياأ لوحدات (32×84
سم )
 .3نمدداذج الوصددالت المنزليدده بمقيدداأ رسددم (  ) 500 /1و بقيدداأ (  ) Aو تقددديم جددداول
الوصالت المنزليه بواقع (  ) 3نسخ اضافة الى النسخة االصليه .
و تبين هذه المخططات بوضوح المواد والقطع ومواصفات واقيسه المدواد المسدتعمله حسدب موافقدة
المهندأ المشرف.
 علددى المقدداول تثبيددت إحددداثيات مواقدددع المناهددل باألبعدداد الثالثيددة ( )X.Y.Zبواسددطة نظدددام()GISوبيانها على البر وفيالت وكذلك المخططات التي تبين مسارات الخطط الرئيسية 0
 كما وعلى المقاول تثبيت كافة الخطوط وتوابعها المبينه على المخططدات المرجعيده باقيسده وابعدادمن نقاط ومعالم ثابته في موقع العمل وحسب تعليمات وموافقة المهندأ المشرف .
 تكون هذه المخططات مفصله ومرسومه حسب ما هو مذكور اعاله وتكون المخططدات المرجعيدهاالصليه من ورق جيالتين شدفاف سدماكة  07ر 0ملدم Pure White Permatrace Gelatin ( :
.) Teansparent Unterable Film . 0.07mm thick
و على المقاول تقديم ما يلي :
 على المقاول تقديم ثالث نسخ الكترونيه مبين عليها مواقدع المناهدل و بيانهدا علدى البروفدايالت والمخططات االفقيه التي تبين مسارات الخطوط الرئيسيه و بيان ذلك علددى المخدططات المدرجدعيده
( ) Record Drawings
 على المقاول تقديم النسخ االصليه ( الشفافه ) وثالثة نسخ مطبوعه من هذه المخططات ( المساقطاالفقيه  ,البروفايل و الوصالت المنزليه ) الى المهندأ للموافقده عليهدا قبدل ان تعتبدر هدذه االعمدال
منتهيه وقبل تسليمها للسلطه
 وتعتبر تكلفة االعمال المساحيه وتحضيرهذه المخططات المرجعيده ومدا يتعلدق بهداوالنسخ االلكترونيه مشموله ضمن اسعار العطاء .
 1-11المخططات المرجعية( AS-Built )-:
عند انتهاء اعمال تمديد خطوط المياه او الصرف الصدحي يقدوم المقداول بعمدل المسدح الدالزم
النتاج المخططات المرجعية لالعمال كما نفذت شامال المسدقط االفقدى و البروفايدل بمقيداأ
رسم
(العمودي  100/1واالفقي  )1000/1و تبين هذة المخططات وبشكل واضح اإلسدم الرسدمى
لكل شارع وكذلك اشارات لمواقع ا مرافق مدفونة ظهرت اثناء تنفيذ اعمال العطاء.
 -2-11المواصفات الخاصة بالمخططات الجغرافية (:)GIS
 .1سيتم تزويد المقاول بنسخة رقمية لمنطقة العمل (حسدب مخططدات العطداء للمنداطق المدراد
تنفيذها والمحددة فقط من قبل الجهة المشرفة) تحتدو علدى حددود قطدع االراضدي والمعدالم
واسماء الشوارع وشبكة المياه وشبكة الصرف الصحى ونظام القطع والترقيم المسدتخدم فدي
ادارة مياه محافظة البلقاء و(الموصفات الخاصة لشبكات الميداه و الصدرف الصدحي المعتددة
لد مديرية نظم المعلومات الجغرافية  /قصبة السلط)
 .2على المقاول تزويد ادارة مياه محافظة البلقاء بنسخة رقمية مدن المخططدات التنفيذيده والتدي
يددتم العمددل عليهددا مددن خددالل برنددامج  ArcGISمسددتخدما نسددخة قاعدددة البيانددات المسددلمه
والمعمول بها في ادارة مياه محافظة البلقاء على ان يكدون شدكلها النهدائي (shp( Format
او( )Geodatabase.gdbوكذلك نسدخه ورقيده طبدق األصدل عدن النسدخه الرقميده بحيدث
تحتو على الطبقات (  ) Layersالمعلومات التاليه :
▪ طبقة الخطوط  Linesلشبكات المياه او الصرف الصحي .
▪ طبقة التجهيزات او المناهل ( . Nodes ) Fittings

68

Part III Section II :B.O.Q

▪ 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
▪ استخدام نفس القطع و الترقيم المعمول به ادارة مياه البلقاء
▪ المحافظددة علددى نظددام االحددداثيات المسددتخدم فددي ادارة ميدداه البلقدداء وهددو التربيددع
الفلسطيني ).( Palestine_1923_Palestine_Grid
▪ ان تحددوي علددى نقدداط الددربط والعددزل والفصددل ان وجدددت مددع الشددبكات القائمددة مددع
اظهارالخطوط الملغية.
▪ اعتماد مقياأ رسم للمخططات  1000/1او  .2500/1والبروفيدل (  ) 1000/1أفقدي (
 ) 100/1عمودي  .ورسم التفاصيل بمقياأ 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 .
 .1الدارة مياه البلقاء الصالحية بتعديل المواصفات الواردة اعاله و ذلك بمدا يخددم مصدلحة
العمل مع العلم بانه سيتم االعالم مسبقا بذلك و بكتاب رسمى يوضح نقاط التعديل.
 .2يتعهد المقاول رسميا بعدم البيع او التصرف بالبيانات المقدمدة مدن شدركة مياهندا /ادارة
مياه البلقاء ال جهة اخر كونها ملكا للشركة و اعادة النسخة االصلية.
 .3سيتم االستالم من قبل المقاولين حسب المواصفات المذكورة اعاله .
لالستفسار يرجى مراجعدة شدركة مياهندا /ادارة ميداه البلقداء مددير مديريدة نظدم المعلومدات
الجغرافية.
على المقاول تسليم المخططات النهائية قبل االنتهاء من اعمال المشروع.
 -12مكتب المهندأ و الجهاز المشرف :
 - 1شريط قياأ كتاني طول  30عدد . 1
 -2شريط قياأ معدني طول  5مترا عدد . 2
*********جميع مدا ورد اعداله مشدموال ضدمن اسدعار العطداء وال يحدق للمقداول المطالبدة بايدة
تكاليف اضافية علما ان المواد جميعها اعاله سوف تؤول ملكيتها الدارة مياه البلقداء عندد
االنتهاء من تنفيذ المشروع واتمام االستالم االولي.
 -13لوحة تسمية المشروع-:
على المقاول و خالل اسبوع من تاريخ استالم موقع العمل تقديم و عمل لوحة قياأ 1.5
* 0.75متر على االقل مثبته فى مكان واضح من موقع المشروع و حسب تعليمات المهندأ و
مبينا بوضوح ما يلى:
• اسم المشروع و رقم العطاء
• اسم المالك (شركة مياهنا  /عقد ادارة مياه وصرف صحي البلقاء )
• اسم الجهة المشرفة على المشروع شركة مياهنا  /عقد ادارة مياه وصرف صحي
البلقاء  /الشؤون الفنية.
• اسم المقاول و عنوانه
• تاريخ بدء العمل ومدة العطاء
تتكون اللوحة من اطار متين من حديد الزواية قياأ  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 بقياأ مناسب.
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تدهن كامل اللوحة مع االطار و التقويات والوجه بدهان اساأ خاص بالحديد المجلفن.
يكون لون الدهان النهائى للوجه و نوعية وحجم الخط حسب تعليمات و موافقة المهندأ.
تعتبر تكاليف تجهيز و توريد و تركيب اللوحة و ازالتها عند االنتهاء من اعمال المشروع
مشمولة ضمن اسعار العطاء.
 جهاز المقاول المنفذ:يتعين على المقاول االلتزام بتعيين الكادر المطلوب وحسب ما هو مبين في الجدول الرفق في اخر
العطاء وهذا يعتبر الحد االدنى ويجب زياده عدد المراقبيين عند زياده عدد الفرق العامله  ،وفي حالة
عدم التزام المقاول بتعيين الكادر المطلوب  ،سيتم حسم المبالغ الشهرية المحددة في الجدول أدناه من
استحقاقات المقاول وال يحق للمقاول االعتراض على ذلك ،مع العلم أن على المقاول زيادة عدد
الفرق العاملة حسب حجم العمل و حسب طلب المهندأ.
 شروط السالمة العامة .1على المقاول اتخاذ االجراءات الالزمه لسالمة جميع العاملين في الموقع وتزويدهم بجميع
االجهزه و االلبسه الضرورية لذلك و حسب البنود أدناه و بالتنسيق مع اجهزه البلديات المعنية و
دائره السير و المهندأ المشرف و بدون ايه عالوه على االسعار.
 .2على المقاول وضع اإلشارات التحذيرية و اتباع متطلبات السالمة العامة و ذلك بالحضور و
المشاركة باجتماع السالمة العامة قبل بدء العمل و تقديم خطة للسالمة العامة تشمل على سبيل
المثال ال الحصر :
• أسماء األشخاص المسؤولين عن السالمة العامة في المواقع .
• تعليمات المقاول للعاملين عن السالمة العامة.
• خطة إدارة المرور و التى تشمل (اإلشارات التحذيرية  ,العاكسات ,
...............الخ)
• تقديم نسخة عن التصاريح للمعامالت و قبل البدء بالعمل.
• على المقاول تحديد وتعليم مصادر األخطار مثل ( كوابل كهرباء  ,تلفون
 .............الخ)
 .3على المقاول اتخاذ اإلجراءات الالزمة لضمان السالمة العامة على الطرق و
مرفق طيه مخططات إرشادية للسالمة العامة على الطرق لتطبيقها على المواقع
و بالتنسيق مع أجهزة وزارة االشغال العامة او البلديةو دائرة السير و المهندأ
المشرف بدون اية عالوة على األسعار.
 .4ستقوم شركة شركة مياهنا  /ادارة مياه البلقاء بنجراء 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 ( )100-300دينار وحسب رأي المهندأ.
 .5على المقاول اتخاذ االجراءات الالزمه للسالمه العامه و تدعيم جدران الحفريات
بالطوبار الالزم بدون ايه عالوه على االسعار.
على المقاول اتخاذ االجراءات الالزمه لضمان السالمه العامه على الطرق و مرفدق طيده مخططدات
ارشاديه للسالمه العامه على الطرق لتطبيقها علدى المواقدع و بالتنسديق مدع اجهدزه امانده
عمان الكبر و دائره السير و المهندأ المشرف و بدون ايه عالوه على االسعار
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االسم ................:
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التوقيع ......................:

التاريخ ...........................:

نموذج تعهد المتعهدين لتطبيق شروط السالمه العامه
السيد المتعهد ........................................-:
بما أنه تم احالة العطاء على شركتكم عليك التقيد التام بأمور الصحه والسالمه العامه قبل وخالل
وبعد العمل لمنع وقوع الحوادث.
لذا يتوجب عليك في حالة الحفر في الشوارع بوضع جميع معدات السالمه العامه الضروريه على
الطرق والمنصوص عليها في قانون دائرة السير وذلك لمنع وقوع حوادث سواء كانت هذه الحوادث
بالنسبه للعاملين في المشروع أو المشرفين أو لسائقي السيارات أوالمشاة أو غيرهم أذكر منها مايلي
وعلى سبيل الذكر وال الحصر -:
• أقماع مطاطيه بأعداد كافيه وبأحجام مختلفه وحسب الحاجه.
• وضع أضواء تحذيريه حول منطقة الحفريه خصوصا ً 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 أ 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
خصوصا ً اذا كان العمل في شارع السير فيه باتجاهين وغير مفصول بجزيره وسطيه.
• عدم وضع أية مواد أخر أووجود أية أشخاص خارج نطاق الشريط التحذيري المحيط
بمنطقة العمل.
• عدم استخدام أية مواد أخر 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 أ جزء
من المشروع منه وتوقع عليه عقوبه ماليه تحدد حسب ماتراه الشركة مناسباً.
• تقع على عاتق المتعهد /المقاول مسؤولية أي إصابة عمل تقع ألي شخص سواء موظفا ً لديهم
أم من عامة الناأ او أي حادث يلحق الضرر في ممتلكات اآلخرين ناتج عن عدم إتخاذ
تدابير السالمة العامة الالزمة والضرورية وال عالقة لشركة ادارة مياه البلقاء امام القضاء
بذلك
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الملحق ( ب ) يبين شروط السالمة العامة والمستلزمات والمعدات الالزم توفيرها والتقيد بها من قبل
المتعهدين والمقاولين
شروط السالمة العامة للمتعهدين والمقاولين
 .3على المقاولين والمتعهدين اتخاذ االجراءات الالزمه لسالمة جميع العاملين وعامة الناأ في
المواقع وتزويد كافة العاملين لديهم بجميع االجهزه ومالبس الوقاية الشخصية ومعدات السالمة
الالزمة و الضرورية و حسب البنود أدناه و بالتنسيق مع المهندأ المشرف و بدون ايه زياده
على االسعار المتفق عليها.
 .4على المقاول /المتعهد وضع اإلشارات التحذيرية و اتباع متطلبات السالمة العامة قبل بدء العمل
و تقديم خطة للسالمة العامة تشمل على سبيل المثال ال الحصر :
• أسماء األشخاص المسؤولين عن السالمة العامة في المواقع (إسم مشرف
السالمة العامة) .
• تعليمات المقاول /المتعهد للعاملين الخاصة بالسالمة العامة والواجب إتباعها.
• خطة إدارة المرور و التى تشمل (اإلشارات التحذيرية  ,العاكسات ,
...............الخ)
• تقديم نسخة عن التصاريح للمعامالت و قبل البدء بالعمل.
• على المقاول تحديد وتعليم مصادر األخطار مثل ( كوابل كهرباء  ,تلفون ،
خطوط الغاز .............الخ)
 .5على المقاول اتخاذ اإلجراءات الالزمة لضمان السالمة العامة على الطرق و مرفق
طيه مخططات إرشادية للسالمة العامة على الطرق لتطبيقها على المواقع و
بالتنسيق مع أجهزة وزارة االشغال العامة او البلديةو دائرة السير و المهندأ
المشرف بدون اية زياده على األسعار.
 .6ستقوم شركة مياهنا ادارة مياه البلقاء  /مهندسي اإلشراف المسؤولين عن األشراف
ومتابعة التنفيذ بنجراء 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 (-100
 )300دينار وحسب رأي المهندأ المشرف.
 .6على المقاول اتخاذ االجراءات الالزمه للسالمه العامه و تدعيم جدران الحفريات
بالطوبار الالزم بدون ايه زياده على االسعار.
 .7في حال تكرار المخالفه سيتم رفع قيمة الغرامه دون سابق أشعار بزياده مقدارها 100
دينار.
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المستلزمات والمعدات المطلوب توفيرها من قبل المتعهد
.1
•
•
•
•
•
-2
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

توفير مستلزمات السالمه التاليه لكل أليه
صندوق اسعاف
طفاية حريق
فلشر ( لواح)
عاكسه
كشاف واناره مناسبه
توفير معدات السالمه ومالبس الوقايه الشخصيه التاليه لكل عامل-:
حذاء سالمه
خوذه لحماية الراأ
كفوف
واقيات سمع في حالة العمل على كمبريسات
ستره عاكسه
عدد كافي من االقماع البالستيكيه
اشارات ارشاديه وتحذيريه
شريط عاكس
حواجز حمايه
عدم ترك مكان العمل بشكل غير آمن
عدم استخدام معدات تسبب اعاقة حركة السيارات وااليذاء وذلك مثل البراميل
يكون المتعهد هو المسوؤل عن تقيد العمال بقواعد السالمه العامه وعن مخاطر وأضرار قدد
تلحق بالمواطنيين
توفير اوتدريب شخص مدرب ومؤهدل للقيدام بواجبدات السدالمة والصدحة المهنيدة مدن قبدل
المتعهد
يتحمل المتعهد ا خساره ناتجه عن عدم تطبيقه شروط السالمه العامه
تكون مسولية متابعة وتنفيذ النقاط اعالءه مع المتعهد المنفذ للعمل من قبل مهنددأ االشدراف
المسؤل عن متابعة المشروع .
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الملحق ( ج ) يبين نموذج تعهد المتعهدين
نموذج تعهد المتعهدين لتطبيق شروط السالمه العامه
السيد المتعهد ........................................-:
بما أنه تم احالة العطاء على شركتكم عليك التقيد التام بأمور الصحه والسالمه العامه قبل وخالل وبعد
العمل لمنع وقوع الحوادث.
لذا يتوجب عليك في حالة الحفر في الشوارع بوضع جميع معدات السالمه العامه الضروريه على الطرق والمنصوص عليها
في قانون دائرة السير وذلك لمنع وقوع حوادث سواء كانت هذه الحوادث بالنسبه للعاملين في المشروع أو المشرفين أو لسائقي
السيارات أوالمشاة أو غيرهم أذكر منها مايلي وعلى سبيل الذكر وال الحصر -:
• أقماع مطاطيه بأعداد كافيه وبأحجام مختلفه وحسب الحاجه.
• وضع أضواء تحذيريه حول منطقة الحفريه خصوصا ً 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 أ 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 خصوصا ً اذا كان العمل
في شارع السير فيه باتجاهين وغير مفصول بجزيره وسطيه.
• عدم وضع أية مواد أخر أووجود أية أشخاص خارج نطاق الشريط التحذيري المحيط بمنطقة العمل.
• عدم استخدام أية مواد أخر 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 أ جزء من المشروع منه وتوقع
عليه عقوبه ماليه تحدد حسب ماتراه الشركة مناسباً.
• تقع على عاتق المتعهد /المقاول مسؤولية أي إصابة عمل تقع ألي شخص سواء موظفا ً لديهم أم من عامة الناأ او أي
حادث يلحق الضرر في ممتلكات اآلخرين ناتج عن عدم إتخاذ تدابير السالمة العامة الالزمة والضرورية وال عالقة
لشركة ادارة مياه البقاء امام القضاء بذلك
االسم ................:

التوقيع  ......................:التاريخ ...........................:
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نموذج التفتيش على السالمة

اسم العطاء:
المراقب:
مندوب المقاول:
البنــــد
الرقم
مخططات ووثائق العطاء متوفرة في الموقع.
1
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رقم العطاء:
التاريل:
التصحيح المطلوب

االلتزام
نعم /ال /ال ينطبق

نعم  /ال

2

صندوق اإلسعافات األولية متوفر ومجهز.

نعم /ال /ال ينطبق

نعم  /ال

3

منطقة العمل من مة وخالية من العوائق.

نعم /ال /ال ينطبق

نعم  /ال

4

المستودع ن يف ومن م.

نعم /ال /ال ينطبق

نعم  /ال

5

المواد القابلة لالشتعال في أوعية مخصصة وإشارة التحذير متوفرة.

نعم /ال /ال ينطبق

نعم  /ال

6

األدوات والمالبس الوقائية متوفرة ومستعملة.

نعم /ال /ال ينطبق

نعم  /ال

7

السترة العاكسة متوفرة ومستعملة.

نعم /ال /ال ينطبق

نعم  /ال

8

جميع العوائق واألخطار متوفرة وموضحة ومعزولة.

نعم /ال /ال ينطبق

نعم  /ال

9

اإلشارات التحذيرية واإلرشادية متوفرة ومستعملة.

نعم /ال /ال ينطبق

نعم  /ال

10

الممرات مفتوحة وسليمة.

نعم /ال /ال ينطبق

نعم  /ال

11

حماية الحفر مستعملة حيث يلزم.

نعم /ال /ال ينطبق

نعم  /ال

12

جنب الحفر خالي من العوائق والردم.

نعم /ال /ال ينطبق

نعم  /ال

13

وسائل السيطرة على الغبار مستعملة.

نعم /ال /ال ينطبق

نعم  /ال

14

الخدمات األخرى كالكهرباء والهواتف محددة المسار.

نعم /ال /ال ينطبق

نعم  /ال

15

خطة تن يم السير متوفرة وموافق عليها.

نعم /ال /ال ينطبق

نعم  /ال

16

خطة سالمة للمواقع الحساسة متوفرة (داخل الخزانات  ،مجرى السيول نعم /ال /ال ينطبق
 ... ،الل).

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

Part III Section II :B.O.Q

76

تاريل اإلنهاء

اإلجراء المطلوب

التوقيع

رقم
البند

التـاريل

مندوب المقـاول

مالح ات (إذا لزم)

التفتيش

االسم:

التوقيع

التاريل

المراجعة

االسم:

التوقيع

التاريل
الغرامة 200.00 :ديناراً ً

مخالفات رئيسية

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

مخالفات ثانوية:

البنـد رقـم 17 ، 15 ، 13 ،12 ،10 ، 9 ، 7 ، 6 ، 4 ، 3 ، 2 ، 1 :الغرامة 50.00 :ديناراً
18 ،
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 – 31أوامر العمل -:
===========
سوف يتم تسليم المقاول كل موقع بأمر عمل منفصل يتم فيه تحديد مددة العمدل باالتفداق بدين
المهندأ و المقاول على أن يقوم المقاول بتجهيز التنسيقات الضرورية مع المؤسسات المعنيدة ومدن
ضمنها بلدية السلط الكبر ومديرية اشغال البلقاء ،وسيتم خصم مبلغ محدد حسب ما هدو مبدين أدنداه
عن كل يوم تأخير عن المدة المعتمدة في أمر العمل  ,و يتم احتساب مدة أمر العمل بصدورة تتناسدب
مع قيمته قياسا على كل من قيمة و مدة المشروع التعاقديتين  ،وذلك حسب المعادلة التالية :
مدة امر العمل = قيمة أمر العمل مضروبا بمدة المشروع التعاقدية و مقسوما على قيمة المشروع
الكلية التعاقدية .
أما قيمة الخصم على كل أمر عمل متأخر فتحسب كما يلي :
قيمة الخصم عن كل يوم تأخير في إنجاز أمر العمل = قيمة أمر العمل مقسوما على قيمة المشروع
التعاقدية مضروبا في قيمة تعويضات التأخير المشار إليها في جدول ملحق عرض المناقصة .
 -1الكيل والدفع:
 .1إن أي عمل يقوم به المقاول و يكون غير مطلوب في العقد و ليس بأمر
خطي من المهندأ 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 االكواع...الخ من القطع الالزمه.
 -2فيما يخص تقديم مخططات حسب الواقع ( )As builtفيجب تقديم هذه المخططات الورقية
للمعامالت المنفذة مع المطالبه الماليه والتي يتم عمل مطالبة مالية بها ولن يتم قبول أية مطالبة
مالية مالم تكن مرفقه بالمخططات حسب الواقع ( )As builtالخاصة بها وسيتم حسم نسبة
 %1من قيمة االعمال 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 .
 -3يطلب من المقاول تقديم المطالبة النهائية مع ما تبقى من مخططات حسب الواقع ()As built
وتقرير االستالم األولي وذلك خالل شهرين كحد أقصى من تاريخ انتهاء اعمال العطاء
وبعكس ذلك ستقوم شركة مياهنا ادارة مياه البلقاء بنعداد مطالبة نهائية ومخططات Asbuilt
وحسم  %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 الدارة مياه البلقاء على المقاول
للفروقات المتعلقة بالمواد المستلمة من المستودع وسيتم منع المقاول من المشاركة بأية
عطاءات مستقبلية ووضعه على القائمة السوداء ولفتره ال تقل عن عام واحد.
 -4في حالة تقصير المقاول بالحصول على التصاريح الالزمة من وزارة االشغال العامة أو
البلدية بسبب تأخره بنعادة األوضاع للمعامالت المنفذة أو أية مطالبات لألمانة او البلدية او
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األشغال او أية أسباب أخر سيتم الغاء العطاء وتسييل الكفاالت وعدم السماح للمقاول
بالدخول بأية عطاءات مستقبلية من شركة ادارة مياه البلقاء.
 -5على المقاول تقديم مخططات  Asbuiltاوال باول لالعمال المنفذة و بحد اقصى  %50من
اعمال العطاء او مدة العطاء ايهما اسبق.

ثانيا  :على المقاول مراعاة مايلي -:
 .1ال يسمح للمقاول باخذ المياه من خطوط المياه القائمده بد دون موافقدة المهنددأ و فدي
حالة موافقة مديرية صيانة عقد ادارة مياه البلقاء على ذلك يتم احتساب كميات المياه
المستهلكه و محاسبة المقاول على ذلك حسب تعليمات المهندأ.
 .2على المقاول كشف وتدقيق مواقع الخطوط القائمة قبل البدء فى العمدل حيدث يشدمل
العمل الحفريدات فدي أي ندوع مدن التربدة وإعدادة الطمدم وإعدادة وضدع السدطوح
بموجب المواصفات وتعتبر تكاليف هذة األعمال مشمولة ضمن أسعار العطاء.
 .3ان موافقة المهندأ على ا عمل او مواد مقدمة من المقداول ال تعفدى المقداول مدن
مسئولياته المناطة به حسب شروط هذا العطاء.
 .4على المقاول اخذ الحيطه لمنع دخول االتربه و االوساخ داخل
 .5على المقاول التنسيق مع دائرة االراضى و المساحة ومع البلديدة المعنيدة و االشدغال
العامدة لتحديددد قطددع االراضددي و مسددارات خطدوط الميدداة و ضددمان تنفيددذها ضددمن
الطرق الرسمية التى سيتم تسليمها اليه من قبل مديريدة صديانة قصدبة السدلط ولدواء
عين الباشا .وال يدفع للمقاول لقاء هذه األعمال أية عالوات إذ تعتبر مشدمولة ضدمن
االسعار الفردية لألعمال المطلوبة.
 .6ان ا مواد يقدمها المقاول لالستعمال فى اعمال العطاء يجدب ان تفحدص بعدد اخدذ
موافقة المهنددأ المشدرف المسدبقة و ذلدك علدى نفقدة المقداول و طبقدا للمواصدفات
المطلوبة او اية مواصفات اخر مكافئة.
 .7ان ا مواد احضرت الى الموقع و كانت برأي المهندأ غير صالحة او من نوعية
متدنية او غير مناسبة لالستعمال فى ا اعمال العطاء فعلى المقاول اخراجهدا مدن
الموقع وعلى نفقته الخاصة.
 .8المتطلبات االساسيه العمال تمديدد انابيدب الصدرف الصدحي بموجدب المواصدفات
الفنية لسلطة المياة  /ادارة مياه محافظة البلقاء /مياهنا لكافة البنود كما يلي -:
أ -تنظيف و تسوية و تحضير مواقدع و مسدارات الخطدوط الفسداح المجدال امدام معددات
المقاول و عماله
ب -حفر الخنادق في جميع اندواع التربده و الصدخور و الخرسدانه و الدبالط و االدراج و
االسفلت و عمل طمم للمواسير فدوق و تحدت و علدى الجدانبين كمدا تبدين المخططدات
النموذجيه و يشمل كذلك الطمم بمادة  B.Cبدل المواد التي حفرت و /او حصمه بتدرج
حجمي موحد و اعادة اوضاع السطوح كما كانت عليه سابقا.
ت -توريد و تمديد و كافة انواع المواسير وذلك شامال جميدع القطدع و القطدع الخاصده و
كل ما يلزم لتمديد المواسير و اتمام العمل على اكمل وجه
ث -توريد جميدع المدواد الالزمدة وعمدل تغليدف للمواسدير مدن الخرسدانة المسدلحة حينمدا
تتقاطع مع خطوط الصرف الصدحى او مرورهدا فدى االوديدة و حيثمدا يلدزم و حسدب
المخططات و تعليمدات و موافقدة المهنددأ و كدذلك الددعامات الخرسدانية المسدلحة و
يشمل ايضا الحفريات االضافية الالزمدة و الخرسدانة العاديدة للنظافدة وحديدد التسدليح
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والطوبار وجميع االعمال الالزمة بموجب المخططات و المواصفات و حسب تعليمات
المهندأ.
.
ج -ربط الخطوط الجديدة مع الخطوط القائمة شامال تركيب كافة ما يلزم.........

مالحظة :
 .1اليتم اصدار امر مباشرة اال بعد استكمال المقاول تقديم البيانات المطلوبة منه (
بوالص التامين  /كفاالت ..الل ) و يبدأ احتساب مدة الـ  42يوما  ((8/1)-مباشرة
األشغال ) من الفصل الثامن من ( الفيدي ) و بعد استكمال المقاول تقديمه كافة
الوثائق المطلوبة اعاله والموافق عليها خطيا من عقد ادارة مياه وصرف صحي
البلقاء
 .2ان اي عينة مخالفه من حيث مواصفات اعادة االوضاع او التعبيد او التأمين او عرض
الحفر وقص االسفلت تستوجب ان يقوم المقاول وعلى حسابه الخاص باعادة حفر
المخالفه لهذا الجزء من العطاء اوامر الشراء (الخط كامل) واعادته حسب المواصفه
ومرهون بنجاح العينات
 .3اضافة على المادة ( )5/14التجهيزات اآللية و المواد المقصود استعمالها في االشغال
( التحضيرات )
 .4يتم الغاء ما ورد في المادة اعاله من الشروط العامة و يضاف ( يكون المبلغ االضافي
الذي يتم تصديقه معادال (  ) %50بدال من (  ) ) %80من كلفة المواسير فقط دون
القطع و المواد االخرى
 .5يلغى ما ورد في المادة  3/1/1التواريل و االختبارات و المدد و االنجاز بند 1/3/1/1
التاريل االساسي من الشروط العامة الجزء االول من دفتر عقد المقاولة الموحد و
يستبدل بمايلي  :تعديل التاريل االساسي للعقود بحيث يعتبر تاريل فتح العروض هو
التاريل االساسي
 .6على 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
البالستيكية للمقاطع العرضية للخدمات المستقبلية ويعتبر جميع ما ذكر محمال على
االسعار المقدمة واليحق للمقاول المطالبة بفروقات االسعار
 .7أن االسعار بالمتر الطولي تشمل تغليف الخطوط بالخرسانة المسلحة اذا كان الطمم
فوق ظهر الخط أقل من  1متر.
 .8على المقاول تقديم العرض الفني للمواد التي ستورد و تركب مع بلد المنشأ مع كتالوجات
اصلية من الشركة الصانعة مع للمهندس المشرف للموافقه عليه
 .9على المقاول و عند تقديم الـ  shop drawingمراجعة شركة مياهنا /ادارة مياه البلقاء
لتنزيل خطوط الكبالت االرضية  132ك.ف و اي خدمات متوفرة لغايات التنسيق و تجنب
الضرر .
 .10على المقا ول توريد اي قطع مواسير او عدد او اي تجهيزات من اي نوع او قياس او قطر
لغايات انجاز الفحوصات المطاوبة ( ضغط ) و تكون محملة على سعر البند اعاله
 .11السعر يشمل مسؤولية التنسيق مع كافة الدوائر و شركات الخدمات و حتى الحصول على
تصاريح العمل الالزمة النجاز العمل تكون بالكامل من مسئولية المقاول و اية متطلبات
اضافية تطلب من الدوائر و الشركات اعاله تتطلب اصدار اوامر تغييرية تعطي الحق
لشركة مياهنا /ادارة مياه البلقاء عمل اي اجراء لتنفيذ العمل جزئيا او كليا من خالل
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مقاول اخر او من خالل كوادر الشركة او ايقاف العمل و الغاء العطاء و ال يحق للمقاول
عندها المطالبة بقيمة اي تعويضات او اعمال او كلف منجزة جزئيا او كليا و يسود هذا
الشرط على اي شرط ذكر في هذا العطاء و في اي مكان و يعتبر الشرط الوحيد في حالة
الخالف على كل ما يتعلق بالحصول على تصاريح العمل.
مالح ة :
 – 2الدارة مياه البلقاء الحق بتكليف المقاول العمل في اي منطقة من المناطق التابعة لها باالضافة
لما ذكر في اسم العطاء و دون اية فروقات او تعويضات باالسعار
 - 3على المقاول االنتباه للفحوصات المطلوبة داخل العطاء
 – 4ان االطوال الموجودة في جدول الكميات قابلة للزيادة او النقصان و ال يحق للمقاول المطالبة
بفرق اسعار او اي عطل او ضرر او اي تعويضات اخرى مهما كان نوعها نتيجة الزيادة او
النقصان من قيمة اي بند عن الـ  %20من نفس البند او بتاثير ذل على  %1من القيمة
الكلية للعطاء
 – 6في حال زادت بعض المواد عن حاجة العطاء يتم تسليمها الى مستودعات قصبة السلط
 – 7على المقاول تقديم جدول تحليل اسعار تفصيلي لكافة مدخالت المشروع ( المواسير  ,القطع
,اعادة االوضاع  , ,هامش الربح ........الل ) و سيتم اعتماد هذا الجدول لغايات احتساب الكميات
الزائدة او الناقصة عن جدول الكميات و كذل في حال زيادة االعمال او تسليم المواد الزائدة عن
حاجة المشروع في نهاية المشروع للمستودعات باالضافة الى فواتير الشراء االصلية.
 – 8في حال رغبة المال بتنفيذ اعمال اضافية عن جدول كميات العطاء و بعد نفاذ المواد سيتم
تكليف المقاول بها بعد تزويده بها من طرف المال و اعتماد اسعار المواد الواردة في جدول تحليل
االسعار علما بانه سيؤخذ باالعتبار الكميات المتوفرة التي يتم استيرادها من الخارج.
 – 9يشترط على المقاول تقديم اسعار منطقية و متوازنة في جدول تحليل االسعار.
االجراءات الواجب اتباعها لتمديد خدمات البنى التحتية ضمن حرم الطرق التابعة لوزارة االشغال
العامة واالسكان- :
 -1تقديم كتاب رسمي من صاحب الخدمة يبين االعمال المطلوب منح التصريح لها واسم
المقاول المنفذ.
 -2تقديم مخططات تفصيلية – موقعة و مختومة من قبل صاحب الخدمة – تبين حدود حرم
الطريق المطلوب تنفيذ االعمال ضمن حرمه ؛ وكذلك تبين مسار الخدمة المطلوبة بالنسبة
لحرم هذا الطريق بحيث يكون هذا المسار ضمن اخر ( )2متر من حرم الطريق  :و تبين هذه
المخططات ايضا العوائق و الخدمات االخر الموجودة اصال على طول المسار المنوي
تنفيذه مع بيان كافة التفاصيل و االبعاد على هذه المخططات.
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 -3التزام المقاولين المعنيين باحكام مواد قانون الطرق رقم ( (24لعام  1986و تعديالته و
بنود تصريح الخدمات الموحد و تعديالته و شروط ومتطلبات ومواصفات هذه الوزارة حسب
التعاميم و الكتب الصادرة عنها بذلك الخصوص.
 -4التزام المقاولين المعنيين باستعمال تكنولوجيا تمديد الخدمات بدون الحفر ( ) trenchless
واستخدام مادة الخرسانة السائبة ( )Flowable Concreteلالعمال المطلوب تنفيذها ضمن
جسم الطرق الرئيسية و الثانوية.
 -5يتم الكشف الحسي على الموقع من قبل مهندسي مديرية تنسيق خدمات البنى التحتية
بحضور مندوب مديرية االشغال المعني و مندوب صاحاب الخدمة و مندوب المقاول لالعمال
المطلوب تنفيذها ضمن حرم الطرق الرئيسية و الثانوية.
 -6تقديم كفالة مالية ضمانا العادة االوضاع باسم معالي وزير االشغال العامة و االسكان
باالضافة لوظيفته و تكون هذه الكفالة مطابقة للنموذج المعتمد لد هذه الوزارة  ،او يتم تقديم
شيك مصدق يعادل ( % ) 150من كلفة اعادة االوضاع الى ما كانت عليه سابقا و ذلك
لالعمال المطلوب تنفيذها ضمن حرم الطرق الرئيسية و الثانوية.
 -7يقوم مدير االشغال المعني باصدار تصريح العمل المطلوب بناء على موافقة خطية مسبقة
من قبل عطولة امين عام وزارة االشغال العامة واالسكان و ذلك لالعمال المطلوب تنفيذها
ضمن حرم الطرق الرئيسية و الثانوية.
 -8بالنسبة لالعمال المطلوب تنفيذها ضمن حرم الطرق القروية و الزراعية تتم االجراءات
السابقة من قبل مدير االشغال المعني مع مراعاة ان تكون كفاالت اعادة االوضاع مطابقة
للنموذج المعتمد لد هذه الوزارة باستثناء ان تكون كفاالت هذه الطرق موجهة لمدير االشغال
المعني باالضافة لوظيفته و يتم تزويد مركز هذه الوزارة بصورة عنها  ،او يتم تقديم شيك
مصدق يعادل ( % )150من كلفة اعادة االوضاع الى ما كانت عليه.
 -9يقوم مدراء االشغال بالتنسيق مع ادارة المختبرات و ضبط الجودة الجراء فحوصات
ضبط جودة دورية العمال مشاريع تمديد خدمات البنى التحتية المنفذة ضمن حرم الطرق
التابعة لهذه الوزارة  ،و يتم تزويد مركز هذه الوزارة بنتائج هذه الفحوصات اصوليا.
يلتزم المقاولون المعنيون بتقديم مخططات المسارات المنفذة حسب الواقع
-10
 ) (Hard and Soft Copy of As-Built Drawingsمرفقة مع طلب موافقة هذه
الوزارة على االستالم االبتدائي العمال المشاريع المنفذة من قبلهم لمديريات االشغال المعنية و
نسخة عن هذا الطلب ومرفقاته لمركز هذه الوزارة.
يتم اشراك مندوب من مديرية تنسيق خدمات البنى التحتية في لجان االستالم
-11
االبتدائي والنهائي لالعمال المنفذة ضمن حرم الطرق الرئيسية و الثانوية  ،و في حال مطابقة
االعمال المعنية لمواصفات و شروط و متطلبات هذه الوزارة يتم التنسيب باالفراج عن كفالة
اعادة االوضاع من قبل مدير االشغال المعني بناء على موافقة لجنة االستالم النهائي لالعمال
المعنية.
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البنك -------------------- :
التاريخ ------------------ :
معالي وزير االشغال العامة و االسكان باالضافة لوظيفته المحترم
عمان االردن
كفالة رقم ------------------ :
استحقاق ( لمدة سنة واحدة)
مبلغ -------- /دينار اردني
يسرنا اعالمكم بان مصرفنا البنك -------------------------- :
يكفل السادة شركه ---------------------------------------- :
المبلغ ( باالرقام )  ----------------دينار اردني
المبلغ ( كلمات ) -----------------دينار اردني
وذلك تامينا اللتزام المقاول بمواصفات وزارة االشغال العامة و االسكان و اعادة وضع الطريق كما
كان عليه سابقا مع االلتزام بشروط السالمة العامة اثناء تنفيذ حفريات خطوط ----------------------
بمشروع .--------------------------------
واننا نتعهد بان ندفع لكم – بمجرد ورود اول طلب خطي منكم المبلغ المذكور او اي جزء تطلوبنه
منه بدون اي تحفظ او شرط – مع ذكر االسباب الداعية لهذا الطلب بان المقاول قد رفض او اخفق
في تنفيذ االلتزامات فيما يخص وضع الطريق كما كان عليه بصرف النظر عن اي اعتراض او
مقاضاة من جانب المقاول على اجراء الدفع  .و يتم تمديد هذه الكفالة تلقائيا وال يتم الغائها اال بناء
على طلبكم.
وتفضلوا بقبول فائق االحترام
عن البنك
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أوال - :أعمال تمديد خطوط الصرف الصحى و توابعها -:
=====================
 - 1الحفريات و الطمم -:
===============
أ  -تحضير الخندق :
من الضروري ان يتوفر للتربه حيثما يلزم دعما ثابتا و دائما الجل الحصول على تمديد سليم
للمواسير .
 تحفرالخنادق على عمق ال يقل عن (  ) 150مم تحت اسفل المواسير و يمالء بمواد ردم ناعمه (التأمين ) و عندما تكون التربه مبتله او اذا كان االساأ طريا او حيثما يكون اسفل الخندق غير منتظم
فقد يكون من الضروري زيادة هذه السماكه وعلى المقاول القيام بهذه االعمال على حسابه .
 يجب عدم حفر الخندق لمسافة كبيره قبل تمديد المواسير كما يجب الردم فوق المواسير بالسرعهالممكنه بعد فحص الخط واستالمه  ،و يكون عرض الخندق في اعلى الماسوره اليقل عما هو مبين
في المخططات و يجب عدم و ضع الطوب و االجسام الصلبه تحت الماسوره للدعم المؤقت او الدائم
.
 يتم قص ( طبقة السطح ) االسفلت بالمنشار االلي و كذلك يجب قص الخرسانه و البالط بشكلمنتظم و مستقيم بغض النظر عن طريقة الحفر و كذلك كي تكون حواف الخنادق منتظمه و مستقيمه
و بزيادة  15سم من كل جهه من حواف الخندق .
 على المقاول نقل ناتج الحفريات الفائض الى االماكن التي تحددها الجهات المختصه و على نفقتهالخاصه و تعتبر تكاليفها مشموله ضمن اسعار العطاء .
ب  -الطمم حول االنبوب BEDING AND SIDE BEDING :
=================================
 تردم جميع الخنادق بعمق (  ) 150ملم تحت اسفل الماسوره و حتى منسوب (  ) 300ملم فوقظهر الماسوره كما هو مبين في المخططات وتدك يدويا وبانتظام على طبقات ال تزيد عن ( )100
ملم .
 مواد الطمم الناعمة ( التامين ) السفليه و الجانبيه وحول الماسوره ولغاية  300مم فوق ظهرالماسوره يجب ان تكون من احد المواد التاليه وكما هو موضح في جدول الكميات :
 - 1رمل صويلح الخالي من الشوائب و حسب التدرج و المواصفات الثاليه :
حجم المنخل
5ر9ملم (")3/8
 -الكتله الطينيه التزيد عن %1من الوزن

نسبة المار %
100

 CL -التزيد عن 1ر %0من الوزن

75ر 4ملم (رقم )4

100-95

 So3 -التزيد عن 4ر%0من الوزن

18ر1ملم (رقم )16

80-45

  Coal and Ligniteاليزيد عن  %1من 30ر0ملم (رقم )50الوزن0
15ر0ملم (رقم )100
075ر0ملم (رقم )200

30-10
10-2
3-0
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 - 2مواد ناعمه مختاره (  ) Selected Fine Materialsمن مواد مكسره ( موافق عليها ) من
الحجر او حصمة سيل حسب التدرج التالي:
نسبة المار ( ) %
حجم المنخل ( مم )
100
) " 3 / 4 ( 19
100 - 90
) " 1 / 2 ( 12.70
70 - 40
) " 3 / 8 ( 9.5
صفر 15 -
 ( 4.75نمره ) 4
صفر 5 -
 ( 2.36نمره ) 8
و تعتبر حصمة السيل و كسر الحجاره من االحجام التي تتراوح من (  ) 10 - 5ملم االكثر مالئمه و
يجب ان ال تكون المواد المختاره الناعمه كثيرة النعومه و ذلك ل منع االنجراف و هبوط الماسوره و
تعتبر المواد الطباشيريه التي تتكسر عند ترطيبها او المواد الطينيه غير مناسبه للتسويه تحت
المواسير و في جوانبها  ،اما درجة الدك فتكون حسبما هي مبينه في المخططات .
و على أي حال يجب أخذ موافقة المهندأ المشرف الستعمال أي من المواد السابقه أعاله و حسب
طبيعة الموقع .
جـ – الطمم الى السطح العلوي :
==================
ج –  : 1الخنادق في االرض الطبيعية ( ذات السطح الترابي ) :
-إعادة طمم الخنادق من منسوب ما بعد التامين إلى منسوب سطح األرض يكون مواد مناسبه وموافق عليها خاليه من الفضالت و الشوائب و متدرجه للحصول على الدك المطلوب و ال تحتوي
على الحجاره او قطع الخرسانه التي يزيد حجمها عن (  ) 50ملم في اي قياس و يكون محتوى
اللدونه  Plasticit Indexللمواد المناسبه اقل من (  ) 10طبقا للمواصفات البريطانيه رقم (
 ) 1377و تكون الكثافه الجافه الع مى لها اكثر من (  ) 1.6كيلو غرام  /سم 3لفحص بركتور /
القياسي للكثافه و عندما تكون مواد الحفر غير مناسبه فعلى المقاول و على نفقته الخاصه احضار
مواد الطمم المالئمه من حفر معتمده وصالحه للطمم  .على ان يتم عمل بيس كورس اخر  30سم
على ان يتم الدك على طبقات كل  15سم او باطون للمقاطع العرضية مع إعادة األوضاع إلى ما
كانت علية بموجب المواصفات و المخططات النموذجية وتعليمات المهندأ بما فى ذلك نقل الفائض
إلى األماكن المحددة من قبل الجهات المختصة و الدك باألجهزة الميكانيكية مع الرش بالماء و الدحل
على طبقات ودرجة الدك بما ال يقل عن  % 95من الكثافة الجافة.
ثانيا  :الخنادق في السطوح المعبدة ( الشوارع  ,الساحات  ,االرصفه ) :
--------------------------------------- --------------------------أن إعادة وضع الشوارع و الساحات واالرصفه واالطاريف إلى ما كانت عليه سابقا" يجب
أن يتم بموجب المواصفات وحسب التفاصيل المبينة على المخططات وبموافقة المهندأ .
إعادة طمم الخنادق في السطوح المعبدده مدن منسدوب مدا بعدد التدامين إلدى منسدوب سدطح األرضيكون من مواد ذات تـدرج واحـد او بـيس كـورس يـتم الـدك علـى طبقـات كـل  15سـم او بـاطون
للمقــاطع العرضــية مددع إعددادة األوضدداع إلددى مددا كانددت عليددة بموجددب المواصددفات و المخططددات
النموذجية وتعليمات المهندأ بما فى ذلك نقل الفائض إلى األماكن المحددة من قبل الجهات المختصة

85

Part III Section II :B.O.Q

و الدك باألجهزة الميكانيكية مع الرش بالماء و الدحل على طبقات ودرجة الدك بما ال يقل عن % 95
من الكثافة الجافة.
تكون المواد المستعملة وكافة األعمال المتعلقة بها مطابقة لما ورد في المواصفات الفنية
العامة العمال الطرق والجسور الصادرة عن وزارة األشغال العامة واإلسكان لسنة  1991وما طرأ
عليها من تعديالت .
الشوارع والساحات المعبدة (المسفلتة) -:
أ:
=======================
تعاد أوضاع السطوح المعبدة كايلي -:
بعد االنتهاء من أعمال الطمم والدك والوصول إلى المنسوب الالزم والحصول على موافقة
المهندأ كايلي -:
توريد وتوزيع وخلط وفرش ورش بالماء والدحل لدرجة  %95حسب تجربة بروكترالمعدل
أ-
وبسماكة 15سم بعد الدحل وذلك لطقبة األساأ األولى (.) Sub-Base Course
توريد وتوزيع وخلط وفرش ورش بالماء والدحل لدرجة  %100حسب تجربة بروكتر
ب-
المعدل وبسماكة 15سم بعد الدحل وذلك لطبقة األساأ الثانية (. ) Base Course
تكون مواد الطبقتين األولى والثانية متدرجة حسب المواصفات العامة العمال الطرق
ج-
والجسور (فصل  1-3جدول  2-3صنف ب ).
د-
ويتم

توريد ورش الوجه التأسيسي ( ) Prime Coatمن إسفلت ( ) MC-70بمعدل 5ر1كغم/م2
الرش ميكانيكا"

توريد وفرش ودحل الخلطة االسفلتيه الساخنة ()) Hot Bituminous Concrete
هد-
وبسماكة حسب سماكة الطبقة القائمة على الواقع وبحيث ال تقل عن 7سم بعد الدحل  .في جميع
االحوال وفي حال وجود طبقتين او اكثر يتم اعادة االوضاع على اكثر من طبقة وبسماكة التقل عن
 5سم لكل طبقة وترش طبقة الصقة بين الطبقات  RC 250وبمعدل  .5كغم /م2
عند قطع الشوارع الرئيسية حسب تصنيف امانه عمان الكبر أو وزارة األشغال العامة او
و-
البلدية المعنية (عرضي ا" أو بشكل مائل ) فان مواد الطمم قبل طبقة السطح المعبدة يجب أن تكون
كايلي -:
من الخرسانة العادية سماكة ( )30سم وبقوة كسر مكعبي صغري التقل عن
-1
(200كغم/سم 2بعد  28يوما") كما هو مبين في المخططات ويجب إعادة السطوح كما كانت عليه
سابقا" .
من اسفل طبقة الخرسانة العادية المشار إليها في البند ( )1أعاله ولغاية طبقة التأمين
-2
يجب أن تكون مواد الطمم من مواد ( ) B.C.حسب المواصفات أدناه وتردم وتدك كما
ورد سابقا" وكما هو مبين في المخططات او بحصمه ذات تدرج واحد
 في حاالت المقاطع العرضية عندما تكون الطبقة االخيره من الخرسانة فانه يتم رشها باإلسفلتالالصق ) )RC250بمعدل  0.5كغم /م. 2
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أن متطلبات تدرج مادة الفرشيات الحصوية ( ) B.C.عند فحصها حسب المواصفات
االردنيه القياسية إلنشاءات الطرق والجسور الصادرة عن وزارة األشغال العامة واإلسكان لسنة
 1991الفصل  1-3جدول  2-3صنف (ب) تكون كالتالي -:
حجم المنخل
0ر 50ملم ()"2
5ر 37ملم (2/1و)"1
0ر 25ملم ()"1
0ر 19ملم ()"4/3
5ر 12ملم ()"2/1
5ر 9ملم ()" 8/3
75ر 4ملم (لرقم )4
00ر 2ملم (رقم )10
425ر0ملم (رقم )40
075ملم (رقم )200

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

وبحيث التزيد نسبة المار من المنخل رقم  200عن 2/3المار من منخل . 40
ب  :االرصفه
======
بعد االنتهاء من أعمال الطمم والدك والوصول إلى المنسوب الالزم والحصول على موافقة
المهندأ تعاد وضع االرصفه إلى ما كانت عليه سابقا" حسب المواصفات و المخططات و بموجب
تعليمات المهندأ .
ج :

-

االطاريف
======
تكون االطاريف إما حجريه أومن الخرسانة جاهزة الصنع وحسب ما تكون عليه الحالة .
تركب االطاريف حسب وضعها األصلي باستعمال مونه اإلسمنت والرمل بنسبة 3-1
والعمل يشمل القاعدة الخرسانية والتصفيح خلف الحجر من الخرسانة العادية
(200كغم/سم 2بعد 28يوما") مع جميع األعمال وبموافقة المهندأ المشرف .

ثانيا  :على المقاول مراعاة مايلي -:
====================
على المقاول كشف وتدقيق الدراسه و مراجعه و تدقيق اي تعليمات اخر تصدر له قبل البدء
في العمل لكل مهمة حيث يشمل العمل الحفريات في أي نوع من التربة واعادة الطمم واعادة وضع
المواصفات وتعتبر تكاليف هذة األعمال مشمولة ضمن أسعار العطاء.
السطوح بموجب
على الم قاول في حال تركيب رداد على المقاول تدريب المواطن على كيفية فكه وصيانته وتنظيفه
واعادة تركيبه
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أن موافقة المهندأ على أي عمل أو مواد مقدمه من المقاول  ،ال تعفي المقاول من مسئولياته
ألمناطة به حسب شروط هذا العطاء .
ان اعمال دعم الحفريات من ضمن المتطلبات االساسيه العمال لحفريات الخنادق و هي من
مسؤولية المقاول .
على المقاول اخذ االحتياطات الالزمة لعدم األضرار بأي من خطوط المياه أو خطوط
-4
الصرف الصحي او الكوابل وكافة المرافق القائمة والمدفونة تحت األرض  ،وأية أضرار يسببها
المقاول نتيجة قيامه بأعمال العقد  ،عليه أن يقوم بنصالحها واستبدالها كما كانت عليه قبل بدء العمل
وتعتبر التكاليف مشمولة ضمن أسعار العطاء وال يعطي المقاول أي عالوات لقاء ذلك .
توريد جميع المواد الالزمة وعمل تغليف للمواسير وذلك من الخرسانة المسلحة حيثما تتقاطع
-5
مع خطوط الصرف الصحي وحيثما يلزم وحسب مواصفات السلطة والمخططات النموذجية
وتعليمات المهندأ  ،والسعر يشمل أيضا" اية حفريات الزمه والخرسانه العادية للنظافة وحديد
التسليح والطوبار وجميع األعمال الالزمة حسب مواصفات السلطة وتعليمات المهندأ المشرف .
على المقاول التنسيق مع دائرة األراضي والمساحة ومع البلديات واألشغال العامة لتحديد
-6
مسارات الشوارع ولضمان تنفيذ الخطوط ضمن الطرق الرسمية ويجب أن يشمل سعر المقاول هذه
األعمال و تثبيت حدود القطع والشوارع ليضمن تنفيذها بالشوارع الرسمية .
عند قطع الشوارع الرئيسية حسب تصنيف وزارة األشغال العامة او البلدية المعنية
-7
(عرضيا" أو بشكل مائل ) من األنواع المذكورة في الفقرة ( )2-1أعاله فان مواد الطمم قبل طبقة
السطح المعبدة يجب أن تكون على طبقات كايلي -:
من الخرسانة العادية سماكة ( )30سم وبقوة كسر مكعبي صغري التقل عن (200كغم/سم
أ-
بعد  28يوما") كما هو مبين في المخططات ويجب إعادة السطوح كما كانت عليه سابقا" .
من اسفل طبقة الخرسانة العادية المشار إليها في البند (أ) أعاله ولغاية طبقة التأمين يجب أن
ب-
تكون مواد الطمم من مواد ( ) B.C.او مواد ذات تدرج واحد حسب المواصفات أدناه وتردم
وتدك كما ورد سابقا" وكما هو مبين في المخططات .
ح -حفر الخنادق في جميع انواع التربه و الصخور و الخرسانه و البالط و االدراج و
االسفلت و عمل طمم للمواسير فوق و تحت و على الجانبين كما تبين المخططات
النموذجيه و يشمل كذلك الطمم بمادة  B.Cبدل المواد التي حفرت و /او حصمه بتدرج
حجمي موحد و اعادة اوضاع السطوح كما كانت عليه سابقا .
خ -توريد جميع المواد الالزمة وعمل تغليف للمواسير من الخرسانة المسلحة حينما
تتقاطع مع خطوط الصرف الصحى او مرورها فى االودية و حيثما يلزم و حسب
المخططات و تعليمات و موافقة المهندأ 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
المهندأ.
ربط الخطوط الجديدة مع الخطوط القائمة شامال تركيب كافة ما يلزم من اكواع و نقاصات و
سدادات ..........وجميع ما يلزم للتركيب وكذلك توريد وتركيب مواد عزل و تغليف الوصالت
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واجراء فحص وصالت اللحام بواسطة ()x-rayو كذلك فحص التغليف و اصالح التغليف اذا لزم و
ذلك حسب المواصفات الفنية العمال خطوط المياة (سلطة المياه /شركة مياهنا ).
ل -10المرافق المدفونه تحت االرض -:
يجب على المقاول ان يراعي البنود في المواصفات العامه والتي تتعلق بمسؤولية
المقاول لتحديد األماكن والمحافظة على المرافق المدفونه تحت االرض والمنشئات
ويطلب من المقاول الحصول على المعلومات التامه عن مواقع هذه المرافق من الجهات
المختصة،ويقوم المقاول بتحديد اماكنها مسبقا" عن طريق عمل حفر تفتيشيه وعلى
نفقته الخاصه واية أضرار تتسبب لهذه المرافق والمنشئات ،على المقاول القيام
باصالحها على نفقته الخاصه طبقا" للبنود ذات العالقة في العقد وحسب تعليمات
المهندأ .
-11

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

 -12مختبر فحص المواد-:
على المقاول تسمية مختبر لفحص المواد مؤهل ومعتمد لد الجهات المختصة وحاصل
على شهادة االيزو  ISO- PROCEDURE CERTICATEوموافق عليه من قبل
سلطة المياه وذلك إلجراء وعمل الفحوصات المطلوبه بانواعها المختلفه حسب ومواصفات
العطاء وكذلك الفحوصات التي يطلبها المهندأ .
 على المقاول إرسال وإحضار العينات إلى ومن المختبر (أو إحضار جهاز المختبر إلىموقع العمل وذلك حسب طبيعة ونوع الفحص )  ،وإحضار التقارير (بواقع  3نسخ من
كل تقرير )وجميع مايلزم لتنفيذ هذه األعمال .
 تعتبر تكاليف إجراء الفحوصات اواعادة إجراؤها وتكاليف أعمال المختبر وتحضيرالتقارير مشموله ضمن أسعار العطاء .
 على المقاول تزويد المهندأ بجدول مواعيد الفحوصات مسبقا. -13مخططات العقد -:
مخططات العقد هى المخططات التى تم تحضيرها لهذا العقد و المرفقة مع وثائق العطاء ,
واية مخططات معدله او تفصيلية او ملحقة يمكن ان يصدرها المهندأ اثناء سير العمل فى
اعمال العطاء وكذلك المخططات التفصيلية المقدمة من المقاول و الموافق عليها خطيا من قبل
المهندأ.
-14

مخططات التنفيذ -:
على المقاول ان يقدم للمهندأ الخذ موافقته مخططات تنفيذية لالعمال المنفذة و مخططات
تفصيلية بعد التنسيق مع الجهات ذات العالقة مبينا فيها كافة اللوازم والقطع واالقيسة و
مواصفات المواد و االعمال وحسب طلب المهندأ المشرف و ذلك بعد الكشف على
الخطوط القديمه .
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وال يجوز المباشرة بتنفيذ او تصنيع او توريد اية مواد ما لم يقدم المقاول المخططات
التنفيذية لها و الحصول على موافقة المهندأ مسبقا .
يقدم المقاول الى المهندس ثالثة نسخ باالضافة للنسخة االصلية موقعة من المقاول بموجب
كتاب خطى بذلك و تسلم للمهندس فى موقع العمل او حسب طلب المهندس.
على المقاول ان يقوم بتصحيح و تعديل هذة المخططات و حسب طلب المهندأ.
وان موافقة المهندأ على هذة المخططات او المواد او االجهزة و المواصفات ال تعفى
المقاول من مسؤولية التوريد و التصنيع بالمقاسات الصحيحة و حسب مواصفات و متطلبات
العقد و تعتبر تكاليف اعداد و تجهيز المخططات التنفيذية مشمولة ضمن اسعار العطاء.
 - 13و ثائق العطاء
• تعتبر و ثائق العطاء مكمله لبعضها البعض و تقرأ و تفسر على هذا االعتبار .
• تشمل وثائق العطاء في هذا العقد ما يلي :
 دعوة العطاء بما فيها اإلعالن . الجزء األول  :الشروط العامة  /عقد المقاوله المعدل . الجزء الثاني  :الشروط الخاصه  /عقد المقاوله المعدل .أ  -تعليمات للمشتركين بالمناقصة .
ب  -الشروط الخاصة .
ج  -الشروط الخاصة االضافيه .
د  -نماذج العرض و الضمانات و االتفاقيات و البيانات .
 الجزء الثالث :أ  -المواصفات الخاصة .
ب  -جدول الكميات واألسعار.
 الجزء الرابع  :المخططات : الجزء الخامس :أ -المواصددفات الفنيدده العامدده العمددال الصددرف الصددحي الصددادره عددن سددلطة الميدداه سددنة
1995مع أي مالحق صدرت حتى تاريخه .
ب -أي مواصفات اخر يشار اليها في وثائق العطاء ( ال ترفق مع العطاء ) .
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 - 14اولويات وثائق العطاء
اولوية و ثائق العطاء كما يلي :
 - 1اتفاقية العقد.
 - 2كتاب القبول ( قرار االحاله ) .
 - 3العطاء ( عرض المناقصه ) .
 - 4اية مالحق على وثائق العطاء .
 - 5دفتر عقد المقاوله  -الجزء الثاني ( الشروط الخاصه – الشروط الخاصه اإلضافيه ) .
 - 6دفتر عقد المقاوله  -الجزء االول .
 - 7الجزء الثالث  -أ  -المواصفات الخاصه .
 - 8الجزء الثالث  -ب  -جداول الكميات .
 - 9الجزء الرابع  :المخططات .
 - 10الجزء الخامس  :المواصفات الفنيه العامه .
امددا اذا تبددين ان هنالددك غموضددا فددي الوثددائق أو تباينددا فيمددا بينهددا فأندده يتعددين علددى المهندددأ
اصدار التعليمات أو االيضاح الالزم بخصوص ذلك .
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المواصفات الخاصة
 -1عــــــام
----------- 1 -1إن األعمددال المطلوبددة ضددمن وثددائق هددذا العطدداء هددي تقددديم جميددع المددواد والميدداه
والعدددد واآلليددات واأليدددي العاملددة وجميددع مددا يلددزم للقيددام بأعمددال عطدداء تمديددد و تشددغيل
خطدددوط الصدددرف الصدددحي مدددن قطدددر  200ملدددم وقطدددر  300وقطدددر  150فدددي اسدددطح
مختلفة.
 2-1إن أي إخدددتالف أو تنددداقض بدددين المواصدددفات الخاصدددة وبدددين المواصدددفات العامدددة
تكون المواصفات الخاصة هي الحاكمة وتطبق ويعمل بها.
 3-1مخططددات العقددد هددي المخططددات المرفقددة بهددذا العقددد وأيددة مخططددات معدلددة أو
إضدددافية أو تفصددديلية أو ملحقدددة يصددددرها المهنددددأ أو يوافدددق عليهدددا خطيدددا" مدددن وقدددت
ألخر.
تعتبر وثائق العطاء مكملة لبعضها البعض وتقرأ وتفسر على هذا االعتبار.
 -4-1جميددع المددواد المسددتعملة يجددب أن تكددون مددن أجددود األصددناف كمددا وأن المصددنعية يجددب
أن تكون بموجب المواصفات وبمستو جيد يوافق عليه المهندأ.
 -5-1علدددى المناقصدددين المشدددتركين فدددي مناقصدددة هدددذا العطددداء أن يتصدددلوا بمديريددده الشدددؤون
الفنية السلط للحصول على أية معلومات بخصوص العطاء.
 -2مــن مســؤولية الفريــق الثــاني الحصــول علــى تصــاريح الحفــر و موافقــات الجهــات
الرســمية المعنيــة التمــام العمــل و فــي حــال تــم رفــض طلبــه بمنحــه تصــريح مــن ايــة جهــة
 ,االمـــر الـــذي يـــؤدي الـــى ايقـــاف التنفيـــذ و عليـــه يجـــوز للفريـــق االول ايقـــاف اعمـــال
العطــاء و محاســبة المقــاول علــى االعمــال المنجــزة  ,امــا بالنســبة للخطــوط التــي بوشــر
العمــل بهــا فيــتم اكمالهــا مــن قبــل مقــاول اخــر يعينــه المقــاول الرئيســي بعــد موافقــة شــركة
مياهنــا خــالل مــدة اســبوعين مــن تــاريل االيقــاف و يــتم تعيــين و محاســبة هــذا المقــاول
مــن قبــل الفريــق الثــاني وذل ـ بعــد موافقــة الفريــق االول و فــي حــال لــم يحضــر الفريــق
الثــاني مقــاوال" الكمــال االعمــال فيحــق للفريــق االول اكمــال العمــل علــى نفقــة الفريــق
الثاني و بالطريقة التي يراها مناسبة.
االجــراءات الواجــب اتباعهــا لتمديــد خــدمات البنــى التحتيــة ضــمن حــرم الطــرق التابعــة
لوزارة االشغال العامة واالسكان- :
تقدددديم كتددداب رسدددمي مدددن صددداحب الخدمدددة يبدددين االعمدددال المطلدددوب مدددنح
-12
التصريح لها واسم المقاول المنفذ.
تقدددديم مخططدددات تفصددديلية – موقعدددة و مختومدددة مدددن قبدددل صددداحب الخدمدددة –
-13
تبددين حدددود حددرم الطريددق المطلددوب تنفيددذ االعمددال ضددمن حرمدده ؛ وكددذلك تبددين مسددار
الخدمددة المطلوبددة بالنسددبة لحددرم هددذا الطريددق بحيددث يكددون هددذا المسددار ضددمن اخددر ()2
متددر مددن حددرم الطريددق  :و تبددين هددذه المخططددات ايضددا العوائددق و الخدددمات االخددر
الموجددودة اصددال علددى طددول المسددار المنددوي تنفيددذه مددع بيددان كافددة التفاصدديل و االبعدداد
على هذه المخططات.
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التددزام المقدداولين المعنيددين باحكددام مددواد قددانون الطددرق رقددم ( (24لعددام 1986
-14
و تعديالتدددده و بنددددود تصددددريح الخدددددمات الموحددددد و تعديالتدددده و شددددروط ومتطلبددددات
ومواصفات هذه الوزارة حسب التعاميم و الكتب الصادرة عنها بذلك الخصوص.
التددزام المقدداولين المعنيددين باسددتعمال تكنولوجيددا تمديددد الخدددمات بدددون الحفددر
-15
(  ) trenchlessواسددددتخدام مددددادة الخرسددددانة السددددائبة ()Flowable Concrete
لالعمال المطلوب تنفيذها ضمن جسم الطرق الرئيسية و الثانوية.
يددتم الكشددف الحسددي علددى الموقددع مددن قبددل مهندسددي مديريددة تنسدديق خدددمات
-16
البنددى التحتيددة بحضددور مندددوب مديريددة االشددغال المعنددي و مندددوب صدداحاب الخدمددة و
مندوب المقاول لالعمال المطلوب تنفيذها ضمن حرم الطرق الرئيسية و الثانوية.
تقددديم كفالددة ماليددة ضددمانا العددادة االوضدداع باسددم معددالي وزيددر االشددغال العامددة
-17
و االسددكان باالضددافة لوظيفتدده و تكددون هددذه الكفالددة مطابقددة للنمددوذج المعتمددد لددد هددذه
الددوزارة  ،او يددتم تقددديم شدديك مصدددق يعددادل ( % )150مددن كلفددة اعددادة االوضدداع الددى
مددا كانددت عليدده سددابقا و ذلددك لالعمددال المطلددوب تنفيددذها ضددمن حددرم الطددرق الرئيسددية و
الثانوية.
يقدددوم مددددير االشدددغال المعندددي باصددددار تصدددريح العمدددل المطلدددوب بنددداء علدددى
-18
موافقددة خطيددة مسددبقة مددن قبددل عطوفددة امددين عددام وزارة االشددغال العامددة واالسددكان و
ذلك لالعمال المطلوب تنفيذها ضمن حرم الطرق الرئيسية و الثانوية.
بالنسددبة لالعمددال المطلددوب تنفيددذها ضددمن حددرم الطددرق القرويددة و الزراعيددة
-19
تددتم االجددراءات السددابقة مددن قبددل مدددير االشددغال المعنددي مددع مراعدداة ان تكددون كفدداالت
اعددادة االوضدداع مطابقددة للنمددوذج المعتمددد لددد هددذه الددوزارة باسددتثناء ان تكددون كفدداالت
هددذه الطددرق موجهددة لمدددير االشددغال المعنددي باالضددافة لوظيفتدده و يددتم تزويددد مركددز هددذه
الددوزارة بصددورة عنهددا  ،او يددتم تقددديم شدديك مصدددق يعددادل ( % )150مددن كلفددة اعددادة
االوضاع الى ما كانت عليه.
بالنسدددبة لالعمدددال المطلدددوب تنفيدددذها ضدددمن حدددرم الطدددرق التابعدددة للبلديدددة تدددتم
-20
االجددراءات السددابقة مددن قبلددرئيس البلديددة المعنددي مددع مراعدداة ان تكددون كفدداالت اعددادة
االوضدداع مطابقددة للنمددوذج المعتمددد لددد هددذه البلددديات باسددتثناء ان تكددون كفدداالت هددذه
الطددرق موجهددة للبديددة و يددتم تزويددد مركددز هددذه الددوزارة بصددورة عنهددا  ،او يددتم تقددديم
شيك مصدق يعادل ( % )150من كلفة اعادة االوضاع الى ما كانت عليه.
يقددوم مدددراء االشددغال بالتنسدديق مددع ادارة المختبددرات و ضددبط الجددودة الجددراء
-21
فحوصددات ضددبط جددودة دوريددة العمددال مشدداريع تمديددد خدددمات البنددى التحتيددة المنفددذة
ضددمن حددرم الطددرق التابعددة لهددذه الددوزارة  ،و يددتم تزويددد مركددز هددذه الددوزارة بنتددائج هددذه
الفحوصات اصوليا.
يلتددزم المقدداولون المعنيددون بتقددديم مخططددات المسددارات المنفددذة حسددب الواقددع
-22
 ) (Hard and Soft Copy of As-Built Drawingsمرفقددة مددع طلددب موافقددة
هددذه الددوزارة علددى االسددتالم االبتدددائي العمددال المشدداريع المنفددذة مددن قددبلهم لمددديريات
االشغال المعنية و نسخة عن هذا الطلب ومرفقاته لمركز هذه الوزارة.
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يدددتم اشدددراك منددددوب مدددن مديريدددة تنسددديق خددددمات البندددى التحتيدددة فدددي لجدددان
-23
االسددتالم االبتدددائي والنهددائي لالعمددال المنفددذة ضددمن حددرم الطددرق الرئيسددية و الثانويددة ،
و فددي حددال مطابقددة االعمددال المعنيددة لمواصددفات و شددروط و متطلبددات هددذه الددوزارة يددتم
التنسدديب بدداالفراج عددن كفالددة اعددادة االوضدداع مد ن قبددل مدددير االشددغال المعنددي بندداء علددى
موافقة لجنة االستالم النهائي لالعمال المعنية.
البنك -------------------- :
التاريخ ------------------ :
معالي وزير االشغال العامة و االسكان باالضافة لوظيفته المحترم
عمان االردن
كفالة رقم ------------------ :
استحقاق ( لمدة سنة واحدة)
مبلغ -------- /دينار اردني
يسرنا اعالمكم بان مصرفنا البنك -------------------------- :
يكفل السادة شركه ---------------------------------------- :
المبلغ ( باالرقام )  ----------------دينار اردني
المبلغ ( كلمات ) -----------------دينار اردني
وذلدددك تاميندددا اللتدددزام المقددداول بمواصدددفات وزارة االشدددغال العامدددة و االسدددكان و اعدددادة
وضددع الطريددق كمددا كددان عليدده سددابقا مددع االلتددزام بشددروط السددالمة العامددة اثندداء تنفيددذ
حفريدددددات خطدددددوط  ----------------------بمشدددددروع ------------------------------
.-واننددا نتعهددد بددان ندددفع لكددم – بمجددرد ورود اول طلددب خطددي مددنكم المبلددغ المددذكور او اي
جددزء تطلوبندده مندده بدددون اي تحفددظ او شددرط – مددع ذكددر االسددباب الداعيددة لهددذا الطلددب
بددان المقدداول قددد رفددض او اخفددق فددي تنفيددذ االلتزامددات فيمددا يخددص وضددع الطريددق كمددا
كددان عليدده بصددرف النظددر عددن اي اعتددراض او مقاضدداة مددن جانددب المقدداول علددى اجددراء
الدفع  .و يتم تمديد هذه الكفالة تلقائيا وال يتم الغائها اال بناء على طلبكم.
وتفضلوا بقبول فائق االحترام
عن البنك
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 -5العمل في الليل- :
يحدددق لصددداحب العمدددل أو المهنددددأ أو ممثدددل المهنددددأ او ايدددة سدددلطه أخدددر بموافقدددة
المهندددأ اصدددار التعليمددات للمقدداول لتنفيددذ أي جددزء مددن االعمددال فددي سدداعات الليددل وذلددك
في الحاالت التي تتطلب ذلك وعلى المقاول االلتزام بهذه التعليمات وتنفيذ االعمال
وبدون اية عالوات اضافيه لقاء ذلك.
 -6جهاز المقاول المنفذ- :
علددى المقدداول ان يحددتفظ بتجهيددزات انشددائية مناسددبة و اليددات و عدددد  ............الددخ بالعدددد
الكددافى و جهدداز منفددذ يتكددون مددن مدددير مشددروع و مهندسددى موقددع و مسدداحين ومددراقبين و
عمدال مهدرة و عمدال عداديين ممدا يمكنده مددن العمدل فدى مواقدع متعدددة فدى ان واحدد بغددض
النظدددر عدددن حجدددم العمدددل و مواقعددده و حسدددب البرندددامج الموافدددق عليددده و ان يدددتم تسدددليم
االعمال المحالة اليه طبقا للمواصفات و موافقة المهندأ ضمن الوقت المتفق عليه.
 -8وصف األعمال- :
أوال :إن أعمال المقاول تضمن ما يلي على سبيل المثال وليس حصرا-:
 .1إعددادة طمددم الخنددادق بمددواد تددامين و مددواد بدديس كددورأ (  ) B.Cاو حصددمه بتدددرج
حجمددي موحددد و إعددادة األوضدداع فددي األمدداكن التددي تددم حفرهددا الددى مددا كانددت عليدده
بموجددب المواصددفات و تعليمددات المهندددأ بمددا فددي ذلددك نقددل الفددائض خددارج الموقددع
.
 .2يددتم قددص اإلسددفلت بالمنشددار اآللددي وكددذلك يجددب قددص الخرسددانة والددبالط بشددكل
منددتظم ومسددتقيم بغددض النظددر عددن طريقددة القددص وذلددك كددي تكددون حددواف الخنددادق
مستقيمه ومنتظمه وبزيادة 15سم من كل جهه من حواف الحفره اوالخندق.
 .3تقديم وصب ايه أعمال خرسانية.
 -9المواد التي يقدمها المقاول:
يكددون المقدداول مسددؤوال عددن تزويددده للمشددروع بجميددع مددا يلددزم التمددام العمددل علددى اكمددل
وجه
أوال - :أعمال تمديد خطوط الصرف الصحى و توابعها -:
=====================
 - 1الحفريات و الطمم -:
===============
أ  -تحضير الخندق :
مددن الضددروري ان يتددوفر للتربدده حيثمددا يلددزم دعمددا ثابتددا و دائمددا الجددل الحصددول علددى
تمديد سليم للمواسير .
 تحفرالخندددادق علدددى عمدددق ال يقدددل عدددن (  ) 150مدددم تحدددت اسدددفل المواسدددير و يمدددالءبمددواد ردم ناعمدده ( التددأمين ) و عندددما تكددون التربدده مبتلدده او اذا كددان االسدداأ طريددا او
حيثمددا يكددون اسددفل الخندددق غيددر منددتظم فقددد يكددون مددن الضددروري زيددادة هددذه السددماكه
وعلى المقاول القيام بهذه االعمال على حسابه .
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 يجددب عدددم حفددر الخندددق لمسددافة كبيددره قبددل تمديددد المواسددير كمددا يجددب الددردم فددوقالمواسددير بالسددرعه الممكندده بعددد فحددص الخددط واسددتالمه  ،و يكددون عددرض الخندددق فددي
اعلددى الماسددوره اليقددل عمددا هددو مبددين فددي المخططددات و يجددب عدددم و ضددع الطددوب و
االجسام الصلبه تحت الماسوره للدعم المؤقت او الدائم .
 يددتم قددص ( طبقددة السددطح ) االسددفلت بالمنشددار االلددي و كددذلك يجددب قددص الخرسددانه والددبالط بشددكل منددتظم و مسددتقيم بغددض النظددر عددن طريقددة الحفددر و كددذلك كددي تكددون حددواف
الخنادق منتظمه و مستقيمه و بزيادة  15سم من كل جهه من حواف الخندق .
 علدددى المقددداول نقدددل نددداتج الحفريدددات الفدددائض الدددى االمددداكن التدددي تحدددددها الجهددداتالمختصه و على نفقته الخاصه و تعتبر تكاليفها مشموله ضمن اسعار العطاء .
ب  -الطمم حول االنبوب BEDING AND SIDE BEDING :
=================================
 تدددردم جميدددع الخندددادق بعمدددق (  ) 150ملدددم تحدددت اسدددفل الماسدددوره و حتدددى منسدددوب ( ) 300ملددم فددوق ظهددر الماسددوره كمددا هددو مبددين فددي المخططددات وتدددك يدددويا وبانتظددام
على طبقات ال تزيد عن (  )100ملم .
 مددواد الطمددم الناعمددة ( التددامين ) السددفليه و الجانبيدده وحددول الماسددوره ولغايددة  300مددمفددوق ظهددر الماسددوره يجددب ان تكددون مددن احددد المددواد التاليدده وكمددا هددو موضددح فددي
جدول الكميات :
 - 1رمل صويلح الخالي من الشوائب و حسب التدرج و المواصفات الثاليه :
 الكتلدددده الطينيدددده التزيددددد عددددن %1مددددنالوزن
 CL -التزيد عن 1ر %0من الوزن

حجم المنخل
5ر9ملم (")3/8

نسبة المار %
100

75ر 4ملدددم (رقدددم
)4

100-95
80-45

  So3التزيد عن 4ر%0من الوزن  Coal and Ligniteاليزيددد عددن %1من الوزن0

18ر1ملددددم (رقددددم
)16
30ر0ملددددم (رقددددم
)50

30-10
10-2
3-0

15ر0ملددددم (رقددددم
)100
075ر0ملدددم (رقدددم
)200
 - 2مددواد ناعمدده مختدداره (  ) Selected Fine Materialsمددن مددواد مكسددره ( موافددق
عليها ) من الحجر او حصمة سيل حسب التدرج التالي:
نسبة المار ( ) %
حجم المنخل ( مم )
100
) " 3 / 4 ( 19
100 - 90
) " 1 / 2 ( 12.70
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70 - 40
) " 3 / 8 ( 9.5
صفر 15 -
 ( 4.75نمره ) 4
صفر 5 -
 ( 2.36نمره ) 8
و تعتبددر حصددمة السدديل و كسددر الحجدداره مددن االحجددام التددي تتددراوح مددن (  ) 10 - 5ملددم
االكثددر مالئمدده و يجددب ان ال تكددون المددواد المختدداره الناعمدده كثيددرة النعومدده و ذلددك ل
منددع االنجددراف و هبددوط الماسددوره و تعتبددر المددواد الطباشدديريه التددي تتكسددر عنددد ترطيبهددا
او المددواد الطينيدده غيددر مناسددبه للتسددويه تحددت المواسددير و فددي جوانبهددا  ،امددا درجددة الدددك
فتكون حسبما هي مبينه في المخططات .
و علددى أي حددال يجددب أخددذ موافقددة المهندددأ المشددرف السددتعمال أي مددن المددواد السددابقه
أعاله و حسب طبيعة الموقع .
جـ – الطمم الى السطح العلوي :
==================
ج –  : 1الخنادق في االرض الطبيعية ( ذات السطح الترابي ) :
-إعددادة طمددم الخنددادق مددن منسددوب مددا بعددد التددامين إلددى منسددوب سددطح األرض يكددون مــنمــواد ذات مــواد مناســبه و موافــق عليهــا خاليــه مــن الفضــالت و الشــوائب و متدرجــه
للحصــول علــى الــدك المطلــوب و ال تحتــوي علــى الحجــاره او قطــع الخرســانه التــي يزيــد
حجمهــا عــن (  ) 50ملــم فــي اي قيــاس و يكــون محتــوى اللدونــه Plasticit Index
للمـــواد المناســـبه اقـــل مـــن (  ) 10طبقـــا للمواصـــفات البريطانيـــه رقـــم (  ) 1377و
تكــون الكثافــه الجافــه الع مــى لهــا اكثــر مــن (  ) 1.6كيلــو غــرام  /ســم 3لفحــص بركتــور
 /القياســـي للكثافـــه و عنـــدما تكـــون مـــواد الحفـــر غيـــر مناســـبه فعلـــى المقـــاول و علـــى
نفقتــه الخاصــه احضــار مــواد الطمــم المالئمــه مــن حفــر معتمــده وصــالحه للطمــم  .علــى
ان يــتم عمــل بــيس كــورس اخــر  30ســم علــى ان يــتم الــدك علــى طبقــات كــل  15ســم او
بــاطون للمقــاطع العرضــية مــع إعــادة األوضــاع إلددى مددا كانددت عليددة بموجددب المواصددفات
و المخططددات النموذجيددة وتعليمددات المهندددأ بمددا فددى ذلددك نقددل الفددائض إلددى األمدداكن
المحددددة مددن قبددل الجهددات المختصددة و الدددك بدداألجهزة الميكانيكيددة مددع الددرش بالمدداء و
الدحل على طبقات ودرجة الدك بما ال يقل عن  % 95من الكثافة الجافة.
ثانيا  :الخنادق في السطوح المعبدة ( الشوارع  ,الساحات  ,االرصفه ) :
-----------------------------------------------------------------أن إعدددادة وضدددع الشدددوارع و السددداحات واالرصدددفه واالطددداريف إلدددى مدددا كاندددت عليددده
المواصددددددفات وحسددددددب التفاصدددددديل المبينددددددة علددددددى
سابقا" يجب أن يتم بموجب
المخططات وبموافقة المهندأ .
إعددادة طمددم الخنددادق فددي السددطوح المعبددده مددن منسددوب مددا بعددد التددامين إلددى منسددوبسدددطح األرض يكدددون مـــن مـــواد ذات تـــدرج واحـــد او بـــيس كـــورس يـــتم الـــدك علـــى
طبقــات كــل  15ســم او بــاطون للمقــاطع العرضــية مددع إعددادة األوضدداع إلددى مددا كانددت
عليددة بموجددب المواصددفات و المخططددات النموذجيددة وتعليمددات المهندددأ بمددا فددى ذلددك
نقدددل الفدددائض إلدددى األمددداكن المحدددددة مدددن قبدددل الجهدددات المختصدددة و الددددك بددداألجهزة
الميكانيكيددة مددع الددرش بالمدداء و الدددحل علددى طبقددات ودرجددة الدددك بمددا ال يقددل عددن % 95
من الكثافة الجافة.
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 تكددون المددواد المسددتعملة وكافددة األعمددال المتعلقددة بهددا مطابقددة لمددا ورد فددي المواصددفاتالفنيددة العامددة العمددال الطددرق والجسددور الصددادرة عددن وزارة األشددغال العامددة واإلسددكان
لسنة  1991وما طرأ عليها من تعديالت .
الشوارع والساحات المعبدة (المسفلتة) -:
أ:
=======================
 تعاد أوضاع السطوح المعبدة كايلي -:بعددد االنتهدداء مددن أعمددال الطمددم والدددك والوصددول إلددى المنسددوب الددالزم والحصددول
على موافقة المهندأ كايلي -:
أ-توريدددد وتوزيدددع وخلدددط وفدددرش ورش بالمددداء والددددحل لدرجدددة  %95حسدددب تجربدددة
بروكترالمعدددل وبسددماكة 15سددم بعددد الدددحل وذلددك لطقبددة األسدداأ األولددى ( Sub-Base
.) Course
توريدددد وتوزيدددع وخلدددط وفدددرش ورش بالمددداء والددددحل لدرجدددة  %100حسدددب
ب-
تجربددة بروكتددر المعدددل وبسددماكة 15سددم بعددد الدددحل وذلددك لطبقددة األسدداأ الثانيددة ( Base
. ) Course
تكدددون مدددواد الطبقتدددين األولدددى والثانيدددة متدرجدددة حسدددب المواصدددفات العامدددة
ج-
العمال الطرق والجسور (فصل  1-3جدول  2-3صنف ب ).
توريدددد ورش الوجددده التأسيسدددي ( ) Prime Coatمدددن إسدددفلت () MC-70
د-
بمعدل 5ر1كغم/م 2ويتم الرش ميكانيكا"
توريدددددد وفدددددرش ودحدددددل الخلطدددددة االسدددددفلتيه السددددداخنة ( Hot
هد-
 )) Bituminous Concreteوبســـماكة حســـب ســـماكة الطبقـــة القائمـــة علـــى الواقـــع
وبحيــث ال تقــل عــن 7ســم بعــد الــدحل  .فــي جميــع االحــوال وفــي حــال وجــود طبقتــين او
اكثــر يــتم اعــادة االوضــاع علــى اكثــر مــن طبقــة وبســماكة التقــل عــن  5ســم لكــل طبقــة
وترش طبقة الصقة بين الطبقات  RC 250وبمعدل  .5كغم /م2
عنددد قطددع الشددوارع الرئيسددية حسددب تصددنيف اماندده عمددان الكبددر أو وزارة
و-
األشددغال العامددة او البلديددة المعنيددة (عرضدديا" أو بشددكل مائددل ) فددان مددواد الطمددم قبددل طبقددة
السطح المعبدة يجب أن تكون كايلي -:
مددن الخرسددانة العاديددة سددماكة ( )30سددم وبقددوة كسددر مكعبددي صددغري التقددل
-1
عدددن (200كغم/سدددم 2بعدددد  28يومدددا") كمدددا هدددو مبدددين فدددي المخططدددات ويجدددب إعدددادة
السطوح كما كانت عليه سابقا" .
-3

مددن اسددفل طبقددة الخرسددانة العاديددة المشددار إليهددا فددي البنددد ( )1أعدداله ولغايددة طبقددة
التددأمين يجددب أن تكددون مددواد الطمددم مددن مددواد ( ) B.C.حسددب المواصددفات أدندداه
وتددردم وتدددك كمددا ورد سددابقا" وكمددا هددو مبددين فددي المخططددات او بحصددمه ذات
تدرج واحد .
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 فددي حدداالت المقدداطع العرضددية عندددما تكددون الطبقددة االخيددره مددن الخرسددانة فاندده يددتمرشها باإلسفلت الالصق ) )RC250بمعدل  0.5كغم /م. 2
أن متطلبددددات تدددددرج مددددادة الفرشدددديات الحصددددوية ( ) B.C.عنددددد فحصددددها حسددددب
المواصددددفات االردنيدددده القياسددددية إلنشدددداءات الطددددرق والجسددددور الصددددادرة عددددن وزارة
األشدددغال العامدددة واإلسدددكان لسدددنة  1991الفصدددل  1-3جددددول  2-3صدددنف (ب) تكدددون
كالتالي -:

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

المدددار حسدددب الدددوزن
%
منخل مربع الفتحات
100
100-70
85-55
80-50
----70-40
60-30
50-20
30-10
15-5

وبحيث التزيد نسبة المار من المنخل رقم  200عن 2/3المار من منخل . 40
االرصفه
ب:
======
بعددد االنتهدداء مددن أعمددال الطمددم والدددك والوصددول إلددى المنسددوب الددالزم والحصددول
علدددى موافقدددة المهنددددأ تعددداد وضدددع االرصدددفه إلدددى مدددا كاندددت عليددده سدددابقا" حسدددب
المواصفات و المخططات و بموجب تعليمات المهندأ .
االطاريف
ج :
======
تكددون االطدداريف إمددا حجريدده أومددن الخرسددانة جدداهزة الصددنع وحسددب مددا تكددون عليدده
الحالة .
-

تركدددب االطددداريف حسدددب وضدددعها األصدددلي باسدددتعمال مونددده اإلسدددمنت والرمدددل
بنسدددبة  3-1والعمدددل يشدددمل القاعددددة الخرسدددانية والتصدددفيح خلدددف الحجدددر مدددن
الخرسدددانة العاديدددة (200كغم/سدددم 2بعدددد 28يومدددا") مدددع جميدددع األعمدددال وبموافقدددة
المهندأ المشرف .
ثانيا  :على المقاول مراعاة مايلي -:
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====================
علدددى المقددداول كشدددف وتددددقيق الدراسددده و مراجعددده و تددددقيق اي تعليمدددات اخدددر
تصدر لده قبدل البددء فدي العمدل لكدل مهمدة حيدث يشدمل العمدل الحفريدات فدي أي ندوع مدن
التربددة واعددادة الطمددم واعددادة وضددع السددطوح بموجددب المواصددفات وتعتبددر تكدداليف هددذة
األعمال مشمولة ضمن أسعار العطاء.
علددى المقدد اول فددي حددال تركيددب رداد علددى المقدداول تدددريب المددواطن علددى كيفيددة فكدده
وصيانته وتنظيفه واعادة تركيبه
أن موافقددة المهندددأ علددى أي عمددل أو مددواد مقدمدده مددن المقدداول  ،ال تعفددي المقدداول
من مسؤولياته ألمناطة به حسب شروط هذا العطاء .
ان اعمدددال دعدددم الحفريدددات مدددن ضدددمن المتطلبدددات االساسددديه العمدددال لحفريدددات
الخنادق و هي من مسؤولية المقاول .
علددى المقدداول اخددذ االحتياطددات الالزمددة لعدددم األضددرار بددأي مددن خطددوط الميدداه
-4
أو خطدددوط الصدددرف الصدددحي او الكوابدددل وكافدددة المرافدددق القائمدددة والمدفوندددة تحدددت
األرض  ،وأيدددة أضدددرار يسدددببها المقددداول نتيجدددة قيامددده بأعمدددال العقدددد  ،عليددده أن يقدددوم
بنصددالحها واسددتبدالها كمددا كانددت عليدده قبددل بدددء العمددل وتعتبددر التكدداليف مشددمولة ضددمن
أسعار العطاء وال يعطي المقاول أي عالوات لقاء ذلك .
توريدددد جميدددع المدددواد الالزمدددة وعمدددل تغليدددف للمواسدددير وذلدددك مدددن الخرسدددانة
-5
المسددلحة حيثمددا تتقدداطع مددع خطددوط الصددرف الصددحي وحيثمددا يلددزم وحسددب مواصددفات
السدددلطة والمخططدددات النموذجيدددة وتعليمدددات المهنددددأ  ،والسدددعر يشدددمل أيضدددا" ايدددة
حفريددات الزمدده والخرسددانه العاديددة للنظافددة وحديددد التسددليح والطوبددار وجميددع األعمددال
الالزمة حسب مواصفات السلطة وتعليمات المهندأ المشرف .
علددى المقدداول التنسدديق مددع دائددرة األراضددي والمسدداحة ومددع البلددديات واألشددغال
-6
العامدددة لتحديدددد مسدددارات الشدددوارع ولضدددمان تنفيدددذ الخطدددوط ضدددمن الطدددرق الرسدددمية
ويجددب أن يشددمل سددعر المقدداول هددذه األعمددال و تثبيددت حدددود القطددع والشددوارع ليضددمن
تنفيذها بالشوارع الرسمية .
عنددد قطددع الشددوارع الرئيسددية حسددب تصددنيف وزارة األشددغال العامددة او البلديددة
-7
المعنيددة (عرضدديا" أو بشددكل مائددل ) مددن األنددواع المددذكورة فددي الفقددرة ( )2-1أعدداله فددان
مواد الطمم قبل طبقة السطح المعبدة يجب أن تكون على طبقات كايلي -:
أ-مدددن الخرسدددانة العاديدددة سدددماكة ( )30سدددم وبقدددوة كسدددر مكعبدددي صدددغري التقدددل عدددن
(200كغم/سددم بعددد  28يومددا") كمددا هددو مبددين فددي المخططددات ويجددب إعددادة السددطوح كمددا
كانت عليه سابقا" .
مددن اسددفل طبقددة الخرسددانة العاديددة المشددار إليهددا فددي البنددد (أ) أعدداله ولغايددة
ب-
تكدددون مدددواد الطمدددم مدددن مدددواد ( ) B.C.او مدددواد ذات تددددرج
طبقة التأمين يجب أن
واحدددد حسدددب المواصدددفات أدنددداه وتدددردم وتددددك كمدددا ورد سد د ابقا" وكمدددا هدددو مبدددين فدددي
المخططات .
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د -حفدددر الخندددادق فدددي جميدددع اندددواع التربددده و الصدددخور و الخرسدددانه و الدددبالط و
االدراج و االسددفلت و عمددل طمددم للمواسددير فددوق و تحددت و علددى الجددانبين كمددا
تبددين المخططددات النموذجيدده و يشددمل كددذلك الطمددم بمددادة  B.Cبدددل المددواد التددي
حفددرت و /او حصددمه بتدددرج حجمددي موحددد و اعددادة اوضدداع السددطوح كمددا كانددت
عليه سابقا .
ذ -توريددد جميددع المددواد الالزمددة وعمددل تغليددف للمواسددير مددن الخرسددانة المسددلحة
حينمددا تتقدداطع مددع خطددوط الصددرف الصددحى او مرورهددا فددى االوديددة و حيثمددا
يلدددزم و حسدددب المخططدددات و تعليمدددات و موافقدددة المهنددددأ و كدددذلك الددددعامات
الخرسدددانية المسدددلحة و يشدددمل ايضدددا الحفريدددات االضدددافية الالزمدددة و الخرسدددانة
العاديدددة للنظافدددة وحديدددد التسدددليح والطوبدددار وجميدددع االعمدددال الالزمدددة بموجدددب
المخططات و المواصفات و حسب تعليمات المهندأ.
ربددط الخطددوط الجديدددة مددع الخطددوط القائمددة شددامال تركيددب كافددة مددا يلددزم مددن اكددواع و
نقاصدددات و سددددادات ..........وجميدددع مدددا يلدددزم للتركيدددب وكدددذلك توريدددد وتركيدددب مدددواد
عدددزل و تغليدددف الوصدددالت واجدددراء فحدددص وصدددالت اللحدددام بواسدددطة ()x-rayو كدددذلك
فحدددص التغليدددف و اصدددالح التغليدددف اذا لدددزم و ذلدددك حسدددب المواصدددفات الفنيدددة العمدددال
خطوط المياة (سلطة المياه /شركة مياهنا ).
ل -10المرافق المدفونه تحت االرض -:
يجددب علددى المقدداول ان يراعددي البنددود فددي المواصددفات العامدده والتددي تتعلددق بمسددؤولية
المقدداول لتحديددد األمدداكن والمحافظددة علدددى المرافددق المدفوندده تحددت االرض والمنشدددئات
ويطلددب مددن المقدداول الحصددول علددى المعلومددات التامدده عددن مواقددع هددذه المرافددق مددن
الجهددات المختصددة،ويقوم المقدداول بتحديددد اماكنهددا مسددبقا" عددن طريددق عمددل حفددر تفتيشدديه
وعلددى نفقتدده الخاصدده وايددة أضددرار تتسددبب لهددذه المرافددق والمنشددئات ،علددى المقدداول القيددام
باصددالحها علددى نفقتدده الخاصدده طبقددا" للبنددود ذات العالقددة فددي العقددد وحسددب تعليمددات
المهندأ .
المياه لألعمال -:
-11
يكدددون المقددداول مسدددؤوال" عدددن تدددأمين جميدددع احتياجاتددده مدددن الميددداه فدددي موقدددع العمدددل
السدددتعمال عمالددده ومسدددتخدميه ومسدددتخدمي صددداحب العمدددل والمهنددددأ ولتنفيدددذ األعمدددال
المشددموله بهددذا العقددد وتخزينهددا فددي اوعيدده نظيفدده (يوافددق عليهددا المهندددأ) بالكميددات
الكافيه لتضمن سير العمل وعلى نفقته الخاصه .
مختبر فحص المواد-:
-12
علددى المقدداول تسددمية مختبددر لفحددص المددواد مؤهددل ومعتمددد لددد الجهددات المختصددة
وحاصــل علــى شــهادة االيــزو ISO- PROCEDURE CERTICATEوموافددق
عليدده مددن قبددل سددلطة الميدداه وذلددك إلجددراء وعمددل الفحوصددات المطلوبدده بانواعهددا المختلفدده
حسب ومواصفات العطاء وكذلك الفحوصات التي يطلبها المهندأ .
 علددى المقدداول إرسددال وإحضددار العينددات إلددى ومددن المختبددر (أو إحضددار جهدداز المختبددر إلددىموقددع العمددل وذلددك حسددب طبيعددة ونددوع الفحددص )  ،وإحضددار التقددارير (بواقددع  3نسددخ مددن كددل
تقرير )وجميع مايلزم لتنفيذ هذه األعمال .
 تعتبدددر تكددداليف إجدددراء الفحوصدددات اواعدددادة إجراؤهدددا وتكددداليف أعمدددال المختبدددر وتحضددديرالتقارير مشموله ضمن أسعار العطاء .
 -على المقاول تزويد المهندأ بجدول مواعيد الفحوصات مسبقا.
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مخططات العقد -:
-13
مخططددات العقددد هددى المخططددات التددى تددم تحضدديرها لهددذا العقددد و المرفقددة مددع وثددائق
العطدداء  ,وايددة مخططددات معدلدده او تفصد يلية او ملحقددة يمكددن ان يصدددرها المهندددأ اثندداء
سددير العمددل فددى اعمددال العطدداء وكددذلك المخططددات التفصدديلية المقدمددة مددن المقدداول و
الموافق عليها خطيا من قبل المهندأ.
مخططات التنفيذ -:
-14
علدددى المقددداول ان يقددددم للمهنددددأ الخدددذ موافقتددده مخططدددات تنفيذيدددة لالعمدددال المنفدددذة و
مخططدددات تفصددديلية بعدددد التنسددديق مدددع الجهدددات ذات العالقدددة مبيندددا فيهدددا كافدددة اللدددوازم
والقطددع واالقيسددة و مواصددفات المددواد و االعمددال وحسددب طلددب المهندددأ المشددرف و
ذلك بعد الكشف على الخطوط القديمه .
وال يجددوز المباشددرة بتنفيددذ او تصددنيع او توريددد ايددة مددواد مددا لددم يقدددم المقدداول المخططددات
التنفيذية لها و الحصول على موافقة المهندأ مسبقا .
يقدددم المقدداول الددى المهندددأ ثالثددة نسددخ باالضددافة للنسددخة االصددلية موقعددة مددن المقدداول
بموجب كتاب خطى بذلك و تسلم للمهندأ فى موقع العمل او حسب طلب المهندأ.
على المقاول ان يقوم بتصحيح و تعديل هذة المخططات و حسب طلب المهندأ.
وان موافقدددة المهنددددأ علدددى هدددذة المخططدددات او المدددواد او االجهدددزة و المواصدددفات ال
تعفددددى المقدددداول مددددن مسددددؤولية التوريددددد و التصددددنيع بالمقاسددددات الصددددحيحة و حسددددب
مواصدددفات و متطلبدددات العقدددد و تعتبدددر تكددداليف اعدددداد و تجهيدددز المخططدددات التنفيذيدددة
مشمولة ضمن اسعار العطاء.
المخططات المرجعية( AS-Built )-:
-15
عنددد انتهدداء اعمددال تمديددد خطددوط ال الصددرف الصددحي يقددوم المقدداول بعمددل المسدداحة
الالزمدددة لعمدددل المخططدددات المرجعيدددة لالعمدددال كمدددا نفدددذت شدددامال المسدددقط االفقدددى و
البروفايدددل (  ) 1:100و تبدددين هدددذة المخططدددات و بشدددكل واضدددح االسدددم الرسدددمى لكدددل
شارع و كذلك اشارات لمواقع ا مرافق مدفونة ظهرت اثناء تنفيذ اعمال العطاء.
 -16المواصفات الخاصة بالمخططات الجغرافية (:)GIS
 .3سدديتم تزويددد المقدداول بنسددخة رقميددة لمنطقددة العمددل (حسددب مخططددات العطدداء للمندداطق
المددراد تنفيدددذها والمحدددددة فقددط مدددن قبدددل الجهددة المشدددرفة) تحتدددو علددى حددددود قطدددع
االراضددي والمعددالم واسددماء الشددوارع وشددبكة الميدداه وشددبكة الصددرف الصددحى ونظددام
القطددع والتددرقيم المسددتخدم فددي شددركة مياهنددا و(الموصددفات الخاصددة لشددبكات الميدداه و
الصرف الصحي المعتدة لد مديرية نظم المعلومات الجغرافية  /مياهنا)
 .4علددى المقدداول تزويددد شددركة مياهنددا بنسددخة رقميددة مددن المخططددات التنفيذيدده والتددي يددتم
العمددل عليهددا مددن خددالل برنددامج  ArcGISمسددتخدما نسددخة قاعدددة البيانددات المسددلمه
والمعمدددول بهدددا فدددي شدددركة مياهندددا علدددى ان يكدددون شدددكلها النهدددائي (shp( Format
او( )Geodatabase.gdbوكدددذلك نسدددخه ورقيددده طبدددق األصدددل عدددن النسدددخه الرقميددده
بحيث تحتو على الطبقات (  ) Layersالمعلومات التاليه :
▪ طبقة الخطوط  Linesلشبكات المياه او الصرف الصحي .
▪ طبقة التجهيزات او المناهل ( . Nodes ) Fittings
▪ طبقة للوصالت المنزلية  Linesلشبكات المياه او الصرف الصحي.
▪ طبقة التجهيزات للوصالت المنزلية ( . Nodes ) Fittings
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ان تحوي النسخة الرقمية على الخطوط و القطع او المناهل الجديدة فقط .
ان يتم ربط هندسي للطبقتين الخطوط والتجهيزات و مراعاة ال . Snap
اسدددتخدام نفدددس القطدددع و التدددرقيم المعمدددول بددده بشدددركة مياهندددا .المحافظدددة علدددى نظدددام
االحدددددددددداثيات المسدددددددددتخدم فدددددددددي شدددددددددركة مياهندددددددددا وهدددددددددو التربيدددددددددع
الفلسطيني ).( Palestine_1923_Palestine_Grid
ان تحددوي علددى نقدداط الددربط والعددزل والفصددل ان وجدددت مددع الشددبكات القائمددة مددع
اظهارالخطوط الملغية.
اعتمدددداد مقيدددداأ رسددددم للمخططددددات  1000/1او  .2500/1والبروفيددددل ( ) 1000/1
أفقي (  ) 100/1عمودي  .ورسم التفاصيل بمقياأ رسم مناسب
ان تحدددوي المخططدددات الورقيدددة علدددى معلومدددات الهدددامش المبيندددة فدددي المخططدددات
المرفقة.
ان تكون النسخة الرقمية مطابقة الى النسخة الورقية و معتمدة من االشراف .

لشددركة مياهنددا الصددالحية بتعددديل المواصددفات الددواردة اعدداله و ذلددك بمددا يخدددم مصددلحة
.4
العمل مع العلم بانه سيتم االعالم مسبقا بذلك و بكتاب رسمى يوضح نقاط التعديل .
يتعهددد المقدداول رسددميا بعدددم البيددع او التصددرف بالبيانددات المقدمددة مددن شددركة مياهنددا
.5
ال جهددة اخددر كونهددا ملكددا للشددركة و اعددادة النسددخة االصددلية وعلددى المقدداول شددراء اللوحددات
من وحدة GISحيث ان سعر اللوحة  20دينار.
سيتم االستالم من قبل المقاولين حسب المواصفات المذكورة اعاله .
.6
لالستفسار يرجى مراجعة شركة مياهنا مدير مديرية نظم المعلومات الجغرافية.
على المقاول تسليم المخططات النهائية قبل االنتهاء من اعمال المشروع.
 .7شروط السالمة العامة
 - 8علددى المقدداول اتخدداذ االجددراءات الالزمدده لسددالمة جميددع العدداملين فددي الموقددع وتزويدددهم
بجميدددع االجهدددزه و االلبسددده الضدددرورية لدددذلك و حسدددب البندددود أدنددداه و بالتنسددديق مدددع اجهدددزه
االشدددغال العامدددة او البلديدددة و دائدددره السدددير و المهنددددأ المشدددرف و بددددون ايددده عدددالوه علدددى
االسعار.
 -9علدددى المقددداول وضدددع اإلشدددارات التحذيريدددة و اتبددداع متطلبدددات السدددالمة العامدددة و ذلدددك
بالحضددور و المشدداركة باجتمدداع السددالمة العامددة قبددل بدددء العمددل و تقددديم خطددة للسددالمة العامددة
تشمل على سبيل المثال ال الحصر :
• أسماء األشخاص المسؤولين عن السالمة العامة في المواقع .
• تعليمات المقاول للعاملين عن السالمة العامة.
• خطددددة إدارة المددددرور و التددددى تشددددمل (اإلشددددارات التحذيريددددة  ,العاكسددددات ,
...............الخ)
• تقديم نسخة عن التصاريح للمعامالت و قبل البدء بالعمل.
• علددى المقدداول تحديددد وتعلدديم مصددادر األخطددار مثددل ( كوابددل كهربدداء  ,تلفددون
 .............الخ)
10علددى المقدداول اتخدداذ اإلجددراءات الالزمددة لضددمان السددالمة العامددة علددى الطددرق ومرفددق طيدده مخططددات إرشددادية للسددالمة العامددة علددى الطددرق لتطبيقهددا علددى المواقددع و
بالتنسددديق مدددع أجهدددزة وزارة االشدددغال العامدددة او البلديدددةو دائدددرة السدددير و المهنددددأ
المشرف بدون اية عالوة على األسعار.
 -11سددتقوم شددركة مياهنددا بددنجراء التفتدديش الدددوري علددى السدد المة العامددة فددي مواقددع
العمددل وفددى حالددة عدددم االلتددزام بمتطلبددات السددالمة سدديتم المطالبددة بددالتعويض االتفدداقي
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مددن مسددتحقات المقدداول عددن كددل مخالفددة مددن المخالفددات الددواردة أعدداله وحسددب النمددوذج
بمقدار ( )50-200دينار وحسب رأي المهندأ.
 .8علددى المقدداول اتخدداذ االجددراءات الالزمدده للسددالمه العامدده و تدددعيم جدددران الحفريددات
بالطوبار الالزم بدون ايه عالوه على االسعار.
 .9علددى المقدداول اتخدداذ االجددراءات الالزمدده لضددمان السددالمه العامدده علددى الطددرق و
مرفددق طيدده مخططددات ارشدداديه للسددالمه العامدده علددى الطددرق لتطبيقهددا علددى المواقددع
و بالتنسدديق مددع االشددغال العامددة او البلديددة و دائددره السددير و المهندددأ المشددرف و
بدون ايه عالوه على االسعار.
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نموذج التفتيش على السالمة
اسم العطاء:
المراقب:
مندوب المقاول:
البنــــد
الرقم
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

17

مخططـــات ووثـــائق العطـــاء متـــوفرة فـــي
الموقع.
صـــــندوق اإلســـــعافات األوليـــــة متـــــوفر
ومجهز.
منطقة العمل من مة وخالية من العوائق.
المستودع ن يف ومن م.
المــــواد القابلــــة لالشــــتعال فــــي أوعيــــة
مخصصة وإشارة التحذير متوفرة.
األدوات والمالبــــــس الوقائيــــــة متــــــوفرة
ومستعملة.
السترة العاكسة متوفرة ومستعملة.
جميــــــع العوائــــــق واألخطــــــار متــــــوفرة
وموضحة ومعزولة.
اإلشـــارات التحذيريـــة واإلرشـــادية متـــوفرة
ومستعملة.
الممرات مفتوحة وسليمة.
حماية الحفر مستعملة حيث يلزم.
جنب الحفر خالي من العوائق والردم.
وسائل السيطرة على الغبار مستعملة.
الخـــدمات األخـــرى كالكهربـــاء والهواتـــف
محددة المسار.
خطــــة تن ــــيم الســــير متــــوفرة وموافــــق
عليها.
خطـــة ســـالمة للمواقـــع الحساســـة متـــوفرة
(داخـــل الخزانـــات  ،مجـــرى الســـيول ... ،
الل).
العمــــال خــــارج نطــــاق تحــــرك اآلليــــات
الثقيلة.

رقم العطاء:
التاريل:

نعم /ال /ال ينطبق

التصــــــــــحيح
المطلوب
نعم  /ال

االلتزام

نعم /ال /ال ينطبق

نعم  /ال

نعم /ال /ال ينطبق
نعم /ال /ال ينطبق
نعم /ال /ال ينطبق

نعم  /ال
نعم  /ال
نعم  /ال

نعم /ال /ال ينطبق

نعم  /ال

نعم /ال /ال ينطبق
نعم /ال /ال ينطبق

نعم  /ال
نعم  /ال

نعم /ال /ال ينطبق

نعم  /ال

نعم /ال /ال ينطبق
نعم /ال /ال ينطبق
نعم /ال /ال ينطبق
نعم /ال /ال ينطبق
نعم /ال /ال ينطبق

نعم
نعم
نعم
نعم
نعم

ال
ال
ال
ال
ال

نعم /ال /ال ينطبق

نعم  /ال

نعم /ال /ال ينطبق

نعم  /ال

نعم /ال /ال ينطبق

نعم  /ال

/
/
/
/
/
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التصرف باألنقاض حسب األصول.
إدارة المــــواد الحساســــة حســــب األصــــول
(مثل الكيماويات).
الـــدخول إلـــى األمـــاكن المحصـــورة حســـب
األصول.

18
19
20

نعم /ال /ال ينطبق
نعم /ال /ال ينطبق

نعم  /ال
نعم  /ال

نعم /ال /ال ينطبق

نعم  /ال

تاريل اإلنهاء

اإلجراء المطلوب

التوقيع

رقم البند

منـدوب المقـاول
التاريل
مالح ات (إذا لزم)
التفتيش

االسم:

التوقيع

التاريل

المراجعة

االسم:

التوقيع

التاريل

مخالفـــــــات
رئيسية
مخالفـــــــات
ثانوية:

البند رقم20 ، 19 ، 16 ، 14 ، 11 ، 8 ، 5 :
البنـــــــد رقـــــــم،12 ،10 ، 9 ، 7 ، 6 ، 4 ، 3 ، 2 ، 1 :
18 ، 17 ، 15 ، 13

الغرامــــــــــــــــة:
 200.00ديناراً ً
الغرامــــة50.00 :
ديناراً
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جدول الكميات
 -6مقدمة:
 1-1تعتبددر هددذه المقدمددة جددزء ال يتجددزأ مددن جدددول الكميددات وتقددرأ وتفسددر علددى هددذا
االعتبار.
 -2-1تعتبددر جددداول الكميددات مددع المقدمددة جددزء ال يتجددزأ مددن وثددائق العطدداء وتقددرأ وتفسددر
على هذا االعتبار
 -3-1على المناقص وضع أسعارهم بالدينار األردني.
 -4-1إن مواصددفات ووصددف األعمددال للبنددود المبينددة فددي جددداول الكميددات غيددر مفصددلة
فدددي الجدددداول وعلدددى المنددداقص مقددددم العطددداء الرجدددوع إلدددى المواصدددفات والمخططدددات
والشروط للتأكد منها قبل وضع أسعاره.
 -5-1علددى المناقصددين وضددع اسددعارهم الفرديددة للبنددود علددى أسدداأ السددعر لكددل وحدددة
كيددل لجميددع األعمددال المبينددة فددي جددداول الكميددات وتعتبددر هددذه األسددعار ملزمددة للمقدداول
وصددالحة لجميددع األعمددال المطلددوب تنفيددذها فددي أي موقددع ضددمن مندداطق العطدداء وتكددون
هددذه األسددعار شدداملة لجميددع التكدداليف مددن أيدددي عاملددة وأجددور وآليددات واألربدداح وأي
مصدداريف أخددر تترتددب علددى المقدداول بموجددب شددروط العقددد إن كددان منصوصددا" عليهددا
صددراحة أو ضددمنا"  ،وال يحددق للمقدداول المطالبددة بددأي زيددادة فددي األسددعار ألي سددبب كددان
إال في الحاالت التي تجيزها شروط العقد.
 -6-1تنفيددددذ جميددددع األعمددددال بموجددددب جددددداول الكميددددات والمواصددددفات والمخططددددات
وتعليمددات المهندددأ سددواء ذكددر ذلددك أو لددم يددذكر ضددمن البنددود فددي هددذه الجددداول وتعتبددر
كلها متممه لبعضها البعض.
 -7-1علددى المقددداول أن يضددمن أسدددعاره لتكلفدددة جميددع األعمدددال الالزمددة للدددتحكم بالميددداه
حينمددا تكددون الحفريددات فددي أرض مغمددورة بالميدداه وحيثمددا يحدددث تقدداطع بددين خطددوط
الصدددرف الصدددحي مدددع خطدددوط الميددداه إن حددددث ذلدددك ومدددع العبدددارات ومدددع المصدددارف
السددطحية أو خطددوط ميدداه أخددر بمددا فددي ذلددك االحتياطددات الضددرورية لتددوفير الميدداه
لمنطقة العمل.
 -8-1تشددمل األسددعار اإلفراديددة أيضددا" علددى سددبيل التوضدديح ولدديس الحصددر األعمددال
المؤقتدددة والمعددددات االنشدددائية والحراسدددة واإلندددارة وتدددوفير الممدددرات اآلمندددة للمدددواطنين
والسددالمه العامدده فددي الموقددع و للعمددال و كددذلك األربدداح وأيددة نفقددات أخددر شددامال" جميددع
األخطار وااللتزامات الواردة أو التي ينص عليها العقد.
إضددافة إلددى ذلددك فددنن األسددعار اإلفراديددة واألجددور تعتبددر شدداملة" لحمايددة وتثبيددت جميددع
أعمددال المواسددير والعبددارات والكوابددل وجميددع الخدددمات والمرافددق المبينددة وغيددر المبينددة
علددى المخططددات التددي يمكددن أن تتعددرض للخطددر أثندداء تنفيددذ عمليددات المقدداول وتشددمل
األسددعار كددذلك تكدداليف الفحددوص التددي يطلبهددا المهندددأ وكددذلك تشددمل عمددل وتحضددير
وتقديم المخططات التنفيذية وكذلك المخططات المرجعية.
 -10-1تكددددون األسددددعار التددددي يضددددعها المقدددداول شدددداملة" حمايددددة اإلنشدددداءات القائمددددة
والخدددمات وإزالددة واعددادة تركيددب األطدداريف وإعددادة وضددع السددطوح كمددا كانددت عليدده
واألدراج وحديددد الحمايددة علددى جوانددب الطددرق والجسددور وإشددارات المددرور واألسدديجة
وكددل الخدددمات والمنشدديت التددي قددد تتددأثر بشددكل مباشددر وغيددر مباشددر وكددذلك إزاحددة أو
تغييددر خطددوط المواسددير القائمددة تحددت األرض وأيددة خدددمات أخددر وكددذلك إعددادة زراعددة
الشجيرات والتربة الزراعية وكل ما يلزم وحسب تعليمات وموافقة المهندأ.
 -7على المناقصين وضع أسعارهم االفرادية لوحدة الكيل بالرقم والكتابة.

107

Part III Section II :B.O.Q

 -8أي عمددل يقددوم بدده المقدداول ويكددون غيددر مطلددوب فددي العقددد ولدديس بددأمر خطددي مددن المهندددأ
لن يكون مشموال" في عملية الكيل.
 -9يكددون الكيددل والدددفع كمددا هددو موضددحا" فددي جدددول الكميددات لكددل بنددد علددى حددده ويكددون
السعر شامال" جميع متطلبات العقد بموجب المواصفات و تعليمات المهندأ.
 -10علدددى المقددداول اسدددتعمال االسدددمنت المقددداوم لالمدددالح فدددي جميدددع أندددوع الخرسدددانه والموندددة
وبدون أي عالوات أو فروقات في األسعار.
 -11صاحب العمل غير ملزم باحاله العطاء على اقل األسعار بدون بيان االسباب.
 -12الكيل والدفع:
 .2إن أي عمل يقوم به المقاول و يكون غير مطلوب في العقد و ليس بأمر خطي من المهندأ
لن يكون مشموال في عملية الكيل.
 .3تكددال أعمددال خطددوط الصددرف الصددحي المختلفددة بددالمتر الطددولي الفعلددي الددذي ينفددذه
المقاول حسب نوع وقطر المواسير وحسب طبيعة مواد السطوح المختلفة.
 .4إضافة لما ذكر في مقدمة جدول الكميات في المواصفات العامة للصرف الصحي.
 .5ان االسددعار بددالمتر الطددولى تشددمل المناهددل وال يحددق للمقدداول المطالبددة يتعددديل السددعر
فى حالة زيادة االعماق السباب فنية او تغيير مسار الخط في الموقع.
 -2ان اي عينددة مخالفدد ه مددن حيددث مواصددفات اعددادة االوضدداع او التعبيددد او التددأمين او
عددرض الحفددر وقددص االسددفلت تسددتوجب ان يقددوم المقدداول وعلددى حسددابه الخدداص باعددادة
حفددر المخالفدده لهددذا الجددزء مددن العطدداء اوامددر الشددراء (الخددط كامددل) واعادتدده حسددب
المواصفه ومرهون بنجاح العينات.
 - 3اضدددافة علدددى المدددادة ( )5/14التجهيدددزات اآلليدددة و المدددواد المقصدددود اسدددتعمالها فدددي
االشغال (التحضيرات )
يددتم الغدداء مددا ورد فددي المددادة اعدداله مددن الشددروط العامددة و يضدداف ( يكددون المبلددغ
االضددافي الددذي يددتم تصددديقه معددادال (  ) %50بدددال مددن (  ) ) %80مددن كلفددة المواسددير
فقط دون القطع و المواد االخر
 .6ان االسددعار بددالمتر الطددولى تشددمل المناهددل مهمددا كددان قطرهددا وال يحددق للمقدداول
المطالبددة بتعددديل السددعر فددى حالددة زيددادة االعمدداق السددباب فنيددة او اضددافة مناهددل
مهمددا كددان قطرهددا او تغييددر مسددار الخددط فددي الموقددع باالضددافة الددى شددبك كافددة
الوصدددالت الظددداهرة وغيدددر الظددداهرة علدددى المخططدددات محمدددال علدددى سدددعر المتدددر
الطولي .
 .7أن االسددعار بددالمتر الطددولي تشددمل تطبيددق المواصددفات الفنيددة الالزمددة (بمددا فددي ذلددك
مددن تغليددف الخددط بالخرسددانة المسددلحة) فددي حددال اسددتلزم االمددر مددن تقدداطع أو تددوازي
خطوط الصرف الصحي مع خطوط المياه( يكون محمل على االسعار).
 .8أن االسدددعار بدددالمتر الطدددولي تشدددمل تغليدددف الخطدددوط بالخرسدددانة المسدددلحة اذا كدددان
الطمم فوق ظهر الخط أقل من  1متر.
 .9توريددد و تركيددب مواسددير دكتايددل حيددث يلددزم حسددب المواصددفة  EN598-1995و
خطددوط صددرف صددحي مددن مواسددير بالسددتيكية ضددغط عددالي طبقددا للمواصددفة العالميدده
 , ISO 161 ,وااللمانيدددة  DIN 19532 , DIN 19534sوذلدددك للقطدددع
والوصالت.
يلغدددى ندددص المدددادتين ( )7/ 13و ) )8/13مدددن الشدددروط العامدددة وجميدددع البندددود
.10
المتفرعة منها وتعديالتها ويستعاض عنها بالنص التالي :
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(( ال يسددتحق المقدداول اي تعددويض عددن اي تغيددر فددي التكدداليف سددواء الناجمددة عددن التغييددر
فدددي التشدددريعات و القدددوانين بمدددا فيهدددا التعليمدددات الحكوميدددة و /او تلدددك الناجمدددة عدددن اي
تعددديل لالسددعار ( ارتفاعددا /انخفاضددا ) علددى اجددور االيدددي العاملددة و/او اسددعار اللددوازم
و/او المددواد وغيرهددا مددن مدددخالت االشددغال والتددي تشددمل التغييددر فددي اسددعار المحروقددات
و/او المددواد الرئيسددية المدرجددة فددي جدددول الكميددات  ,ويكددون السددعر المقدددم مددن المقدداول
في جدول الكميات شامال جميع التكاليف ))
علددددى المقدددداول االلتددددزام بمواصددددفات وزارة االشددددغال للمقدددداطع الطوليددددة و
.11
العرضددية فددي الطددرق التابعددة لددوزارة االشددغال ووزارة االشددغال العامددة او البلديددةو
حسدددب المخططدددات النموذجيدددة المرفقدددة فدددي العطددداء وايضدددا المواسدددير البالسدددتيكية
للمقددداطع العرضدددية للخددد دمات المسدددتقبلية ويعتبدددر محمدددال علدددى االسدددعار المقدمدددة
واليحق للمقاول المطالبة بفروقات االسعار.
ب  -جدول الكميات
 - 1مقدمه :
تعتبر هذه المقدمه جزء ال يتجزء من جدول الكميات و تقرأ و تفسر على هذا االعتبار .
 - 2 - 1تعتبر جداول الكميات مع المقدمه جزء ال يتجزء من وثائق العطاء و تقرأ و تفسر على هذا االعتبدار
.
 - 3 - 1على المناقص وضع اسعارهم بالدينار االردني .
 - 4 - 1ان مواصفات ووصف االعمال للبنود المبينه في جداول الكميات غيدر مفصدله فدي الجدداول و علدى
المناقص مقدم العطاء الرجوع الى المواصفات و المخططات و الشروط للتاكد منها قبل وضع اسعاره
 - 5 - 1على المناقصين وضع اسعارهم الفرديه للبنود علدى اسداأ السدعر لكدل وحدده كيدل لجميدع االعمدال
المبينه في جداول الكميات و تعتبر هذه االسعار ملزمه للمقاول و صالحه لجميع االعمال المطلوب تنفيذها في
أي موقع ضمن مناطق العطاء
و تكون هذه االسعار شامله لجميع التكاليف من مواد ( اثمان المواد الموردة لغايات تنفيذ العمل المطلدوب) و
ايدي عامله و اجور و اليات و االرباح و أي مصاريف اخر تترتب على المقاول بموجب شدروط العقدد ان
كان منصوصا عليها صراحه او ضمنا  ،وال يحق للمقاول المطالبه باي زياده في االسعار الي سبب كدان اال
في الحاالت التي تجيزها شروط العقد .
 – 6 - 1تنفذ جميع االعمال بموجب المواصفات والمخططات وتعليمات المهندأ سواء ذكر ذلك او لم يدذكر
ضمن البنود الواردة في جداول الكميات وتعتبر كلها متممه لبعضها البعض .
 - 7 – 1على المقاول ان يضمن اسعاره لتكلفة جميع االعمال الالزمه للتحكم بالمياه حيثمدا تكدون الحفريدات
في ارض مغموره بالمياه و حيثما يحدث تقاطع بين خطوط الصرف الصحي وخطوط المياه ( ان حدث ذلك )
أو مع العبارات أو مع المصارف السطحيه او خطوط مياه اخر بما في ذلك االحتياطات الضدروريه لتدوفير
المياه لمنطقة العمل .
 - 8 - 1تشمل االسدعار االفراديده ايضدا علدى سدبيل التوضديح ولديس الحصدر االعمدال المؤقتده و المعددات
االنشائيه والحراسه و االناره و توفير الممرات اآلمنه للمواطنين و االرباح و اية نفقات اخدر وايدة نفقدات
اخر النجاز اعمال اضافية و /او الزمة و  /او ضرورية لتنفيذ االعمال المطلوبه سواء كان ذلك منصوصدا
عليها صراحه او ضمنا وال يحق للمقاول المطالبده بداي زيداده فدي االسدعار الي سدبب كدان شدامال جميدع
االخطدار وااللتزمات الوارده او التي ينص عليها العقد .
اضددافه الددى ذلددك فددان االسددعار االفراديدده واالجددور تعتبددر شددامله لحمايدده وتثبيددت جميددع اعمددال المواسددير
والعبددددارات و الكوابل وجميدع الخددمات والمرافدق المبينده وغيدر المبينده علدى المخططدات التدي يمكدن ان
تتعرض للخطر اثناء تنفيذ عمليات المقاول و تشمل االسعار كذلك تكاليف الفحوص التدي يطلبهدا المهنددأ و
كذلك تشمل عمل و تحضير و تقديم المخططات التنفيذيه و كذلك المخططات المرجعيه .
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 - 9 - 1تعتبر االسعار الوارده في جدول الكميات التي يضعها المقاول انها القيمه الحقيقيه والشدامله لالشدغال
الوارده و المطلوبه في جدول الكميات بموجب المواصفات و المخططدات و تعليمدات المهنددأ وانهدا تشدمل
ايضا اثمان المواد المطلوب توريدها لغايات تنفيذ العمل المطلوب باالضافة الى ارباح المقاول و تعويضه عن
أي التزامات اخر قد يتحملها وفقا لشروط و مواصفات العطاء .
 - 10 - 1تكون االسعار التي يضعها المقاول شامله حماية االنشاءات القائمه والخدمات وازالة واعادة تركيب
االطاريف واعادة أوضاع السطوح كما كانت عليه واالدراج وحديد الحمايده علدى جواندب الطدرق والجسدور
واشارات المرور االسيجه وكل الخدمات والمنشئات التي قد تتاثر بشكل مباشر وغير مباشدر وكدذلك ازاحدة
او تغيير خطوط المواسير القائمه تحت االرض و اية خدمات اخر و كذلك اعادة زراعة الشجيرات و التربه
الزراعيه و كل ما يلزم و حسب تعليمات و موافقة المهندأ .
 - 2على المناقصين وضع اسعارهم االفرديه لوحدة الكيل بالرقم و الكتابه .
 - 3أي عمل يقوم به المقاول ويكون غير مطلوب في العقد وليس بامر خطي من المهندأ لن يكون مشدموال
في عملية الكيل .
 - 4يكون الكيل و الدفع كما هو موضحا في جدول الكميات لكل بند على حدده و يكدون السدعر شدامال جميدع
متطلبات العقد بموجب المواصفات و المخططات و حسب تعليمات المهندأ .
 - 5على المقاول استعمال االسمنت المقاوم لالمالح في جميع انواع الخرسانه و المونه و بدون أي عدالوات
او فروقات في االسعار .
 - 6الكيل و الدفع :
 ان كميات االعمال الوارده في جدول الكميات هي كميات تقديريه و مذكوره لتثبيت االسعار الفرديده لندوعو قطر المواسير ( و طبيعة مواد السطوح ) التي يتوقع تنفيذها خالل مده العقد و هي قابله للزياده و النقصدان
ويدفع للمقاول عن الكميات من االعمال المنجزه فعليا و التي يوافق عليها المهندأ .
 في حال عدم ورود بند في جدول الكميات و هناك عمل مطلدوب حسدب وثدائق العطداء و مخططاتده يعتبدرسعرها محمل على اسعار العطاء.
 -2-1تعتبر جداول الكميات مع المقدمة جزء ال يتجزأ من وثائق العطاء وتقرأ وتفسر على
هذا االعتبار
 -3-1على المناقص وضع أسعارهم بالدينار األردني.
 -4-1إن مواصفات ووصف األعمال للبنود المبينة في جداول الكميات غير مفصلة في
الجداول وعلى المناقص مقدم العطاء الرجوع إلى المواصفات والمخططات والشروط للتأكد
منها قبل وضع أسعاره.
 -5-1على المناقصين وضع اسعارهم الفردية للبنود على أساأ السعر لكل وحدة كيل لجميع
األعمال المبينة في جداول الكميات وتعتبر هذه األسعار ملزمة للمقاول وصالحة لجميع
األعمال المطلوب تنفيذها في أي موقع ضمن مناطق العطاء وتكون هذه األسعار شاملة لجميع
التكاليف من أيدي عاملة وأجور وآليات واألرباح وأي مصاريف أخر 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
المهندأ سواء ذكر ذلك أو لم يذكر ضمن البنود في هذه الجداول وتعتبر كلها متممه لبعضها
البعض.
 -7-1على المقاول أن يضمن أسعاره لتكلفة جميع األعمال الالزمة للتحكم بالمياه حينما تكون
الحفريات في أرض مغمورة بالمياه وحيثما يحدث تقاطع بين خطوط الصرف الصحي مع
خطوط المياه إن حدث ذلك ومع العبارات ومع المصارف السطحية أو خطوط مياه أخر بما
في ذلك االحتياطات الضرورية لتوفير المياه لمنطقة العمل.
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 -8-1تشمل األسعار اإلفرادية أيضا" على سبيل التوضيح وليس الحصر األعمال المؤقتة
والمعدات االنشائية والحراسة واإلنارة وتوفير الممرات اآلمنة للمواطنين والسالمه العامه في
الموقع و للعمال و كذلك األرباح وأية نفقات أخر شامال" جميع األخطار وااللتزامات
الواردة أو التي ينص عليها العقد.
إضافة إلى ذلك فنن 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 المهندأ وكذلك تشمل عمل وتحضير وتقديم المخططات
التنفيذية وكذلك المخططات المرجعية.
 -10-1تكون األسعار التي يضعها المقاول شاملة" حماية اإلنشاءات القائمة والخدمات وإزالة
واعادة تركيب األطاريف وإعادة وضع السطوح كما كانت عليه واألدراج وحديد الحماية على
جوانب الطرق والجسور وإشارات المرور واألسيجة وكل الخدمات والمنشيت التي قد تتأثر
بشكل مباشر وغير مباشر وكذلك إزاحة أو تغيير خطوط المواسير القائمة تحت األرض وأية
خدمات أخر وكذلك إعادة زراعة الشجيرات والتربة الزراعية وكل ما يلزم وحسب تعليمات
وموافقة المهندأ.
 -13على المناقصين وضع أسعارهم االفرادية لوحدة الكيل بالرقم والكتابة.
 -14أي عمل يقوم به المقاول ويكون غير مطلوب في العقد وليس بأمر خطي من المهندأ لن
يكون مشموال" في عملية الكيل.
 -15يكون الكيل والدفع كما هو موضحا" في جدول الكميات لكل بند على حده ويكون السعر
شامال" جميع متطلبات العقد بموجب المواصفات و تعليمات المهندأ.
 -16على المقاول استعمال االسمنت المقاوم لالمالح في جميع أنوع الخرسانه والمونة وبدون
أي عالوات أو فروقات في األسعار.
 -17صاحب العمل غير ملزم باحاله العطاء على اقل األسعار بدون بيان االسباب.
 -18الكيل والدفع:
إن أي عمل يقوم به المقاول و يكون غير مطلوب في العقد و ليس بأمر خطي من
.3
المهندأ لن يكون مشموال في عملية الكيل.
 .12تكال أعمال خطوط الصرف الصحي المختلفة بالمتر الطولي الفعلي الذي ينفذه
المقاول حسب نوع وقطر المواسير وحسب طبيعة مواد السطوح المختلفة.
 .13إضافة لما ذكر في مقدمة جدول الكميات في المواصفات العامة للصرف الصحي.
 .14ان االسعار بالمتر الطولى تشمل المناهل وال يحق للمقاول المطالبة يتعديل السعر فى
حالة زيادة االعماق السباب فنية او تغيير مسار الخط في الموقع.
 -2ان اي عينة مخالفه من حيث مواصفات اعادة االوضاع او التعبيد او التأمين او عرض
الحفر وقص االسفلت تستوجب ان يقوم المقاول وعلى حسابه الخاص باعادة حفر المخالفه
لهذا الجزء من العطاء اوامر الشراء (الخط كامل) واعادته حسب المواصفه ومرهون بنجاح
العينات.
 - 3اضافة على المادة ( )5/14التجهيزات اآللية و المواد المقصود استعمالها في االشغال
(التحضيرات )
يتم الغاء ما ورد في المادة اعاله من الشروط العامة و يضاف ( يكون المبلغ االضافي
الذي يتم تصديقه معادال (  ) %50بدال من (  ) ) %80من كلفة المواسير فقط دون القطع و
المواد االخر
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ان االسعار بالمتر الطولى تشمل المناهل مهما كان قطرها وال يحق للمقاول
.15
المطالبة بتعديل السعر فى حالة زيادة االعماق السباب فنية او اضافة مناهل مهما كان قطرها
او تغيير مسار الخط في الموقع باالضافة الى شبك كافة الوصالت الظاهرة وغير الظاهرة
على المخططات محمال على سعر المتر الطولي .
أن االسعار بالمتر الطولي تشمل تطبيق المواصفات الفنية الالزمة (بما في ذلك من
.16
تغليف الخط بالخرسانة المسلحة) في حال استلزم االمر من تقاطع أو توازي خطوط الصرف
الصحي مع خطوط المياه( يكون محمل على االسعار).
أن االسعار بالمتر الطولي تشمل تغليف الخطوط بالخرسانة المسلحة اذا كان الطمم
.17
فوق ظهر الخط أقل من  1متر.
توريد و تركيب مواسير دكتايل حيث يلزم حسب المواصفة  EN598-1995و
.18
خطوط صرف صحي من مواسير بالستيكية ضغط عالي طبقا للمواصفة العالميه ISO 161
 , ,وااللمانية  DIN 19532 , DIN 19534sوذلك للقطع والوصالت.
يلغى نص المادتين ( )7/ 13و ) )8/13من الشروط العامة وجميع البنود المتفرعة
.19
منها وتعديالتها ويستعاض عنها بالنص التالي :
(( ال يستحق المقاول اي تعويض عن اي تغير في التكاليف سواء الناجمة عن التغيير في
التشريعات و القوانين بما فيها التعليمات الحكومية و /او تلك الناجمة عن اي تعديل لالسعار (
ارتفاعا /انخفاضا ) على اجور االيدي العاملة و/او اسعار اللوازم و/او المواد وغيرها من
مدخالت االشغال والتي تشمل التغيير في اسعار المحروقات و/او المواد الرئيسية المدرجة في
جدول الكميات  ,ويكون السعر المقدم من المقاول في جدول الكميات شامال جميع التكاليف ))
على المقاول االلتزام بمواصفات وزارة االشغال للمقاطع الطولية و العرضية في
.20
الطرق التابعة لوزارة االشغال ووزارة االشغال العامة او البلديةو حسب المخططات
النموذجية المرفقة في العطاء وايضا المواسير البالستيكية للمقاطع العرضية للخدمات
المستقبلية ويعتبر محمال على االسعار المقدمة واليحق للمقاول المطالبة بفروقات االسعار.
على المقاول تمديد مخططات تنفيذية ليتم الموافقة عليها من قبل المهندأ المشرف
.21
ووضع المناهل بمسافة ال تزيد عن  60متر.

 .22على المقاولين والمتعهدين اتخاذ االجراءات الالزمه لسالمة جميع العاملين فييا الموا ييع وتزويييد افيية
العاملين لديهم وجهاز اإلشراف بجميع االجهزه ومالبس الو اية الشخصية والسيفتا ومعدات السالمة
الالزمة و الضرورية بالتنسيق مع المهندس المشرف و بدون ايه زياده على االسعار المتفق عليها.
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عطاء تمديد خطوط صرف صحي ومعالجة مكاره صحية في قصبة السلط
الرقم

بيان العمل

األعماق

وحدة
الكيل

الكمية

سعر الوحدة
رقما وكتابة
رقما

1

أ
ب
ج
د
ه
و
ز
ح

2

أ
ب

توريد وتركيب وتجربة وتشغيل وصيانة مواسير خطوط
صرف صحي قطر 150ملددم مواسددير إسددمنتية آو حديددد
لحام ( )v.s.pو السعر يشمل الحفر والتسددوية و التددأمين
حسب المواصفات و الطمم إلى السطح العلوي بالبيس
كورأ و /او مواد ذات تدرج واحد و الدك على طبقات
15سددم مددع إعددادة األوضدداع كمددا كانددت عليد ه و السددعر
يشمل ربط الخطوط القديمددة و كددذلك نقددل االنقدداض الددى
األماكن التددي تحددددها الجهددات المختصددة و ذلددك حسددب
المواصفات و حسب تعليمات المهندأ المشرف .
2-0

توريد و تمديد خطوط صرف صحي قطر 150ملم
مواسير إسمنتية في التراب
4-2
توريد و تمديد خطوط صرف صحي قطر 150ملم
مواسير إسمنتية في التراب
اكبر من 4
توريد و تمديد خطوط صرف صحي قطر 150ملم
مواسير إسمنتية في التراب
2-0
توريد و تمديد خطوط صرف صحي قطر 150ملم
مواسير إسمنتية في األسفلت ،بالط  ،باطون
4-2
توريد و تمديد خطوط صرف صحي قطر 150ملم
مواسير إسمنتية في األسفلت ،بالط  ،باطون
اكبر من 4
توريد و تمديد خطوط صرف صحي قطر 150ملم
مواسير إسمنتية في األسفلت ،بالط  ،باطون
توريد و تمديد خطوط صرف صحي قطر 150ملم
مواسير حديد لحام ( )v.s.p
2-0
توريد و تمديد خطوط صرف صحي قطر 150ملم
مواسير بالستيكيه في جميع االسطح
توريد وتركيب وتجربة وتشغيل وصيانة مواسير خطوط
صرف صحي قطر 200ملم مواسير إسمنتية أو حديد
لحام (  )v.s.pاو مواسير دكتايل أو مواسير بالستكية
عالي الكثافة سماكة  9.8ملم و السعر يشمل الحفر
والتسوية و التأمين حسب المواصفات و الطمم إلى
السطح العلوي بالبيس كورأ و /او مواد ذات تدرج
واحد و الدك على طبقات 15سم مع إعادة األوضاع كما
كانت علية و السعر يشمل ربط الخطوط القديمة و كذلك
نقل االنقاض الى األماكن التي تحددها الجهات المختصة
و ذلك حسب المواصفات و حسب تعليمات المهندأ
المشرف
2-0
توريد و تمديد خطوط صرف صحي قطر 200ملم
مواسير إسمنتية في التراب
4-2
توريد و تمديد خطوط صرف صحي قطر 200ملم
مواسير إسمنتية في التراب
المجموع (رقما وكتابة)

م.ط

1

م.ط

1

م.ط

1

م.ط

1

م.ط

1

م.ط

1

م.ط

1

م.ط

1

م.ط

1

م.ط

1

كتابة

المبلغ
فلس

دينار
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بيان العمل
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األعماق

وحدة
الكيل

الكمية

سعر الوحدة
( رقما و كتابة )

فلس
ج
د
ه
و
ز
ح
ط
ي
ك
ل
م
س
ع
ف
ص
ق
ر

المجموع السابق
توريد و تمديد خطوط صرف صحي قطر 200ملم
مواسير إسمنتية في التراب
توريد و تمديد خطوط صرف صحي قطر 200ملم
مواسير إسمنتية في األسفلت ،بالط  ،باطون
توريد و تمديد خطوط صرف صحي قطر 200ملم
مواسير إسمنتية في األسفلت ،بالط  ،باطون
توريد و تمديد خطوط صرف صحي قطر 200ملم
مواسير إسمنتية في األسفلت ،بالط  ،باطون
توريد و تمديد خطوط صرف صحي قطر 200ملم
مواسيردكتايل في التراب
توريد و تمديد خطوط صرف صحي قطر 200ملم
مواسيردكتايل في التراب
توريد و تمديد خطوط صرف صحي قطر 200ملم
مواسيردكتايل في التراب
توريد و تمديد خطوط صرف صحي قطر 200ملم
مواسير دكتايل في االسفلت ،بالط  ،باطون
توريد و تمديد خطوط صرف صحي قطر 200ملم
مواسيردكتايل في االسفلت ،بالط  ،باطون
توريد و تمديد خطوط صرف صحي قطر 200ملم
مواسيردكتايل في االسفلت ،بالط  ،باطون
توريد و تمديد خطوط صرف صحي قطر 200ملم
مواسير حديد لحام( )v.s.p
توريد و تمديد خطوط صرف صحي قطر 200ملم
مواسير بالستيك في التراب
توريد و تمديد خطوط صرف صحي قطر 200ملم
مواسير بالستيك في التراب
توريد و تمديد خطوط صرف صحي قطر 200ملم
مواسير بالستيك في التراب
توريد و تمديد خطوط صرف صحي قطر 200ملم
مواسير بالستيك في االسفلت ،بالط  ،باطون
توريد و تمديد خطوط صرف صحي قطر 200ملم
مواسير بالستيك في االسفلت ،بالط  ،باطون
توريد و تمديد خطوط صرف صحي قطر 200ملم
مواسير بالستيك في االسفلت ،بالط  ،باطون
المجموع (رقما وكتابة)

اكبر من 4

م.ط

1

2-0

م.ط

1

4-2

م.ط

1

اكبر من 4

م.ط

1

2-0

م.ط

1

4-2

م.ط

1

اكبر من 4

م.ط

1

2-0

م.ط

1

4-2

م.ط

1

اكبر من 4

م.ط

1

م.ط

1

2-0

م.ط

1

4-2

م.ط

1

اكبر من 4

م.ط

1

2-0

م.ط

1

4-2

م.ط

1

اكبر من 4

م.ط

1

دينار

المبلغ

فلس

دينار
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بيان العمل
المجموع السابق
توريد وتركيددب وتجربددة وتشددغيل وصدديانة مواسددير خطددوط
صددرف صددحي قطددر 300ملددم مواسددير إسددمنتية مسددلحة و
السعر يشمل الحفر والتسوية و التأمين حسب المواصددفات و
الطمم إلى السطح العلددوي بددالبيس كددورأ و /او مددواد ذات
تدرج واحد و الدك على طبقات 15سددم مددع إعددادة األوضدداع
كما كانت عليه و السعر يشمل ربط الخطوط القديمة و كددذلك
نقل االنقاض الى األماكن التي تحددددها الجهددات المختصددة و
ذلك حسب المواصفات و حسب تعليمات المهندأ المشرف
توريد و تمديد خطوط صرف صحي قطر 300ملم مواسير
إسمنتية في التراب
توريد و تمديد خطوط صرف صحي قطر 300ملم مواسير
إسمنتية في التراب
توريد و تمديد خطوط صرف صحي قطر 300ملم مواسير
إسمنتية في التراب
توريد و تمديد خطوط صرف صحي قطر 300ملم مواسير
إسمنتية في األسفلت ،بالط  ،باطون
توريد و تمديد خطوط صرف صحي قطر 300ملم مواسير
إسمنتية في األسفلت ،بالط  ،باطون
توريد و تمديد خطوط صرف صحي قطر 300ملم مواسير
إسمنتية في األسفلت ،بالط  ،باطون
توريد و تمديد خطوط صرف صحي قطر 300ملم
مواسيردكتايل في التراب
توريد و تمديد خطوط صرف صحي قطر 300ملم
مواسيردكتايل في التراب
توريد و تمديد خطوط صرف صحي قطر 300ملم
مواسيردكتايل في التراب
توريد و تمديد خطوط صرف صحي قطر 300ملم مواسير
دكتايل في االسفلت ،بالط  ،باطون
توريد و تمديد خطوط صرف صحي قطر 300ملم
مواسيردكتايل في االسفلت ،بالط  ،باطون
توريد وتمديد خطوط صرف صحي قطر 300ملم
مواسيردكتايل في االسفلت ،بالط  ،باطون
توريد و تمديد خطوط صرف صحي قطر 300ملم مواسير
حديد لحام( )v.s.p
توريد وتمديد مواسير قطر  300ملم بولي ايثيلين خاصة
بالصرف الصحي وتركيبها في جميع االسطح.
المجموع (رقما وكتابة)
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األعماق

وحدة
الكيل

سعر الوحدة
الكمية
( رقما و كتابة )
دينار
فلس

2-0

م.ط

1

4-2

م.ط

1

اكبر من 4

م.ط

1

2-0

م.ط

1

4-2

م.ط

1

اكبر من 4

م.ط

1

2-0

م.ط

1

4-2

م.ط

1

اكبر من 4

م.ط

1

2-0

م.ط

1

4-2

م.ط

1

اكبر من 4

م.ط

1

م.ط

1

م.ط

1

4-0
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دينار
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بيان العمل
المجموع السابق
توريد وتركيب وتجربة وتشغيل وصدديانة مواسددير خطددوط
صرف صحي قطددر 400ملددم مواسددير إسددمنتية مسددلحة و
السعر يشمل الحفر والتسوية و التأمين حسددب المواصددفات
و الطمم إلى السطح العلددوي بددالبيس كددورأ و /او مددواد
ذات تدددرج واحددد و الدددك علددى طبقددات 15سددم مددع إعددادة
األوضاع كما كانددت عليد ه و السددعر يشددمل ربددط الخطددوط
القديمة و كددذلك نقددل االنقدداض إلددى األمدداكن التددي تحددددها
الجهددات المختصددة و ذلددك حسددب المواصددفات و حسددب
تعليمات المهندأ المشرف .
توريد و تمديد خطوط صرف صحي قطر 400ملم
مواسير إسمنتية في التراب
توريد و تمديد خطوط صرف صحي قطر 400ملم
مواسير إسمنتية في التراب
توريد و تمديد خطوط صرف صحي قطر 400ملم
مواسير إسمنتية في التراب
توريد و تمديد خطوط صرف صحي قطر 400ملم
مواسير إسمنتية في األسفلت ،بالط  ،باطون
توريد و تمديد خطوط صرف صحي قطر 400ملم
مواسير إسمنتية في األسفلت ،بالط  ،باطون
توريد و تمديد خطوط صرف صحي قطر 400ملم
مواسير إسمنتية في األسفلت ،بالط  ،باطون
توريددد و تمديددد خطددوط صددرف صددحي قطددر 400ملددم
مواسيردكتايل في التراب
توريد و تمديد خطوط صرف صحي قطر 400ملم
مواسيردكتايل في التراب
توريد و تمديد خطوط صرف صحي قطر 400ملم
مواسيردكتايل في التراب
توريد و تمديد خطوط صرف صحي قطر 400ملم
مواسير دكتايل في االسفلت ،بالط  ،باطون
توريد و تمديد خطوط صرف صحي قطر 400ملم
مواسيردكتايل في االسفلت ،بالط  ،باطون
توريد و تمديد خطوط صرف صحي قطر 400ملم
مواسيردكتايل في االسفلت ،بالط  ،باطون
توريد و تمديد خطوط صرف صحي قطر  400ملم
مواسير حديد لحام( )v.s.p
توريد وتمديد مواسير قطر  400ملم بولي ايثيلين خاصة
بالصرف الصحي وتركيبها في جميع االسطح.
المجموع (رقما وكتابة)

األعماق

وحدة
الكيل

الكمية

2-0

م.ط

1

4-2

م.ط

1

اكبر من
4
2-0

م.ط

1

م.ط

1

4-2

م.ط

1

اكبر من
4
2-0

م.ط

1

م.ط

1

4-2

م.ط

1

اكبر من
4
2-0

م.ط

1

م.ط

1

4-2

م.ط

1

اكبر من
4

م.ط

1

م.ط

1

م.ط

1
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بيان العمل
المجموع السابق
توريد وتركيب وتجربة وتشغيل وصدديانة مواسددير خطددوط
صرف صحي قطر 500ملددم مواسددير إسددمنتية مسددلحة و
السددعر يشددمل الحفددر والتسددوية و حسددب المواصددفات و
الطمم إلى السطح العلوي بالبيس كورأ و /او مواد ذات
تدرج واحد و الدك على طبقات 15سم مع إعادة األوضاع
كما كانت عليد ه و السددعر يشددمل ربددط الخطددوط القديمددة و
كددذلك نقددل االنقدداض الددى األمدداكن التددي تحددددها الجهددات
المختصددة و ذلددك حسددب المواصددفات و حسددب تعليمددات
المهندأ المشرف
توريد و تمديد خطوط صرف صحي قطر 500ملم
مواسير إسمنتية في التراب
توريد و تمديد خطوط صرف صحي قطر 500ملم
مواسير إسمنتية في التراب
توريد و تمديد خطوط صرف صحي قطر 500ملم
مواسير إسمنتية في التراب
توريد و تمديد خطوط صرف صحي قطر 500ملم
مواسير إسمنتية في األسفلت بالط  ،باطون
توريد و تمديد خطوط صرف صحي قطر 500ملم
مواسير إسمنتية في األسفلت بالط  ،باطون
توريد و تمديد خطوط صرف صحي قطر 500ملم
مواسير إسمنتية في األسفلت بالط  ،باطون
توريد و تمديد خطوط صرف صحي قطر 500ملم
مواسيردكتايل في التراب
توريد و تمديد خطوط صرف صحي قطر 500ملم
مواسيردكتايل في التراب
توريد و تمديد خطوط صرف صحي قطر 500ملم
مواسيردكتايل في التراب
توريد و تمديد خطوط صرف صحي قطر 500ملم
مواسير دكتايل في االسفلت ،بالط  ،باطون
توريد و تمديد خطوط صرف صحي قطر 500ملم
مواسيردكتايل في االسفلت ،بالط  ،باطون
توريد و تمديد خطوط صرف صحي قطر 500ملم
مواسيردكتايل في االسفلت ،بالط  ،باطون
توريد و تمديد خطوط صرف صحي قطر 500ملم
مواسير حديد لحام( )v.s.p
توريد وتمديد مواسير قطر  500ملم بولي ايثيلين خاصة
بالصرف الصحي وتركيبها في جميع االسطح.
المجموع (رقما وكتابة)

األعماق

وحدة
الكيل

الكمية

2-0

م.ط

1

4-2

م.ط

1

اكبر من
4
2-0

م.ط

1

م.ط

1

4-2

م.ط

1

اكبر من
4
2-0

م.ط

1

م.ط

1

4-2

م.ط

1

اكبر من
4
2-0

م.ط

1

م.ط

1

4-2

م.ط

1

اكبر من
4

م.ط

1

م.ط

1

م.ط

1
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بيان العمل
المجموع السابق
توريد و تقديم و إنشاء مناهل قطر  600و مناهل قطددر 900
ملددم و مناهددل قطددر  1000ملددم و1200ملددم والقاعدددة مسددبقة
الصددب وتوريددد و تركيددب أجددزاء المناهددل مددن حلقددات و
مخدددروط و أدراج و أغطيدددة ثقيلددد ة  HDوعمدددل البنشدددنغ
 Benchingو إعددادة األوضدداع وذلددك حسددب المواصددفات
الفنية و المخططات و تعليمددات المهندددأ المشددرف و السددعر
يشمل كسر الخطوط القديمة و إنشاء المناهل الجديدة و الحفر
و إعادة األوضاع و نقل فائض ناتج الحفر إلى األمدداكن التددي
تحددها الجهات المختصة و الفحوصددات و كددل مددا يلددزم مددن
المواد و العدد و الطوبار و حديددد التسددليح و بدداطون النظافددة
إلنهاء العمل على الوجه األكمل
انشاء مناهل قطر  600ملم
إنشاء مانهل قطر  900ملم
إنشاء مانهل قطر  900ملم
إنشاء مانهل قطر  900ملم
إنشاء مانهل قطر  1000ملم
إنشاء مانهل قطر  1000ملم
إنشاء مانهل قطر  1000ملم
إنشاء مانهل قطر  1200ملم
إنشاء مانهل قطر  1200ملم
إنشاء مانهل قطر  1200ملم
المجموع (رقما وكتابة)
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األعماق

1.5-0
2-0
4-2
اكبر من 4
2-0
4-2
اكبر من 4
2-0
4-2
اكبر من 4

وحدة
الكيل

عدد
عدد
عدد
عدد
عدد
عدد
عدد
عدد
عدد
عدد

الكمية

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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7

المجموع السابق
بالمتر المكعب :
تقددديم وصددب خرسددانة مسددلحة لتغليددف خطددوط الصددرف
الصدددحي أو  /و خطدددوط الميددداه حسدددب المخططدددات و
المواصفات الفنية المعتمدددة لددد سددلطه الميدداه و تعليمددات
المهندددأ و السددعر يشددمل اسددتعمال الطوبددار الددالزم و
توريد وتركيب حديد التسددليح حسددب المخططددات و عمددل
الفحوصددات الالزمددة حسددب المواصددفات وذلددك لمختلددف
اقطار المواسير :
خرسانة مسلحة قوة كسر  300كغم  /سم بعد  28يوم.

ب.

خرسانة عادية قوة كسر  200كغم  /سم بعد  28يوم

أ.

المجموع (رقما وكتابة)
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بيان العمل
المجموع السابق
توريد وتقديم جميع ما يلزم إلنشاء مناهل وادي قطر 900
ملم و مناهل قطر  1000ملم و1200ملم مصبوبة في
الموقع
توريد و تركيب أجزاء المناهل من أدراج و أغطية ثقيلة
 HDو عمل البنشنغ  Benchingو إعادة األوضاع وذلك
حسب المواصفات الفنية و المخططات و تعليمات المهندأ
المشرف و السعر يشمل كسر الخطوط القديمة و إنشاء
المناهل الجديدة و الحفر و إعادة األوضاع و نقل فائض
ناتج الحفر إلى األماكن التي تحددها الجهات المختصة و
الفحوصات و كل ما يلزم من المواد و العدد و الطوبار و
توريد وتركيب حديد التسليح و باطون النظافة وجميع ما
يلزم إلنهاء العمل على الوجه األكمل
إنشاء مانهل قطر  900ملم
إنشاء مانهل قطر  900ملم
إنشاء مانهل قطر  900ملم
إنشاء مانهل قطر  1000ملم
إنشاء مانهل قطر  1000ملم
إنشاء مانهل قطر  1000ملم
إنشاء مانهل قطر  1200ملم
إنشاء مانهل قطر  1200ملم
إنشاء مانهل قطر  1200ملم

2-0
عدد
4-2
عدد
4
من
اكبر
عدد
2-0
عدد
4-2
عدد
اكبر من  4عدد
2-0
عدد
4-2
عدد
اكبر من  4عدد

1
1
1
1
1
1
1
1
1

تنظيف خطوط ومناهل صرف صحي
تنظيف خطوط الصرررف الصررحي مرري موامررير امررمنتية او مهمررا

أ

األعماق

وحدة
الكيل

الكمية

كر ر رراي نر ر رروع الخر ر ررط ال ر ر ررا

عدد

1

قطر ر ررر  )500مل ر ر ر وذل ر ر ر حم ر ر ر

المواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف.

تنظيف خطوط الصرررف الصررحي مرري موامررير امررمنتية او مهمررا

ب

كر ر رراي نر ر رروع الخر ر ررط ال ر ر ررا

عدد

1

قطر ر ررر  )400مل ر ر ر وذل ر ر ر حم ر ر ر

المواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف.

تنظيف خطوط الصرررف الصررحي مرري موامررير امررمنتية او مهمررا

ج

كر ر رراي نر ر رروع الخر ر ررط ال ر ر ررا

عدد

1

قطر ر ررر  )300مل ر ر ر وذل ر ر ر حم ر ر ر

المواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف.

تنظيف خطوط الصرررف الصررحي مرري موامررير امررمنتية او مهمررا

د

كر ر رراي نر ر رروع الخر ر ررط ال ر ر ررا

عدد

1

قطر ر ررر  )200مل ر ر ر وذل ر ر ر حم ر ر ر

المواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف.

تنظيف مناهل قطر  1000مل بشكل تا مي جميع أنواع

ه

الروام

بغض النظر عي كميتها ونوعها روام  ،أتربة،

حجارة ،دهوي ،مواد عضوية...الخ) على أي يت امتخدا كافة

عدد

1
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120

الوما ل المنامبة إلتما العمل على أكمل وجه مي أيدي عاملة
أو تنظيف ميكانيكي) مع األخذ بعيي اإلعتبار عد إلحاق أية

أضرار بالخطوط المربوطة على هذه المناهل واجزاء وجدراي

المناهل وحم

مواف ة المهندس المشرف.

تنظيف مناهل قطر  900مل بشكل تا مي جميع أنواع
الروام

عدد

1

بغض النظر عي كميتها ونوعها روام  ،أتربة،

حجارة ،دهوي ،مواد عضوية...الخ) على أي يت امتخدا كافة

و

الوما ل المنامبة إلتما العمل على أكمل وجه مي أيدي عاملة
أو تنظيف ميكانيكي) مع األخذ بعيي اإلعتبار عد إلحاق أية

أضرار بالخطوط المربوطة على هذه المناهل واجزاء وجدراي

المناهل وحم

10

أ

ب

11
12

مواف ة المهندس المشرف.

تقديم وصب خرسانة مسلحة بقوه كسر صغر ال تقل
عن  250كغم  /سم 2بعد  28يوم و السعر يشمل
الطوبارو ال يشمل حديد التسليح و ذلك حسب المواصفات
و تعليمات المهندأ و المخططات
تقديم وصب خرسانة مسلحة بقوه كسر صغر ال تقل
عن ( 300كغم  /سم ) 2بعد  28يوم و السعر يشمل
الطوبارو ال يشمل حديد التسليح و ذلك حسب المواصفات
و تعليمات المهندأ و المخططات .
تقديم وصب خرسانة مسلحة بقوه كسر صغر ال تقل
عن (  250كغم  /سم ) 2بعد  28يوم و السعر يشمل
الطوبارو ال يشمل حديد التسليح و ذلك حسب المواصفات
و تعليمات النمهندأ .
تقديم و تركيب حديد التسليح االنشائي من كافه االقطارو
االطوال و السعر يشمل القص و الثني و الضياع و
كراسي رفع الحديد و سلك التربيط و الدسر
حديد تسليح مبزر اجهاد خضوع ( ) 4200كغم  /سم 2
كشف و رفع أو تنزيل منسوب مددانهول بمسددافة مددن  5سددم
الى30سم بواسطة رنجات إسددمنتية قطددر  60سددم والسددعر
يشددمل تثبيددت الغطدداء و الحلددق بمددا يتناسددب مددع منسددوب
الشارع بوضع خلطة إسفلتية فددي الشددارع أو صددب حمايددة
في الباطون حول الغطاء و الحلق حسب مواصفات سددلطة
المياه .
المجموع (رقما وكتابة)

م3

م3

م3

طن

عدد

1

1

1

1

1
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بيان العمل
المجموع السابق
كشف و رفددع أو تنزيددل منسددوب مددانهول بطريقد ة تعددديل
مكان الكونيك اإلسمنتي بحيددث يكددون اخددر مددا يركددب بعددد
تركيب رنجات جديدة 900ملم والسعر يشمل تثبيت الغطاء
و الحلددق بمددا يتناسددب مددع منسددوب الشددارع بوضددع خلطددة
إسددفلتية فددي الشددارع أو صددب حمايددة فددي البدداطون حددول
الغطاء و الحلق حسب مواصفات سلطة المياه .
ارتفاع الرنج  30سم
ارتفاع الرنج  60سم
ارتفاع الرنجات  90سم
ارتفاع الرنجات  120سم
ارتفاع الرنجات  150سم
كشف و رفددع أو تنزيددل منسددوب مددانهول بطريقد ة تعددديل
مكان الكونيك اإلسمنتي بحيددث يكددون اخددر مددا يركددب بعددد
تركيددب رنجددات جديددده  1200ملددم والسددعر يشددمل تثبيددت
الغطاء و الحلق بمددا يتناسددب مددع منسددوب الشددارع بوضددع
خلطة إسفلتية في الشارع أو صب حماية في الباطون حول
الغطاء و الحلق حسب مواصفات سلطة المياه .
ارتفاع الرنج  30سم
ارتفاع الرنج  60سم
ارتفاع الرنجات  90سم
ارتفاع الرنجات  120سم
ارتفاع الرنجات  150سم
توريد وتركيب غطاء ما نهددول وزن  120كغددم مددع الحلددق
قطر 60سم من نوع  HDوحسب مواصفات سلطة الميدداه
وذلك للمناهل المددراد رفعهددا اذا لددزم االمددر وحسددب طلددب
المهندأ .
اجور تركيب غطاء مانهول قطر ( ) 900ملم
حفريات بالمتر المكعب و السددعر يشددمل نقددل نددواتج الحفددر
من الموقع الى األماكن التي تحددها البلدية  ,وتكون مقاطع
الحفريددات حسددب طلددب المهندددأ المشددرف مددع إعددادة
األوضدداع للحفريددات و السددعر يشددمل إعددادة الطمددم حسددب
المواصددفات الفنيددة المعتمدددة مددع صددب بدداطون او إسددفلت
حسب طلب المهندأ المشرف.
المجموع
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األعماق

وحدة
الكيل

عدد
عدد
عدد
عدد
عدد

عدد
عدد
عدد
عدد
عدد
عدد

عدد
م3

الكمية

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

1
1

سعر الوحدة
( رقما و كتابة )
فلس
فلس دينار

المبلغ
دينار
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بيان العمل

الرقم
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األعماق

وحدة
الكيل

الكمية

سعر الوحدة
( رقما و كتابة )
فلس

18

19

20

21

22
23

المجموع السابق
اصالح ارضيه مانهول واعمال الصدديانة والتنظيددف داخددل
المانهول وتوريد جميع ما يلزم لعمددل بنشددنج لمناهددل قطددر
 600ملم أو 900ملم و العمل يتضمن ازالة البنشددنج القددديم
و استعمال مواد للتسريع بجفاف البدداطون و حديددد التسددليح
و كذلك التحكم وعمددل التحددويالت الالزمد ة لميدداه الصددرف
الصحي.
توريد وتركيب درجددات للمناهددل وذلددك حسددب مواصددفات
سلطة المياه.
صب وتوريد اغطية مناهل في الوديان من الخرسانة
المسلحة وبقوة كسرالتقل عن  200كغم /سم 2مربعة (
 80*80سم ) وحسب التصميم المبين بالرسم المرفق
وتركيب هذه االغطية الخرسانية على مناهل الصرف
الصحي وتثبيتها على وجه المناهل القائمة بواسطة براغي
رول بالك نوع
Roll bolt-shield anchor –bolt projecting
عدد اثنين بحيث يكون طولها وقطرها مناسبا لتثيت غطاء
المانهول الخرساني على القاعدة الخرسانية لسطح
المانهول القائم ويشمل العمل كل ما يلزم من ايدي عاملة
وعدد ومواد والطوبار وحديد التسليح للصب والتركيب
مثل تسوية وجه المناهل القائمة وعمل الصيانة لوجه
المنهل حيث يلزم وحفر الثقوب الالزمة لتثبيت البراغي
وتركيب االيدي وتوفير المياه والكهرباء الالزمة للحفر
وذلك حسب المواصفات الفنية وموافقة المهندأ المشرف.
صب وتوريد اغطية مناهل في الوديان من الخرسانة
المسلحة وبقوة كسرالتقل عن  200كغم /سم 2مربعة (
 80*80سم ) وحسب التصميم المبين بالرسم المرفق
وتركيب هذه االغطية الخرسانية على مناهل الصرف
الصحي ويشمل العمل كل ما يلزم من ايدي عاملة وعدد
ومواد والطوبار وحديد التسليح للصب والتركيب مثل
تسوية وجه المناهل القائمة وعمل الصيانة لوجه المنهل
حيث يلزم وتركيب االيدي وتوفير المياه والكهرباء
الالزمة للحفر وذلك حسب المواصفات الفنية وموافقة
المهندأ المشرف.
استئجار عمال
استئجار كمبريسة
المجموع الكلي (رقما وكتابة)

عدد

1

عدد

1

عدد

1

عدد

عامل8/
ساعات
ساعة
عمل

1.0

1
1

دينار

المبلغ
فلس

دينار
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اسم المتعهد ..................................................................-:
توقيع المتعهد ..................................................................-:
عنوان المتعهد ....................................................................-:
التاريل..........................................................................-:
الخاتم...............................................................................
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جدول تقييم اعمال مناقصة
رقم
البند
1
أ
ب
ج
د
ه
و
ز
ح
2
أ
ب
ج
د
ه
و
ز
ح
ط
ي
ك
ل
م
ص
ع
ف
ص
ق
ر
3
أ
ب
ج
د
ه
و

مختصر بيان العمل
150ملم
150ملم مواسير اسمنتية تراب
150ملم مواسير اسمنتية تراب
150ملم مواسير اسمنتية تراب
150ملم مواسير اسمنتية أسفلت
150ملم مواسير اسمنتية أسفلت
150ملم مواسير اسمنتية أسفلت
 150VSPحديد لحام
مواسير بالستيكية قطر  150ملم في جميع االسطح
200ملم
200ملم مواسير اسمنتية تراب
200ملم مواسير اسمنتية تراب
200ملم مواسير اسمنتية تراب
200ملم مواسير اسمنتية أسفلت
200ملم مواسير اسمنتية أسفلت
200ملم مواسير اسمنتية أسفلت
200ملم دكتايل تراب
200ملم دكتايل تراب
200ملم دكتايل تراب
200ملم دكتايل أسفلت
200ملم دكتايل أسفلت
200ملم دكتايل أسفلت
200ملم  VSPحديد لحام
200ملم بالستيك تراب
200ملم بالستيك تراب
200ملم بالستيك تراب
200ملم بالستيك أسفلت
200ملم بالستيك أسفلت
200ملم بالستيك أسفلت
300ملم
300ملم مواسير اسمنتية تراب
300ملم مواسير اسمنتية تراب
300ملم مواسير اسمنتية تراب
300ملم مواسير اسمنتية اسفلت
300ملم مواسير اسمنتية اسفلت
300ملم مواسير اسمنتية اسفلت

االعماق النسبة المئوية لكل بند
0-2
2-4
>4
0-2
2-4
>4

1
2
1
1
2
1
.5
.5

0-2
2-4
>4
0-2
2-4
>4
0-2
2-4
>4
0-2
2-4
>4

2
2
2
2
2
2
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
1

0-2
2-4
>4
0-2
2-4
>4
0-2
2-4
>4
0-2
2-4
>4

1
1

1
1
1
1
0.5
0.5
0.5

0.5
0.5
0.5
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ز
ح
ط
ي
ك
ل

300ملم دكتايل تراب
300ملم دكتايل تراب
300ملم دكتايل تراب
300ملم دكتايل اسفلت
300ملم دكتايل اسفلت
300ملم دكتايل اسفلت

م
ن
4
أ
ب
ج
د
ه
و
ز
ح
ط
ي
ك
ل
م
ن
5
أ
ب
ج
د
ه
و
ز
ح
ط
ي
ك
ل
م
ن

300ملم VSPحديد لحام
 300ملم مواسير بالستيك PEفي جميع االسطح
400ملم
400ملم مواسير اسمنتية تراب
400ملم مواسير اسمنتية تراب
400ملم مواسير اسمنتية تراب
400ملم مواسير اسمنتية اسفلت
400ملم مواسير اسمنتية اسفلت
400ملم مواسير اسمنتية اسفلت
400ملم دكتايل تراب
400ملم دكتايل تراب
400ملم دكتايل تراب
400ملم دكتايل اسفلت
400ملم دكتايل اسفلت
400ملم دكتايل اسفلت
400ملم VSPحديد لحام
 400ملم بالستيك جميع االسطح
500ملم
500ملم مواسير اسمنتية تراب
500ملم مواسير اسمنتية تراب
500ملم مواسير اسمنتية تراب
500ملم مواسير اسمنتية اسفلت
500ملم مواسير اسمنتية اسفلت
500ملم مواسير اسمنتية اسفلت
500ملم دكتايل تراب
500ملم دكتايل تراب
500ملم دكتايل تراب
500ملم دكتايل اسفلت
500ملم دكتايل اسفلت
500ملم دكتايل اسفلت
 500ملم  VSPحديد
 500ملم بالستيك في جميع االسطح

0-2
2-4
>4
0-2
2-4
>4

0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0 .5

0-2
2-4
>4
0-2
2-4
>4
0-2
2-4
>4
0-2
2-4
>4

0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5

0-2
2-4
>4
0-2
2-4
>4
0-2
2-4
>4
0-2
2-4
>4

0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
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رقم
البند
6
ا
ب
ج
د
ه
و
ز
ح
ط
ي
7
أ
ب

مختصر بيان العمل
انشاء مناهل
انشاء مناهل 600ملم
انشاء مناهل900ملم
انشاء مناهل900ملم
انشاء مناهل900ملم
انشاء مناهل1000ملم
انشاء مناهل1000ملم
انشاء مناهل1000ملم
انشاء مناهل1200ملم
انشاء مناهل1200ملم
انشاء مناهل1200ملم
تغليف خطوط بالخرسانة
خرسانة مسلحة قوة كسر300كغم/سم3
خرسانة عادية قوة كسر200كغم/سم3
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االعماق

النسبة المئوية لكل بند

0-1.5
0-2
2-4
>4
0-2
4-2
>4
0-2
4-2
>4

2
2
2
2
0.5
0.5
0.5
0.3
0.3
0.3

0.5
0.5
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رقم
البند
8
ا
ب
ج
د
ه
و
ز
ح
ط
9
أ
ب
ج
د

مختصر بيان العمل
انشاء مناهل وادي
انشاء مناهل900ملم
انشاء مناهل900ملم
انشاء مناهل900ملم
انشاء مناهل1000ملم
انشاء مناهل1000ملم
انشاء مناهل1000ملم
انشاء مناهل1200ملم
انشاء مناهل1200ملم
انشاء مناهل1200ملم
تنظيف خطوط ومناهل
خطوط قطر 500
خطوط قطر 400
خطوط قطر 300
خطوط قطر 200

2
2
2
2

ه

مناهل قطر 1000

2

و

مناهل قطر 900

2

10
ا
ب
11
12

خرسانة بالمتر المكعب
 300كغم/سم2
250كغم/سم2
حديد تسليح بالطن
الكشف عن مناهل وتعديل منسوبها

13
أ
ب
ج
د
ه

الكشف عن مناهل وتعديل منسوبها باستعمال
رنجات 900ملم
ارتفاع 30سم
ارتفاع 60سم
ارتفاع 90سم
ارتفاع 120سم
ارتفاع 150سم

14
أ
ب
ج
د
ه
15

الكشف عن مناهل وتعديل منسوبها باستعمال
رنجات 1200ملم
ارتفاع 30سم
ارتفاع 60سم
ارتفاع 90سم
ارتفاع 120سم
ارتفاع 150سم
غطاء مانهول

االعماق

النسبة المئوية لكل بند

0-2
2-4
>4
0-2
2-4
>4
0-2
2-4
>4

2
2
2
2
0.5
0.5
0.4
0.1
0.1

1
1
1
1

1
1
1
1
1

5
.5
.5
.5
.5
1

______________________________________________________________________________________
_____________
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16
17
18
19
20
21
22
23

حفريات م3
حفريات م 3مع اعادة االوضاع
اصالح ارضية مانهول
تركيب درج مانهول
اغطية مناهل مع براغي
اغطية مناهل بدون براغي
استئجار عمال
استئجار كمبريسة يدوية
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1
1
1
1
.5
.5
1.5
1.5

❖ جدول النسب المرفق هو جدول العمال تقييم المناقصة فقط و النسب الموجوده هى عباره عن نسب
تقديريه و التعكس كميات االعمال المتوقعة و غير ملزمة

______________________________________________________________________________________
_____________

