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دعوة العطاء

عطاء تمديد و استبدال خطوط مياه /لواء عين الباشا
 )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 2022/09/22

 ) 4على المناقصين الراغبين بشراء نسخة كاملة من وثائق العطاء دفع مبلغ ) 125.00دينار)  /مائة و خمسة و عشرون دينار
اردني غير مستردة قبل اخر موعد لبيع وثيقة العطاء .

 )5يرفق مع كل عرض كفالة بنكية بقيمة التقل عن ( )4500أربعة آالف و خمسمائة دينار ككفالة دخول العطاء صادرة
عن احـد البنوك العاملة في المملكة االردنية الهاشمية( ,كفالة بنكية غير مشروطة) وصالحة لمدة ) (120يوم من تاريخ
إيداع العروض لذلك العطاء او شيك مصدق 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 2022/09/27

 )8معايير التأهيل تكون طبقا للتالي :المقاول يجب أن يكون مسجال لدى وزارة األشغال العامة و اإلسكان و حاصال على تصنيف
رابعة مياه وصرف صحي فما فوق 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 2022/09/27

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
Zzoubi@miyahuna.com.jo
Gqaddah@miyahuna.com.jo
Ndeeny@miayhuna.com.jo

الدائرة:

شركة مياه االردن  -مياهنا
دفتر عقد المقاولة
للمشاريع اإلنشائية

(الجزء الثاني – الشروط الخاصة)

المشروع:

عطاء تمديد و استبدال خطوط مياه  /2022لواء عين الباشا

العطاء رقمC-T-22-0009-B :
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
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أ – التعليمات للمناقصين

 -وثائق العطاء

 إعداد وتقديم عروض المناقصات تقييم العروض واحالة العطاء -الضمانات والكفاالت

أ – التعليمات للمناقصين
Instructions to Tenderers
العطاء رقم ()C-T-22-0009-B

الخاص بمشروع عطاء تمديد و استبدال خطوط مياه  /2022لواء عين الباشا

()1

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

ثمن النسخة المقرر.
()2

تشمل وثائق العطاء لهذا المشروع ما يلي:
-

دعوة العطاء بما فيها اإلعالن
الشروط العامة للعقد )غير مرفق)
الجزء األول:
الجزء الثاني:

أ-

-

التعليمات للمناقصين

ب-

الشروط الخاصة

ج-

الشروط الخاصة االضافية

د-

نماذج العرض والضمانات واالتفاقيات والبيانات

الجزء الثالث:

-

المواصفات الخاصة

-

جداول الكميات واألسعار

-

الجزء الخامس :المواصفات الفنية العامة ( لتنفيذ خطوط المياه الصادرة عن وزارة المياه والري(

-

الجزء الرابع:

المخططات

إعداد وتقديم عروض المناقصات
طريقة تقديم العروض:

()3

ينبغي على من يرغـب باالشـتراك فـي هـذه المناقصـة أن يقـوم بزيـارة موقـع العمـل ،وأن يتعـرف عليـه ،وأن
يحصل بنفسه وعلـى مسـؤوليته ونفقتـه الخاصـة ،علـى جميـع المعلومـات الالزمـة لـه لتقـديم العـرض ،وأن

يتفهم ماهيتها والظروف المحيطة بالمشروع وسائر العادات المحلية ،وظروف العمل ،وكل األمـور األخـرى
التي لها عالقة بالمناقصة ،أو تلك التي تؤثر على وضع أسعار عرضه.
أ-

يقـدم عــرض المناقصــة علــى نمــوذج عــرض المناقصـة المــدرج فــي هــذا الــدفتر ،ويقــوم المنــاقص
بتعبئة النموذج وجدول الكميات واالسـعار وأي جـداول أو مالحـق أخـرى ويوقـع وثـائق المناقصـة

ب-
ج-

في األماكن المحددة لذلك.

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

ال يجوز إدخال أي تعديل على وثائق العطاء من قبل المناقص ،واذا أجرى المنـاقص أي تعـديل،
أو إذا أخل بأي من هذه التعليمات ،فإن ذلك يؤدي الى رفض عرضه.

أما إذا أراد المناقص تقديم عرض بديل ،فإن باستطاعته أن يقدم ذلك في مذكرة خاصة منفصـلة
ترفـــق بـــالعرض ،شـــريطة أن يتقـــدم بـــالعرض األصـــيل كمـــا هـــو مطلـــوب فـــي الشـــروط ،وللجنـــة

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

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

العرض على البيانات والمعلومات التالية:
أ-

وضع منشأة المناقص فردا كان أو شركة ،وكتاب التفـويض للمسـؤول المفـوض بـالتوقيع عنهـا.

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

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

ب-

خبرة المناقص ومؤهالته ،مع بيان وصـف المشـاريع التـي سـبق وأن أنجزهـا ،والمشـاريع الملتـزم

ج-

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

بها حاليا ،وبيان نسب إنجازها بأرقام واقعية.

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

د-

تليها مباشرة بالتسلسل التنازلي.

يرفــق مــع العــرض المقــدم كفالــة ماليــة أو شــيك مصــدق لصــالح صــاحب العمــل وألمــره ،بــالمبلغ
جدية التـزام المنـاقص للـدخول فـي المناقصـة،
المحدد في (ملحق عرض المناقصة) ،كدليل على ّ

وعلــى أن تكــون تلــك الكفالــة صــادرة عــن بنــك أو مؤسســة ماليــة كــل منهمــا مــرخص للعمــل فــي

األردن.

تعاد هذه الكفاالت للمناقصين الذين لم يحل عليهم العطاء ،حسبما تقرره اللجنة المختصة خـالل
( )7أيام من تاريخ إحالة العطاء أو انتهاء صالحية كفالة المناقصة أيهما أسبق .أمـا المنـاقص
الذي يحال عليه العطاء فتعاد إليه هذه الكفالة بعد أن يقدم ضمان األداء ويوقع العقد.

أمــا إذا كــان المنــاقص منتميــا إلــى بلــد تســتعمل فيــه ضــمانات تــأمين ) (Bondsفعنــدها يتوجــب
علــى المنــاقص أن يتقــدم بطلــب مســبق إلــى صــاحب العمــل لمعرفــة فيمــا إذا كــان يقبــل مثــل هــذا

هـ -

الضمان ،وفي كل األحوال يجب أن تكون تلك الضمانات مصدقة من بنوك محلية عند تقديمها.

عنوان المناقص الرسمي الكامل .أما إذا كان مركز المناقص الرئيسي خارج األردن فإن عليه أن
يحدد عنوانا له في األردن ليعتبر عنوانه الرسمي الـذي توجـه إليـه كافـة المراسـالت واإلشـعارات.

وكل إشعار أو رسالة تبعث مسجلة على هذا العنوان تعتبر وكأنها قد سلمت

()5

إليه.

و-

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

ز-

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

اآللية والمصنعيات والمصاريف اإلدارية واألرباح إلنجاز بنود األشغال كاملة.

بموجب الشروط الخاصة االضافية أو المواصفات الخاصة أو هذه التعليمات.

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

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

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

توضيح االلتباس:
إذا كان هنـاك أي التبـاس أو تنـاقض فـي وثـائق العطـاء ،أو كانـت هنـاك حاجـة لتوضـيح أي غمـوض فـي

وثــائق العطــاء ،فعلــى المنــاقص أن يتقــدم بطلــب خطــي إلــى رئــيس لجنــة العطــاءات المختصــة مــن أجــل
التوضـيح وازالـة االلتبــاس فـي موعــد يسـبق التــاريخ المحـدد لفــتح العطـاء بمــا ال يقـل عــن ( )7أيـام ،ويــتم
توزيع اإلجابة خطيا على االستفسارات على جميع المناقصين المتقدمين للعطـاء ،وال يجـوز أن يتخـذ مثـل

هذا التوضيح مبررا لطلب عطاء تمديد و استبدال خطوط مياه الموعد المحدد لتقديم العرض.

()7

إيداع العروض:

أ -يقدم العرض متكامال وفي ظرف مختوم مكتوب عليه من الخارج عطاء رقم ()C-T-22

الخاص بمشروع :عطاء تمديد و استبدال خطوط مياه  /لواء عين الباشا
واسم المقاول ويودع في صندوق العطاءات الذي تحدده لجنة العطاءات المختصة في إعالنها عن العطاء
وذلك في أو قبل الموعد والتاريخ المحددين لإليداع.

ب-
ج-

()8

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

تفتح العروض عادة في جلسة علنية بحضور من يرغب من المناقصين ،إال إذا نص في دعوة

العطاء على اتباع أسلوب آخر.

إلزامية العروض:

يعتبــر العــرض المقــدم ملزمــا للمنــاقص وال يجــوز ســحب هــذا العــرض بعــد تقديمــه ويظــل العــرض ملزمــا
للمناقص الذي تقدم به لفتـرة ( )90يومـا ابتـداء مـن تـاريخ إيـداع العـروض إال إذا حـدد فـي دعـوة العطـاء
مدة التزام أطول من هذه المدة.

()9

عمالت الدفع وسعر المناقصة:

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

واذا كانت هنالك عمالت أخرى للدفع منصوص عليها في نموذج عرض المناقصة ،فإنـه يجـب تحديـد تلـك
العمالت وأسعار تحويلها في موعد "التاريخ األساسي".

( )10تقييم العروض:

تقييم العروض واحالة العطاء

يــتم دراســة عــروض المناقصــات وتقييمهــا بموجــب تعليمــات العطــاءات الحكوميــة الصــادرة بموجــب نظــام
األشغال الحكومية ،ويفترض في المناقص أن يكون على اطالع ودراية بهذه التعليمات.

( )11أسلوب تدقيق العروض:
أ-

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

الجملة بتطبيق سعر الوحدة ،فللجنة المختصة الحق بتعديل جملة المبلغ بما يتفق وتطبيق سـعر الوحـدة،
وبالتالي يتم تعديل مجموع األسعار أو المبلغ اإلجمالي للعطاء وفقا لذلك.

ب-

إذا اختلــف العــدد المــذكور باألرقــام عــن المــذكور كتابــة بالكلمــات ،فتعتبــر كتابــة الكلمــات هــي

الملزمة وتصحح القيمة تبعا لذلك.

ج-

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

د-

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

المصحح ملزما للمناقص.

رفــض العــرض ،أو اعتبــار تلــك البنــود غيــر المســعرة وكأنهــا محملــة علــى بنــود العطــاء األخــرى ،وعلــى
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:

-2

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

-1

رفض العرض ،أو

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

الحسابي).

()12

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

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

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

إزاء ذلك.

الضمانات (الكفاالت)
( )13ضمان األداء (كفالة حسن التنفيذ):
على المناقص الفائز بالعطاء أن يقوم بتوقيع العقد خالل فترة ( )14يوما مـن تـاريخ إبالغـه خطيـا بإحالـة
العطاء عليه أو تلزيمه له ،وعلى المناقص أن يقـدم إلـى صـاحب العمـل ضـمان األداء عنـد توقيـع اتفاقيـة

العقــد حســب نمــوذج الضــمان المرفــق ،وتكــون قيمــة هــذا الضــمان الصــادر عــن أحــد البنــوك أو احــدى
المؤسسات المالية المرخصة للعمل في األردن بالمبلغ المحدد (في ملحق عـرض المناقصـة) وذلـك ضـمانا

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

إذا رفض المناقص أو تأخر عن توقيع اتفاقية العقد ،أو عجز عـن تقـديم ضـمان األداء المطلـوب ،فعنـدها

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

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

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

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

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

ضمان األداء.

ب – الشروط الخاصة
 األحكام العامة صاحب العمل المهندس -المقاول

 -المستخدمون والعمال

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

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

 تعليق العمل وانهاء العقد من قبل المقاول المخاطر والمسؤولية -التأمين

 -المطالبات ،الخالفات والتحكيم

الفصل األول  -األحكام العامة “"General Provisions

____________ _________________________________________________________

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

"ويعتبر صاحب العمل الفريق األول في العقد".

البند (( - )11/2/1/1إضافي):

الموظف:

الموظف الرسمي أو المستخدم لدى صاحب العمل ويشمل ذلك العاملين لدى المؤسسات الحكومية والشركات التي

تساهم بها الحكومة.

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

البند (( - )13/4/1/1اضافي):

الدفعات األخرى:

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

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

وصفاً مفصالً لهذه الدفعات األخرى وسببها سواء تم دفعها أو كانـت سـتدفع بشـكل مباشـر أو غيـر مباشـر مـن قبـل
المقاول أو نيابة عنه ،أو من قبل مقاوليه من الباطن أو نيابة عنهم أو أي من موظفيهم أو وكالئهـم أو ممثلـيهم،

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

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

هي جميع المبالغ سواء كانت عموالت أو أتعاب استشارات أو أتعـاب وكـالء أو غيرهـا دفعـت بشـكل مباشـر أو غيـر

م باشر أو شيء ذو قيمة مادية أو الوعود أو التعهدات لدفع مثل هذه المبالغ أو تقـديم هـذه األشـياء سـواء مباشـرة
أو بالواسطة وبغض النظر عما إذا كان ذلك تم من قبـل المقـاول أو نيابـة عنـه أو مـن قبـل مقاوليـه مـن البـاطن أو

نيابة عنهم أو أي من موظفيهم ووكالئهم أو ممثليهم والتي تـدفع إلـى أي "موظـف" وذلـك فيمـا يتعلـق بالـدعوة إلـى

تقــديم العـــروض الخاصـــة بتنفيـــذ هـــذا العقـــد أو عمليــة المناقصـــة  /المــزاودة نفســـها أو اإلحالـــة علـــى المقـــاول أو

المفاوضات التي تجري إلبرام العقد من اجل تنفيذه فعالً.

المادة ( - )2/1التفسير:

تضاف الفقرة التالية إلى نهاية المادة:

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

ا التفاقية بموجب القوانين النافذة".

الفصل الثاني  -صاحب العمل ""The Employer
_____________________________________________________________________

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

"في حالة وجود مقاولين آخرين يعملون في الموقع لصالح صاحب العمل ،فإنه يجـب تضمين عقودهم أحكاماً
مماثلة للتعاون وا اللتزام 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:

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

تمويله وخصوصياته األخرى".

الفصل الثالث  -المهندس ""The Engineer

__________ ___________________________________________________________

المادة ( - )1/3واجبات وصالحية المهندس:

إيضاحا لما ورد في هذه "المادة" ،يراعى ما يلي:

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

-1

إصدار األوامر التغييرية.

-3

الموافقة على تعيين المقاولين الفرعيين.

-2
-4

اقرار عطاء تمديد و استبدال خطوط مياه مدة اإلنجاز وتطبيق احكام تعويضات التأخير.
اصدار األمر بتعليق العمل.

المادة ( - )4/3استبدال المهندس:
يلغى النص األصلي ويستعاض عنه بما يلي:

إذا اعتزم صاحب العمل استبدال المهندس ،فإنه يتعين عليه قبل مهلة ال تقل عن ( )28يوما من تاريخ االستبدال

أن يشعر المقاول بذلك ،وأن يحدد في إشعاره اسم وعنوان وتفاصيل خبرة المهندس البديل .واذا كان للمقاول

اعتراض معقول عليه فإنه يتعين على المقاول أن يشعر صاحب العمل بذلك خالل ( )14يوما من تاريخ تسلمه
إشعار صاحب العمل مع بيان التفاصيل المدعمة العتراضه .ولدى تسلم صاحب العمل لمثل هذا اإلشعار

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

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

"للمهندس أو لممثل المقاول أن يدعو كل منهما اآلخر إلى االجتماعات اإلدارية لدراسة أمـور العمـل ،ويتعـين علـى
المهنــدس فــي مثــل هــذه الحالــة أن يســجل محضـراً لحيثيــات االجتمــاع ويســلم نســخة منــه لكــل مــن الحاضــرين والــى
صاحب العمل ،مع مراعاة أن تكون المسؤوليات عن أية أفعال مطلوبة من أي منهم متوافقة مع أحكام العقد ".

الفصل الرابع  -المقاول ""The Contractor

__________ ___________________________________________________________

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

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

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

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

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

يكون مقبوال لدى صاحب العمل.

بعد صدور شـهادة تسـلم األشـغال يمكـن أن تخفـض قيمـة ضـمان األداء لتصـبح بنسـبة  %5مـن قيمـة العقـد أو أن
يستبدل بها ضمان إصالح العيوب (كفالة اصالح العيوب) بواقع  %5من قيمة العقد.
كمــا يتعــين علــى المقــاول أن يتأكــد مــن أن يبقــى ضــمان األداء ســاري المفعــول بالقيمــة المحــددة فــي ملحــق عــرض

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

يوما ،فإنه يتعين عليه أن يقوم بعطاء تمديد و استبدال خطوط مياه سريان الضمان إلى أن يتم إنجاز األشـغال 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 الحــد األقصــى لمجمــوع المقــاوالت الفرعيــة التــي يســمح للمقــاول الرئيســي إيكالهـــا إلــى المقاوليـــن الفرعييـــن هــو
( )%33من قيمـة العقد المقبولة اال اذا كان المقاول الفرعي مطلوبا بموجب العقد ,وعلى المقاول أن يرفـق بعرضـه
كشفاً يبين فيه األعمال التي سـيقوم بإيكالهـا إلـى المقـاولين الفـرعيين مـع تحديـد النسـبة مـن قيمـة العقـد لكـل عمـل

سينفذ من قبل أي مقاول فرعي ,على المقاول أثناء فترة التنفيذ تزويد المهنـدس وصـاحب العمـل بنسـخ عـن جميـع

عقود المقاوالت الفرعية ،كما يتعين على المهندس التأكد من عدم تجاوز النسبة المبينة آنفاً وابـال صـاحب العمـل
عن أية مخالفات بهذا الخصوص.

المادة ( - )8/4إجراءات السالمة:
تضاف الفقرتان التاليتان إلى نهاية المادة:

" إذا كان هنالك عـدة مقـاولين يعملـون فـي الموقـع فـي نفـس الوقـت ،تـتم إعـادة النظـر فـي قائمـة إجـراءات السـالمة
المطلوبة من المقاول ،وفي هذه الحالة يتم تحديد التزامات صاحب العمل بشأنها.

يتعــين علــى المقــاول وصــاحب العمــل والمهنــدس ا اللتـزام بأحكــام كــودات البنــاء الــوطني فيمــا يخــص أمــور الســالمة
العامة واألمور المتعلقة بها".

المادة ( - )9/4توكيد الجودة:
إذا قرر صاحب العمل أن هنالك حاجة إلى وجود نظام لتوكيد الجودة في األشـغال فإنـه يتعـين بيـان ذلـك فـي ملحـق
عرض المناقصة أو في الشروط الخاصة االضافية ,وايراد التفاصيل في وثائق العقد.

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

المسؤولية والتأمينات في الشروط الخاصة االضافية.

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

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

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

أ-

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

ب-

كما يتعين بيان أية أشغال مؤقتة سيقوم صاحب العمل بتزويدها.

وتشغيلها ،في جدول الكميات كبنود في قسم األعمال التمهيدية.

الفصل السادس  -المستخدمون والعمال ""Staff and Labour
_____________________________________________________________________

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

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

المادة ( - )5/6ساعات العمل:
تضاف الفقرة التالية إلى نهاية المادة:

"تكون أيام العمل خالل األسبوع( :السبت ،األحد ،ا الثنين ،الثالثاء ،األربعاء ،الخمـيس) لمـدة ثمـاني سـاعات يوميـاً
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 لـدى المقـاول الـذين يجـب أن يسـتخدموا
هذه اللغة بطالقة ،أو انه يتعين على المقاول توظيف عدد مناسب من المترجمين".

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

المادة (( - )12/6إضافية):
أ-

مقاومة الحشرات والقوارض:

يتعين على المقاول في كل وقت أن يتخذ االحتياطات الالزمة لحماية جميع المستخدمين والعمال العاملين
في الموقـع مـن أذى الحشـرات والقـوارض ،وأن يقلـل مـن خطرهـا علـى الصـحة .كمـا يتعـين عليـه أن يـوفر

أدوية الوقاية المناسبة ضدها لمستخدميه وأن يتقيد بأيـة تعليمـات صـادرة عـن أي سـلطة صـحية محليـ ـة،
بما فيها استعمال مبيدات الحشرات.

ب-

حظر تعاطي المخدرات والمشروبات الكحولية:
يحظــر علــى المقــاول أن يحضــر إلــى موقــع العمــل أي مشــروبات كحوليــة أو مخــدرات ،أو أن يســمح أو

يتغاضى عن قيام عماله ومستخدميه أو عمال ومستخدمي مقاوليه الفرعيين بتعاطيها في

ج-

الموقع.

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

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

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.

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

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

"إذا كانت األشغال تنفذ بقروض من قبل مؤسسة مالية تقتضي قواعدها إلزام صاحب العمل بشراء بعض التجهيـزات
اآلليـــة أو المـ ـواد مـــن أسـ ـواق محـــددة وضـــمن شـــروط محـــددة ،فإنـــه يجـــب الـــنص عليهـــا ببيـــان "دول المصـــدر

المؤهلة ."Eligible Source Countries

المادة ( - )4/7االختبار:
ايضاحاً لما ورد في هذه المادة فان المقاول يتحمل تكاليف ما يترتب علـى اجـراء االختبـارات المنصـوص عليهـا فـي
العقد ( بما فيها المواصفات الخاصة والعامة ) أثناء التنفيذ وعند االنجاز.

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

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

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

المادة ( - )7/8تعويضات التأخير:
-

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

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

إذا كانت حاجة صاحب العمل تستدعي إشغال المشروع في وقت مبكر ،فإنه يمكن النص على دفع "مكافـأة اإلنجـاز
المبكر" في ملحق عرض المناقصة.

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

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

"يتعين أن ينص في "المواصفات" على تحديد االختبارات التي يجب إجراؤها قبل إصدار شهـ ـادة تسـلم األشغـ ـال ،واذا

كانـت األشغال سوف يتم اختبارهـا وتسـلمها علـى مراحـل ،فـإن متطلبـات االختبـارات يجـب أن تأخـذ فـي الحسـبان أن
بعض أجزاء األشغال غير مكتملة".

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

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

أ-

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

وبحيث يمكن استعمالها للغاية التي أنشئت من أجلها بشكل مناسب ويتبين أنها قد اجتازت االختبارات
عند االنجاز المطلوبة بموجب العقد ،فيجوز للمقاول ان يشعر المهندس بذلك (وارسال نسخة من اشعاره

الى صاحب العمل) على ان يرفق بهذا االشعار تعهداً منه بانجاز أية اصالحات أو أعمال متبقية
بالسرعة الالزمة خالل فترة اصالح العيوب.

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

يقوم المهندس خالل ( )14يوماً من تاريخ تسلمه طلب المقاول بالكشف على األشغال ،ويقدم تقريراً
بنتيجة كشفه إلى صاحب العمل خالل هذه المدة (وارسال نسخه عنه إلى المقاول) فإما أن يشهد بأن
األشغال قد أنجزت وأنها في وضع قابل للتسلم ،أو ان يصدر تعليمات خطية الى المقاول يبين فيها
األمور التي يترتب على المقاول استكمالها قبل اجراء عملية التسلم ،ويحدد للمقاول الفترة الزمنية

الالزمة الستكمال األعمال المتبقية وتصحيح األشغال بشكل مقبول لدى المهندس.

اذا رأى المقــاول ان تقرير المهندس ليس دقيقاً ،فله أن يبلغ ذلك الى صاحب العمل ،وفي هذه الحالة

يقوم صاحب العمل (خالل  14يوما) من تاريخ تسلمه تبليغ المقاول بالتحقق من الواقع بالطريقة التي
يختارها ،للتأكد مما ورد في تقرير المهندس او اتخاذ قرار بتشكيل لجنة تسلم االشغال.
ج-

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

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

على ان ال يتجاوز عدد اعضائها عن سبعة  -ويبلغ المقاول بالموعد المحدد لمعاينة األشغال ،وفي

أثناء ذلك يقوم المهندس مع المقاول بإعداد ما يلزم من كشوف وبيانات وجداول ومخططات الزمه

لتسهيل مهمة اللجنة.

د-

تقوم اللجنة خالل ( )10أيام من تاريخ تشكيلها بإجراء المعاينة بحضور المقاول أو من يفوضه ،ومن ثم
تقوم باعداد محضر تسلم االشغال ،ويوقع عليه أعضاء اللجنة والمقاول أو وكيله المفوض ,وتسلم نسخ
منه الى كل من صاحب العمل والمقاول والمهندس ,وفي حالة تخلف اللجنة عن اجراء المعاينة واعداد
ٍ
عندئذ يعتبر في هذه الحالة
التقرير خالل مدة اقصاها ( )28يوماً من تاريخ انتهاء المدة المحددة آنفاً،
تاريخ التسلم هو التاريخ المحدد في تقرير المهندس.

هـ -

يتعين على المهندس خالل ( )7أيام من توقيع المحضر المتضمن تسلم األشغال ان يصدر شهادة تسلم

األشغال ،محدداً فيها تاريخ إنجاز األشغـال بموجب العقد ،ويعتبر هذا التاريخ هو تاريخ بدء فترة إصالح

العيوب ,كما يتعين على المهندس أن يرفق بالشهادة كشف باألعمال المتبقية واإلصالحات المطلوبة من
و-

المقاول والتي يتعين على المقاول أن ينفذها خالل مدة محددة من بدء فترة االشعار بإصالح العيوب.

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

توقيع التقرير ويقدم اعتراضه خطياً الى المهندس الذي يتعين عليه دراسة األمر وتقديم تنسيبه الى
صاحب العمل.

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

__________ ___________________________________________________________

المادة ( - )3/12تقدير القيمة ) هذه المادة غيـر مطبقـة فـي هـذا العطـاء الن الكميـات غيرمحـددة
واالسعار ثابته مهما كانت الكميات )
تلغى الفقرتان (أ ،ب) من هذه المادة ويستعاض عنهما بما يلي:
أ-

إذا اختلفت الكمية المكالة لهذا البند بما يزيد أو ينقص عن ( )20%من الكمية المدونة في جدول

الكميات أو في أي جدول مسعر آخر ،وكان حاصل ضرب التغير في الكمية بسعر الوحدة المحدد في العقد

لهذا البند يتجاوز  %1من قيمة العقد المقبولة ،وأن هذا البند لم تتم اإلشارة إليه في العقد على أنه بند
بسعر ثابت ،أو

ب–

-1

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

-2

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

-3

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

بنود العقد ،أو أن العمل ال يتم تنفيذه ضمن ظروف مشابهة لظروفه.

إال أنه يجب اشتقاق سعر الوحدة الجديد من أسعار بنود العقد ذات الصلة ،مع تعديالت معقولة لشمول أثر األمـور

الموصوفة في الفقرتين (أ و/أو ب) أعاله ،حسبما هو واجب للتطبيق منها.

واذا لم يكن هناك بنود ذات صلة الشتقاق سعر الوحدة الجديد ،فإنه يجب اشتقاقه من خالل تحديد الكلفة المعقولـة
لتنفيذ العمل ،مضافا إليها هامح ربح معقول ،مع األخذ في االعتبار أية أمور أخرى ذات عالقة.

والى أن يحين وقت االتفاق على سعر الوحدة المناسب أو تقديره ،فإنه يتعين على المهنـدس أن يقـوم بوضـع سـعر
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
المادة ( )8/13و ):( 7/13

ـــــــــــــــــــــــــــ

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

وتعديالتها ويستعاض عنها بالنص التالي :

(( ال يســتحق المقــاول اي تعــويض عــن اي تغيــر فــي التكــاليف س ـواء الناجمــة عــن التغييــر فــي
التشريعات و القوانين بما فيهـا التعليمـات الحكوميـة و /او تلـك الناجمـة عـن اي تعـديل لالسـعار (

ارتفاعا /انخفاضا ) على اجور االيدي العاملة و/او اسعار اللوازم و/او المواد وغيرها مـن مـدخالت
االشــغال والتــي تشــمل التغييــر فــي اســعار المحروقــات و/او الم ـواد الرئيســية المدرجــة فــي جــدول

الكميات  ,ويكون السعر المقدم من المقاول في جدول الكميات شامال جميع التكاليف ))

الفصل الرابع عشر  -قيمة العقد والدفعات

" " Contract Price and Payment
ـــــــــــــــــــــــــــ

المادة ( - )2/14الدفعة المقدمة:

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

بخصوصها:

هذه المادة غير مطبقة في هذا العطاءات ".
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 المبلـغ المحتجـز مقابـل كفالـة خاصـة بعـد ان تصـل

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

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

ضمان اصالح العيوب ( كفالة اصالح العيوب ).

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

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

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

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

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

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

االشغال ( التسلم االولي ).

المادة ( – )12/14اقرار المخالصة:

يضاف ما يلي بعد مصطلح (ضمان األداء):
(أو ضمان اصالح العيوب ،حسب واقع الحال).

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

_____________________________________ ________________________________

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

" اذا اخفق المهندس في تصديق أي شهادة دفع بموجب احكام المادة ( ،)6/14أو لم يتقيد صاحب العمـل بمواعيـد

الدفعات المستحقة للمقاول عمال باحكام المادة ( ،)7/14فانه يجوز للمقاول – بعد توجيه اشعار بمهلة ال تقل عن

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

تضاف الفقرة التالية في نهاية هذه المادة:
على المقاول وخالل ( )3أيام من تاريخ تقديم طلب شهادة الدفعة بموجب المادة ( )3/14من العقد أن يعلم
صاحب العمل عن تاريخ تقديم طلب شهادة الدفعة"الى المهندس.

المادة ( - )2/16إنهاء العقد من قبل المقاول:
تلغى الفقرة (أ) من حاالت إنهاء العقد .وترقم الفقرات المتبقية من (أ  -و)

الفصل السابع عشر  -المخاطر والمسؤولية
" " Risk and Responsibility

ــــــــــــــــــــ

تضاف المواد التالية في نهاية الفصل:

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

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

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

ينبغي على المقاول اتخاذ جميع اإلجراءات واالحتياطات والتقيد بتعليمات المهندس واألنظمة والقوانين الصادرة عن
السلطة المختصة في كل ما يتعلق باستعمال المواد المتفجرة ونقلها وتخزينها وغير ذلك مما قد يحتاج إليه في

تنفيذ التزاماته الواردة في هذا العقد ،وينطبق هذا على جميع المواد القابلة لالشتعال أو التي يوجد خطر في

استعمالها ونقلها وتخزينها.

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

يطلع المهندس أو ممثله على الترتيبات واإلجراءات التي يتخذها بخصوص خزن ونقل المتفجرات وأعمال التفجير،
مع العلم أن هذه الترتيبات واإلجراءات ال تعفي المقاول من أي من مسؤولياته والتزاماته وفقاً للقوانين واألنظمة

والتعليمات المتعلقة بالتفجيرات.

المادة (( - )9/17اضافية):
الرشوة:

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

جهاز صاحب العمل او المهندس او الجهاز التابع له يكون سبباً "كافياً " اللغاء هذا العقد وغيره من العقود التي

يرتبط بها المقاول بصاحب العمل ،هذا عدا المسؤوليات القانونية الناجمة عن ذلك ويعتبر في حكم الرشوة أي

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

في االشغال ،او على مستوى المصنعية ،او للحصول على أي انتفاع شخصي ،ولصاحب العمل الحق في استيفاء

أي تعويض يستحق له عن أي خسارة تنجم عن الغاء هذا العقد لهذا السبب ويمكنه خصم قيمة ذلك من أي مبلغ
يستحق للمقاول بذمته ،او من ضماناته.

( - )1/9/17الدفعات االخرى:
أ-

لقد صرح المقاول في ملحق اقرار متعلق بالدفعات االخرى المرفق بهذا العقد بجميع "الدفعات االخرى"

والتي تم دفعها او تم االتفاق على دفعها الى االخرين وعلى المقاول تقديم وصف مفصل لهذه الدفعات

االخرى وسببها سواء تم دفعها او كانت ستدفع بشكل مباشر او غير مباشر من قبله او نيابة عنه ،أو

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

بتنفيذ هذا العقد أو عملية المناقصة  /المزاودة نفسها او االحالة على المقاول أو المفاوضات التي تجري

البرام العقد أو من اجل تنفيذه فعالً.

كما ويتعهد المقاول بأن يقدم تصريحاً خطياً الى الفريق االول( صاحب العمل ) على الفور عن وجود أي

دفعات اخرى بما في ذلك على سبيل المثال وصفاً مفصالً لسبب هذه الدفعات االخرى وذلك بتاريخ قيامه

بالدفع او تاريخ الزامه بالدفع ايهما يحدث أوالً.
ب-

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

ان يخصم من المبالغ المستحقة للمقاول بموجب هذا العقد مبلغاً يساوي ضعفي مبلغ الدفعات

-3

ان يطالب المقاول بأن يدفع الى الفريق االول وعلى الفور مبلغاً يسـاوي ضعفي مبلغ الدفعات

االخرى.

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

لمثل هذه المطالبه.

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

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

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

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

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

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

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

بموجب القوانين واالنظمة النافذة في المملكة.

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

( - )2/9/17الدفعات الممنوعة:

أ-

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

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

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

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

التي تجري البرام العقد أو من اجل تنفيذه فعالً.

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

او بالواسطة وسواء اكان ذلك من قبل المقاول نفسه أو مقاوليه الفرعيين أو أي من موظفيهم أو وكالئهم

أو ممثليهم الى أي "موظف" فيما يتعلق بتعديل هذا العقد أو تجديده أو عطاء تمديد و استبدال خطوط
مياه ه أو تنفيذه.
ب-

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

-2

ان يخصم من المبالغ المستحقة للمقاول بموجب هذا العقد مبلغاً يساوي (ضعفي) مبلغ الدفعات

-3

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

الممنوعة.

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

لمثل هذه المطالبه.

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

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

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

المستشارين فيما يخص هذا العقد مواداً مماثلة لتلك الواردة في الفقرات (أ) و (ب) اعاله (على ان ال
تقل هذه المواد في شدتها عن نصوص الفقرتين المشار اليهما) شريطة ان تنص هذه المواد صراحة
على حق الفريق االول بتنفيذ احكام هذه المواد مباشرة بحق اي من هؤالء المقاولين الفرعيين أو

الموردين أو المستشارين ،كما يتعهد المقاول ان يزود الفريق االول على الفور بنسخ كاملة ومطابقة

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

ال يجوز الي شخص ان يتذرع بأن نص المادة اعاله يضفي صفة المشروعية على أي من الدفعات
الممنوعة اذا كانت القوانين واالنظمة النافذة تمنعها ،وان حقوق الفريق االول المنصوص عليها في

المادة اعاله هي باالضافة الى أي حقوق اخرى قد تترتب للفريق االول أو أي طرف آخر بموجب
القوانين واالنظمة النافذة في المملكة.

هـ-

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

"Insuranceالفصل الثامن عشر – التأمين "
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

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

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

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

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

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

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

المادة ( - )2/20تعيين مجلس فض الخالفات:

يلغى نص المادة ( )2/20من الشروط العامة وجميع البنود المتفرعة منها وتعديالتها.

المادة ( - )6/20التحكيـمArbitration :

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

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

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

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

ب  -تشكل هيئة التحكيم من عضو واحد أو ثالثة أعضاء يعينون بموجب القانون الواجب التطبيق ،و
ج  -تتم اجراءات التحكيم بلغة االتصال المحددة في المادة (.)4/1
المادة ( - )8/20انقضاء 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

ج -الشروط الخاصة اإلضافية
Supplementary Particular Conditions

• وصف المشروع موضوع هذا العطاء

إن األعمال المطلوبة ضمن وثائق هذا العطاء هي تقديم جميع المواد و المياه و العدد واالليات
واأليدي العاملة وجميع ما يلزم للقيام بأعمال عطاء تمديد و استبدال خطوط مياه و تشغيل

خطوط وصالت المياه من كافة االقطار واالنواع مع تركيب كل ما يلزم و حسب المواصفات
الفنية لشركة مياهنا العمال المياه.

• المادة ( - )9/4نظام توكيد الجودة

يتضمن تطبيق نظام توكيد الجودة ما يلي:

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

للتحقق من الضبط الشامل للجودة.

 oفحص تدرج المواد المستعملة للطمم
 oفحص قوة تحمل الخرسانة

 oفحص درجة رك مواد الطمم
 oفحص المارشال للزفته

 oعمل خلطة تصميمية لمعرفة نسب المواد
• تطبيق نظام ضبط الجودة والذي يعرف على انه المراجعة المستمرة واصدار
الشهادات والفحص والتفتيش المستمر لمكونات المشروع بما في ذلك االفراد

واالنظمة والوثائق واساليب العمل وعليه يطلب االلتزام بطريقة التنفيذ التالية

سواء من المالك او المقاول

 oتدقيق الكفاالت وبوالص التامين
 oعمل محضر تسليم الموقع

 oاصدار شهادة مباشرة العمل
 oتعباة التقرير اليومي

 oتقديم نموذج استالم اولي

 oاصدار مذكرات الموقع

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

اصدار شهادة االستالم النهائي

• المادة ( - )20/4المعدات والمواد التي يقدمها صاحب العمل.

يقوم صاحب العمل بتقديم كافة المواسير الالزمة لعطاء تمديد مواسير المياه من كافة االقطار واالنواع الديكاتيل

والحديد لحام والبولي ايثلين اقطار (  125ملم  63 ,ملم  32 ,ملم  25 ,ملم) مع كافة القطع والمفاتيح والهوايات
الالزمة والمحابس

• المادة ( - )2/8مدة اإلنجاز( )365يوما تقويميا
• المادة ( - )7/8تعويضات التأخير

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

 .1يجب على المقاول مراعاة األمور التالية:
أ-

التزامات عامة:
-1

العمل على التقليل من الضجيج وتلويث البيئة بقدر المستطاع.

-3

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

-2
-4
-5

عدم استعمال (الموقع) ألي غرض غير تنفيذ األشغال.

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

باقتالعه واعادة السياجات إلى حالتها األولى حسب تعليمات المهندس.

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

باالتصال معه ،وعمل الترتيبات الالزمة لتنفيذ ذلك ،ثم إخالء المكان واصالحه عند
إتمام العمل وعلى حسابه الخاص.

ب-

ضبط إدارة العمل:
 - 1أن يتعاون مع المهندس في ترتيب مواعيد اجتماعات الموقع واعداد محاضر االجتماع.
-2
-3
-4

والدنيا ،والرطوبة ،ومعدل هطول األمطار بالملمترات وساعات الهطول لكل يوم.

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

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

أوال بأول.

-5

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

–6

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

-7

ج-

أن يعد سجال خاصا باألحوال الجوية  ،يسجل فيه درجات حرارة الهواء القصوى

وبالشكل الذي يتفق مع المهندس عليه.

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

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

خبرة لتأدية المهام التالية:

ممارسة مهنة المقاوالت وأداء مهامه بخصوص العقد:
-1

الممارسة الجيدة:

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

تكون تلك المادة أو العمل مالئمة ألغراض العقد أو ما يمكن أن يستنتج من
مضامينه منطقيا لممارسات التنفيذ الجيدة ،بما في ذلك نصوص البنود والمواصفات

العامة والمواصفات القياسية المعمول بها.
-2

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

فيه قناعة المهندس.
-3

المواصفات المقيدة:

إذا ما حدد مصدر واحد إلحدى المواد أو المنتجات فإنه يجب على المقاول التقيد

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

صاحب العمل.
-4

عالمات مرافق الخدمات المخفية:
على المقاول وضع إشارات بارزة في األماكن التي يوجد بداخلها مواقع لعطاء تمديد و

استبدال خطوط مياه ات مرافق وأن يعد لها مخططات مساحية واضحة ،وذلك لتسهيل
االهتداء إليها عند إجراء الفحص عليها أو صيانتها أو تصليحها أو تشغيلها.

د-

استخدام األيدي العاملة المحلية:
-1

المشاريع الممولة من الخزينة أو القروض المحلية:
أ-

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

ب-

عدم إعطاء أية عطاءات فرعية من الباطن للمقاولين غير األردنيين مهما

استخدام عمالة وافدة بموافقة وزارة العمل المسبقة.

كانت األسباب ،وعلى أن يلتزم المقاولون الفرعيون بتشغيل العمالة األردنية

ج-

فقط.

إذا تبين لصاحب العمل أن المشروع ذو طبيعة متخصصة ،وبحاجة إلى خبرة
أجنبية فعليه أن يرفع تقريرا بذلك يبين أسباب الحاجة لتلك الخبرة األجنبية

إلى لجنة فنية خاصة تشكل على النحو التالي (للنظر في مثل 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.
-2

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

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

المقاولين بتشغيل عمالة أردنية ال تقل نسبتها عن ( )70%من مجموع العمالة

الماهرة المطلوبة والمقدرة تقديرا حقيقيا بموافقة وزارة األشغال العامة واإلسكان ،على

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

على الوزارات والمؤسسات العامة والبلديات والشركات المساهمة العامة االلتزام ببال

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

-4
-5

أ-

إنذار المقاول المخالف خطيا على عنوانه من قبل صاحب العمل لتصويب

ب-

فرض غرامة مالية تساوي أجور العمالة األجنبية المخالفة المستخدمة في

الوضع خالل مدة أقصاها ( )7سبعة أيام.
المشروع.

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

على المقاول المحلي استخدام اآلليات المتوفرة ومنتجات الصناعة المحلية عند تنفيذ

األشغال.

معلومات مقدمة من المقاول
 .2ممثل ومستخدمو المقاول (جهاز المقاول المنفذ):
يتعين على المقاول أن يعين الجهاز المنفذ التالي كحد أدنى ،وبحيث يكون هذا الجهاز متفرغا للعمل في

الموقع طيلة مدة تنفيذ المشروع ،وأن تكون لديه المؤهالت والخبرات المدونة أدناه في مجال اإلشراف

على مشاريع مماثلة:

 -1مهندس موقع :بمؤهل جامعي في الهندسة عدد( )1وبخبرة ال تقل عن ( )7سنوات.
 -2مراقبا فنيا بمؤهل كلية جامعية متوسطة عدد ( )1وبخبرة ال تقل عن ( )7سنوات

مالحظة:

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

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

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

 .3على المقاولين غير األردنيين أن يقدموا إلى دائرة العطاءات الحكومية شهادتين األولى من نقابة
المهندسين األردنيين والثانية من نقابة مقاولي اإلنشاءات األردنيين (حسب النموذج أدناه) تفيد بأن

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

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

صاحب العمل بأي مطالبات مهما كان نوعها.

النموذج
عطوفة مدير عام دائرة العطاءات الحكومية
يرجى العلم بأن المقاول السادة ……………………………………………….قد استتتكمل فافتتة
اإلجراءات القانونية وفقا ألحكام قانون المعمول به.
نقيب الـمهندسين االردنيين

أو نقيب مقاولي االنشاءات االردنيين

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

د1-

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

إلى السادة (صاحب العمل) ............................................................................. :
لقد قمنا بزيارة الموقع

والتعرف على الظروف المحيطة به ،كما قمنا بدراسة شروط العقد ،والمواصفات،

والمخططات ،وجداول الكميات ،وملحق عرض المناقصة ،والجداول األخرى ،ومالحق العطاء ذات
األرقام ..................................:المتعلقة بتنفيذ أشغال المشروع المذكور أعاله .ونعرض نحن الموقعين

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

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

إننا نقبل تعيين "مجلس فض الخالفات" بموجب "الفصل العشرين" من شروط العقد وسوف نقوم باالتفاق على
تعيين أعضائه حسب ملحق عرض المناقصة.

نوافق على االلتزام بعرض المناقصة هذا لمدة ( )90يوما من تاريخ إيداع العروض ،وأن يبقى العرض ملزما لنا،

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

من "كتاب عرض المناقصة".

نتعهد في حالة قبول عرضنا ،أن نقدم ضمان األداء المطلـوب بموجـب المـادة ( )2/4مـن شـروط العقـد ،وأن نباشـر

العمل بتاريخ أمر المباشرة ،وأن ننجز األشغال ونسلمها ونصلح أية عيـوب فيهـا وفقـا لمتطلبـات وثـائق العقـد خـالل

"مدة اإلنجاز".

وما لم يتم إعداد وتوقيع اتفاقية العقد فيما بيننا ،والى أن يتم ذلك ،فإن "كتاب عرض المناقصة" هذا مع "كتاب
القبول أو قرار اإلحالة" الذي تصدرونه يعتبر عقدا ملزما فيما بيننا .

ونعلم كذلك بأنكم غير ملزمين بقبول أقل العروض قيمة أو أي من العروض التي تقدم إليكم.
حرر هذا العرض في اليوم ..................... :من شهر ................ :عام....................... :

توقيع

المناقص:

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

شاهد:

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

د2-

ملحق عرض المناقصة
Appendix to Tender

المشروع ............................................... :العطاء رقم……………………………… :
البيــــان

التحديدات

رقم المادة

اسم صاحب العمل:

2/2/1/1

اسم المهندس :

4/2/1/1

اسم المقاول:

3/2/1/1

عنوانه:
كفالة المناقصة

و3/1
التعليمات

(

كفالة اصالح العيوب

التعليمات

( )%5من قيمة العقد النهائي

مدة ا إلنجاز لألشغال

3/3/1/1

ينتهي العمل بهذا العطاء بانتهاء مدة العطاء

فترة اإلشعار بإصالح العيوب

7/3/1/1

عنوانه:
عنوانه:

شركة مياه االردن  -مياهنا

و3/1

مدير ادارة العمليات

4500

) دينار

(  365يوم تقويميا") أو بانتهاء المخصصات
الماليه ؛أيهما اسبق و حسب قرار صاحب العمل

القانون الذي يحكم العقد

4/1

(  ) 730يوما تقويميا

القوانين األردنية السارية المفعول

اللغة المعتمدة في العقد

4/1

اللغة العربية

لغة االتصال

4/1

اللغة العربية

المدة التي سيمنح فيها المقاول حق الدخول

1/2

( )7أيام تقويمية من تاريخ أمر المباشرة

قيمة ضمان األداء

2/4

( )%10من "قيمة العقد المقبولة"

إلى الموقع

قيمة ضمان األداء خالل فترة اإلشعار بإصالح

العيوب (ضمان اصالح العيوب)

.

( )%5من قيمة العقد النهائي

نظام توكيد الجودة

9/4

أوقات العمل المعتادة

5/6

( )8ساعات يوميا ،ولمدة ( )6أيام في

الفترة المحددة لمباشرة العمل بعد التاريخ

1/8

( )15يوما ،وتعتبر هذه الفترة مشمولة ضمن

المحدد للمباشرة
قيمة تعويضات التأخير

❑ غير مطلوب
❑ مطلوب

األسبوع

مدة اإلنجاز
7/8

 41دينار عن كل يوم تاخير

د2-

الحد األقصى لقيمة تعويضات التأخير

7/8

غير مطبق وال يوجد حد أقصى

مكافأة اإلنجاز المبكر

13/8

( صفر ) دينار عن كل يوم مبكر

النسبة المئوية التي تدفع للمقاول عن "المبلغ

-5/13ب

اليوجد

االحتياطي الذي يتم صرفه" إذا لم ترد في الجداول
قيمة الدفعة المقدمة

2/14

غير مطبق

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

( )8000دينار

أسعار تبديل العمالت

7/14

نسبة الفائدة القانونية (نفقات التمويل)

8/14

الحد األدنى لقيمة التأمين ضد الطرف الثالث

3/18

( )%9سنوياً

(  ) 20000دينار

فض الخالفات
تشكيل مجلس ّ

2/20

غير مطبق

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

2/20

غير مطبق

3/20

غير مطبق

تدخل في االشغال الدائمة

د2-

سلطة تعيين المحكمين في حالة تخلف األطراف عن

6/20

التعيين

بموجب قانون التحكيم األردني
النافذ

عدد أعضاء هيئة التحكيم

6/20

القواعد اإلجرائية للتحكيم

6/20

❑
❑

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

د3-
نموذج كفالة المناقصة
Form of Tender Guarantee
المشروع :عطاء تمديد و استبدال خطوط مياه  /2022لواء عين الباشا
العطاء رقمC-T-22-0009-B-:
إلــى الســادة (صــاحب العمــل) .............................................................................. :لقــد

تم إعالمنا أن المناقص :شركة ........................................................................ :سـيتقدم
بعرض للمناقصة للمشروع المنوه عنه أعاله استجابة لدعوة العطاء ،ولما كانت شروط العطاء تنص على أن يتقدم
المنـــــــــــــاقص بكفالـــــــــــــة مناقصـــــــــــــة مـــــــــــــع عرضــــــــــــــه ،وبنـــــــــــــاء علـــــــــــــى طلبـــــــــــــه ،فـــــــــــــإن مصــــــــــــــرفنا:

بنــــك  ......................................................يكفــــل بتعهــــد ال رجعــــة عنــــه أن يــــدفع لكــــم مبلــــغ:

 ............................................................عنـــد ورود أول طلـــب خطـــي مـــنكم وبحيـــث يتضـــمن
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 العطاء عليه ،ولكنه أخفق في ابرام اتفاقية العقد بموجب المادة ( )6/1من شروط

ج-

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

انقضاء صالحية العرض المحددة بـ( )90يوما ،أو
العقد ،أو
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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نموذج اتفاقية العقد
Form of Contract Agreement
المشروع عطاء تمديد و استبدال خطوط مياه  /2022لواء عين الباشا
العطاء رقمC-T-22-0009-A:

حررت هذه االتفاقية في هذا اليوم  ..............من شهر  ...................لسنة 2022
بين صاحب العمل  ............................................................على اعتباره "الفريق األول"
 ..............................................................على اعتباره "الفريق الثاني"

و 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-

"كتاب القبول"

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

ب-

"كتاب عرض المناقصة

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

د-

شروط العقد (الخاصة والعامة)

ج-

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

هـ -

المواصفات

و-

المخططات

ز-

والجداول المسعرة (جداول الكميات والجداول األخرى)

-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

-6

اي شطب او كشط او حذف او اضافة بدون توقيع و خاتم طرفي العقد يعتبر الغيا

"مدة اإلنجاز"

 150000(.دينار) مئة وخمسون الف دينار.

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

د5-

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

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

المقاول:

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

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

صاحب العمل:

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

عضو المجلس:

لما قام صاحب العمل 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

-3

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

المجلس على النحو التالي:

) دينار عن كل يوم كمياومات.

-

(

-

مضافا إليها النفقات األخرى.

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

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

ألحكام هذه االتفاقية.
-4

-5

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

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

فض الخالفات.

إن هذه االتفاقية خاضعة ألحكام القانون األردني.
عضو المجلس

المقاول

وقد شهد على ذلك

صاحب العمل
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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

-5

-6

-

(

) 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.

يعتبر عضو المجلس  .............................رئيسا للمجلس.

إن هذه ا التفاقية خاضعة ألحكام القانون األردني.
عضو المجلس

المقاول

وقد شهد على ذلك

صاحب العمل

ملحق اتفاقية فض الخالفات
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شروط اتفاقية فض الخالفات

يسمى عضو المجلس أو األعضاء (الحكم أو الحكمة) خالل ( )28يوما من تاريخ مباشرة العمل ،ولكن
مهام المجلس ال يتم المباشرة بها إال بعد نشوء خالف واحالته إلى المجلس.
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يمكن إنهاء تعيين الحكم (الحكمة) باالتفاق بين الفريقين ،وتنقضي مدة التعيين حكما عند انقضاء فترة
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يتعين على الحكم أن يبقى خالل أداء مهمته مستقال عن الفريقين ،وال يجوز له تقديم النصح إلى أي

-4

االشعار باصالح العيوب.

فريق إال باطالع وموافقة الفريق اآلخر.

يتعين على الحكم أن يتعامل مع تفاصيل العقد ونشاطاته وجلسات االستماع التي يعقدها بسرية تامة،
وأن ال يصرح عن أي من مضامينها إال بموافقة الفريقين ،كما يجب عليه أن ال يوكل ألي طرف آخر

القيام بمهمته أو أن يستقدم أية خبرة قانونية أو فنية إال بموافقة الفريقين.
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يتعين على الحكم أن يتصرف بإنصاف وسوائية فيما بين الفريقين ،بإعطاء كل منهما فرصة معقولة
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ال يعتبر الحكم في أي حال مسؤوال عن أي ادعاء بشأن فعل قام به أو أمر أغفله إال إذا أمكن إثبات أن
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لعرض قضيته وتقديم ردوده على ما يقدمه الفريق اآلخر.
ما قام به ناتج عن سوء نية.

يتعين على الحكم أن يتصرف كخبير غير متحيز (وليس كمحكم) ،ويكون متمتعا بالصالحية الكاملة لعقد
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.
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ال يجوز للحكم التنازل عن االتفاقية بدون الموافقة الخطية المسبقة من قبل الفريقين وأعضاء المجلس
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يراعى أن ال يستدعى الحكم كشاهد لتقديم أي دليل بالنسبة ألي خالف ناشئ عن العقد أو متصل
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يحق للحكم أن يتوقف عن العمل إذا لم يتم الدفع له خالل المهلة المحددة ،شريطة أن يرسل إلى

اآلخرين (إن وجدوا).
به.

الفريقين إشعارا بذلك مدته ( )7أيام.
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إذا تخلف المقاول عن الدفع مقابل المطالبات التي تقدم إليه من الحكم ،يقوم صاحب العمل بالدفع إلى
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يمكن للحكم أن يستقيل شريطة أن يعلم الفريقين بإشعار مدته ( )28يوما .وفي حالة استقالته أو موته

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

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

الشروط.
- 15

- 16

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.

د7-

نموذج ضمان األداء (كفالة حسن التنفيذ)
Performance Guarantee

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

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

بكفالة مالية ،المقاول............................................................................ :

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

بخصوص العطاء رقم ()C-T-22-0009-B

المتعلق بمشروع :عطاء تمديد و استبدال خطوط مياه  /2022لواء عين الباشا

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

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

العطاء 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  .................................ما لم يتم عطاء تمديد و
استبدال خطوط مياه ها أو تجديدها بناء على طلب صاحب العمل .وتجدد تلقائيا لمدد اخرى مدة كل منها  90يوم
ما لم يرد كتاب خطي من شركة مياهنا يفيد بالغاء الكفالة .

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

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

د8-

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

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

بكفالة مالية ،المقاول............................................................................. :

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

بخصوص العطاء رقم ()C-T-22-0009-B

المتعلق بمشروع :عطاء تمديد و استبدال خطوط مياه  /2022لواء عين الباشا
 .............................................بمبلـــــــــــــــــــغ ) ........................ ( :دينـــــــــــــــــــار أردنـــــــــــــــــــي
.........................................................

 ...............................................................................وذلـــــك ضـــــمانا اللتـــــزام المقـــــاول

لتنفيذ جميع التزاماته فيما يخص أعمال اإلصالحات والصيانة بموجب أحكام عقد المقاولة.

واننا نتعهد بأن ندفع لكم – بمجرد ورود أول طلب خطي منكم – 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 ما لم يتم عطاء تمديد و استبدال خطوط مياه ها أو تجديدها بناء على
طلب صاحب العمل وتجدد تلقائيا لمدد اخرى مدة كل منها  90يوم ما لم يرد كتاب خطي من شركة مياهنا يفيد
بالغاء الكفالة .

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

د9-

نموذج كفالة الدفعة المقدمة
Advance Payment Guarantee

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

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

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

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

وذلك مقابل كفالة الدفعة المقدمة بخصوص العطاء رقم :

عطاء تمديد و استبدال خطوط مياه  /2022لواء عين الباشا
 ......................بتأمين قيام المقاول بسداد قيمة الدفعة المقدمة حسب شروط العطاء.

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 عطاء

تمديد و استبدال خطوط مياه ها تلقائيا لحين سداد قيمة الدفعة المقدمة بالكامل.

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

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 العطاء 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:

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 إنشاء.................................................................................

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

موضوع

العطاء

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

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

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

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

اسم المفوض بالتوقيع:

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

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

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

الخاتم:

د12-

نموذج التزامات المقاول
Contractor’s Commitments

-1

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

-3
-4

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

-6

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

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

-2

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

-5

الرقم

اسم المشروع

رقم

العطاء

قيمة اإلحالة
دينار

قيمة األعمال
المتبقية
دينار

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

مدة

التنفيذ

تاريخ أمر
المباشرة

مالحظات

المملكة االردنية الهاشمية
شركة مياه االردن  -مياهنا

عطاء تمديد و استبدال خطوط مياه  /2022لواء عين الباشا
الجزء الثالث
المواصفات الخاصة
وجدول الكميات

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

2022

عطاء تمديد و استبدال خطوط مياه  /2022لواء عين الباشا
 .1وصف األعمال
 .1.1إن األعمال المطلوبة ضمن وثائق هذا العطاء هي تنفيذ و تشغيل خطوط مياة من كافة األقطار و األنواع مع تركيب كل ما
يلزم مع الوصالت للوصلة المنزلية .وفصل واعادة شبك خطوط ووصالت في كافة مناطق التوزيع وحسب تعليمات
المهندس مع تركيب كافة انواع الخطوط ويطلب من المقاول عطاء تمديد و استبدال خطوط مياه وتشغيل خطوط مياه من
جميع االنواع وتركيب كل ما يلزم واعادة االوضاع وحسب مواصفات سلطة المياه العمال المياه
 .1.2إن أي إختالف أو تناقض بين المواصفات الخاصة وبين المواصفات العامة تكون المواصفات الخاصة هي الحاكمة وتطبق
ويعمل بها.
 .1.3مخططات العقد هي المخططات المرفقة بهذا العقد وأية مخططات معدلة أو إضافية أو تفصيلية أو ملحقة يصدرها المهندس
أو يوافق عليها خطيا" من وقت ألخر.
 .1.4تعتبر وثائق العطاء مكملة لبعضها البعض وتقرأ وتفسر على هذا االعتبار.
 .1.5جميع المواد المستعملة يجب أن تكون من أجود األصناف كما وأن المصنعية يجب أن تكون بموجب المواصفات
وبمستوى جيد يوافق عليه المهندس.
 .1.6على المناقصين المشتركين في مناقصة هذا العطاء أن يتصلوا بمديريه الخدمات الفنيه /شركة مياه االردن -
مياهنا للحصول على أية معلومات بخصوص العطاء.
 .1.7بعد إبالغ المقاول بقرار االحالة وقبل توقيع االتفاقية على المقاول تقديم ما يلي باالضافه لما ورد بوثائق العطاء:
برنامج العمل
أ-
دفع الرسوم القانونية لوزارة المالية عن المشروع
ب-
تقديم كشف بالتدفق المالي للمشروع
ج-
تقديم بوليصة تامين و كفالة حسن التنفيذ.
د-
 .1.8المعلومات و األوراق الواجب إرفاقها بالعرض باالضافه إلى ما ذكر سابقا.
صورة عن شهادة التصنيف و التسجيل
أ-
خبرات الشركة في المشاريع السابقة و المشابهة
ب-
كتاب توكيل رسمي للمفوض بتوقيع العطاء حتى يكون ملزما لمقدم العطاء
ج-
أسماء وشهادات الخبرة للجهاز العامل المقترح من طرف المقاول
د-
التزامات الشركة الحالية و التاريخ المتوقع النتهاء األعمال بها وقيمتها
ه-
كشف باليات الشركة وتاريخ صنعها وحالتها
و-
شهادة ما يثبت مقدرة المقاول المالية
ز-

 .2متطلبات العمل -:
أن االعمال المشموله ضمن هذا العطاء هي القيام باستالم المواسير من مختلف االنواع دكتايل ,حديد اسود ,بولي اثيلين
..........الخ من من كافة االقطار واالنزاع و ملحقاتها من مستودعات شركة مياه االردن  -مياهنا وحفر وعطاء تمديد و استبدال
خطوط مياه و انشاء و اتمام و فحص وتعقيم و الفحص الجرثومي في مختبرات شركة مياهنا وتشغيل خطوط مياه الرئيسية
والفرعية حتى العداد بما فيها الكولكتر وذلك في مختلف مناطق ادارة شركة مياه االردن  -مياهنا

لواء عين الباشا

و انشاء مناهل مختلف االقطار و تركيب وتشغيل مفاتيح بمختلف انواعها و تركيب مواسير الجلفانيزد حسب المواصفات  ,واستالم
وتركيب كافة انواع القطع والمفاتيح مع ما يلزم من انشاء مناهل او اعمال خرسانية وفصل الخطوط القديمة ونقل الوصالت او اعادة
تنفيذها وحسب المخططات وكذلك القيام باعمال تغليف الخطوط حسب مواصفات سلطه المياه و الشروط الخاصه وذلك بموجب
الشروط العامة والخاصة والمواصفات العامة الصادرة عن سلطة المياه العمال المياه وهذه المواصفات والشروط الخاصة والمخططات
وجداول االسعار وتعليمات المهندس واية مالحق على وثائق العطاء.

 .3موقع العمل-:

موقع العمل العمال هذا العطاء هي في اي موقع ضمن لواء عين الباشا,ولشركة مياه االردن  -مياهنا لها الحق باعطاء اعمال
في أي مكان من مناطق ادارة الشركه حسب الحاجة و تعليمات المهندس المشرف و دون عالوة على االسعار.

 .4التنسيق- :
.1

.2

.3

.4

على المقاول مسؤولية التنسيق المسبق مع امانة عمان الكبرى و وزارة االشغال العامة والبلدية المعنية وادارة المرررور ومؤسسررة
المواصالت ،شركة الكهرباء واية جهة رسمية اخرى وتقديم جميع متطلبات الجهات المعنية للحصول على موافقاتها للعمررل فرري او
تحت او قرب الطرق العامة واالرصفة و االودية و تحديد حدود الشوارع وعلى المقاول ان يتقيد بتعليمات ومتطلبات هررذه الجهررات
بما فيها اشررارات المرررور واالشررارات التحذيرير ة اوالتحررويالت والحررواجز وحمايررة المشرراة واالمررالك الخاصر ة ومتطلبررات السررالمة
العامة..الخ وجميع المتطلبات واليدفع للمقاول لقاء أعمال التنسيق ايررة عررالوات اذ تعتبررر جميررع التكرراليف مشر موله ضررمن االسررعار
الفردية لالعمال المطلوبة.
من مسؤولية الفريق الثاني الحصول على تصاريح الحفر و موافقات الجهات الرسمية المعنية التمررام العمررل و فرري حررال تررم رفررض
طلبه بمنحه تصريح من اية جهة  ,االمر الذي يؤدي الى ايقاف التنفيذ و عليه يجوز للفريق االول ايقاف اعمررال العطرراء و محاسرربة
المقاول على االعمال المنجزة  ,اما بالنسبة للخطوط التي بوشر العمل بها فيتم اكمالها من قبل مقاول اخررر يعينرره المقرراول الرئيسرري
بعد موافقة شركة مياهنا خالل مدة اسبوع من تاريخ االيقاف و يتم تعيين و محاسبة هذا المقاول من قبررل الفريررق الثرراني وذلررك بعررد
موافقة الفريق االول و في حال لم يحضر الفريق الثاني مقاوال" الكمال االعمال فيحق للفريق االول اكمال العمل على نفقة الفريررق
الثاني و بالطريقة التي يراها مناسبة.
يتحمل المقاول مسؤؤلولية الحصؤؤول علؤؤى تصؤؤاريح الحفؤؤر مؤؤن لمانؤؤة عمؤؤان الكبؤؤرل وللو وزارة األشؤؤغال العامؤؤة واإلسؤؤكان وللو
البلديات وللو ادارة السير ولي جهات اخرل رسمية بشكل كامل دون لن يكون ذلك سببا ً لإلدعاء بالتأخير لو التعويض وفي حؤؤال
لم يتمكن المقاول من الحصول على التصريح بسبب األحوال الجوية لو االسفلت الجديد فإنه يجب إحضار ذلؤؤك خطيؤؤا مؤؤن مؤؤدير
التنسيق ل لمانة عمان و في حالة رفض التصريح بسبب األسفلت الجديد فإنه سؤؤيتم إعطؤؤاء المقؤؤاول معؤؤامالت بديلؤؤة ولؤؤن تكؤؤون
عذراً مقبوالً النخفاض نسبة اإلنجاز ع ّما ذكر بالعقد.
االجراءات الواجب اتباعها لعطاء تمديد و استبدال خطوط مياه خدمات البنى التحتية ضمن حرم الطرق التابعة لوزارة االشغال - :
 .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 االخرى الموجودة اصال على
طول المسار المنوي تنفيذه مع بيان كافة التفاصيل و االبعاد على هذه المخططات.
 .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 عطاء تمديد و استبدال خطوط مياه الخدمات بدون الحفر ( trenchless
) واستخدام مادة الخرسانة السائبة ( )Flowable Concreteلالعمال المطلوب تنفيذها ضمن جسم الطرق الرئيسية و
الثانوية وتكون محملة على السعر المحدد بالعقد.
 .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.
 .6ت قديم كفالة مالية ضمانا العادة االوضاع باسم معالي وزير االشغال العامة و االسكان باالضافة لوظيفته و تكون هذه
الكفالة مطابقة للنموذج المعتمد لدى 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 لدى 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 عطاء تمديد و استبدال خطوط مياه خدمات البنى التحتية المنفذة ضمن حرم الطرق التابعة لهذه الوزارة  ،و
يتم تزويد مركز هذه الوزارة بنتائج هذه الفحوصات اصوليا.
 .10يلتزم المقاولون المعنيون بتقديم مخططات المسارات المنفذة حسب الواقع (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.
 .11يتم اشراك مندوب من مديرية تنسيق خدمات البنى التحتية في لجان االستالم االبتدائي والنهائي لالعمال المنفذة ضمن
حرم الطرق الرئيسية و الثانوية  ،و في حال مطابقة االعمال المعنية لمواصفات و شروط و متطلبات هذه الوزارة يتم
التنسيب باالفراج عن كفالة اعادة االوضاع من قبل مدير االشغال المعني بناء على 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
وذلك تامينا اللتزام المقاول بمواصفات و ازرة االشغال العامة و االسكان و اعادة وضع الطريق كما كان عليه سابقا مع االلتزام
بشروط السالمة العامة اثناء تنفيذ حفريات خطوط  ----------------------بمشروع ----------------
.---------------واننا نتعهد بان ندفع لكم – بمجرد ورود اول طلب خطي منكم المبلغ المذكور او اي جزء تطلوبنه منه بدون اي تحفظ او
شرط – مع ذكر االسباب الداعية لهذا الطلب بان المقاول قد رفض او اخفق في تنفيذ االلتزامات فيما يخص وضع الطريق
كما كان عليه بصرف النظر عن اي اعتراض او مقاضاة من جانب المقاول على اجراء الدفع  .و يتم عطاء تمديد و استبدال
خطوط مياه هذه الكفالة تلقائيا وال يتم الغائها اال بناء على

طلبكم.

وتفضلوا بقبول فائق االحترام
عن البنك

 .5العمل في الليل- :
يحق لصاحب العمل أو المهندس أو ممثل المهندس او اية سلطة أخرى بموافقة المهندس اصدارالتعليمات للمقاول لتنفيذ أي جزء مررن
االعمال في ساعات الليل وذلك في الحاالت التي تتطلررب ذلررك وعلررى المقرراول االلتررزام بهررذه التعليمررات وتنفيررذ االعمررال وبرردون ايررة
عالوات اضافية لقاء ذلك.

 .6برنامج العمل- :

 1-6على المقاول االلتزام بتنفيذ المعامالت التي يقوم المهندس بتسليمها له بالعدد الذي يراه المهندس مناسبا ً وذلك بموجب
محضر تسليم يتم توقيعه من الطرفين حسب األصول ولن يتم احتساب أي معاملة تنفذ دون محضر تسليم.
 2-6يطلب من المقاول تقديم تقارير شهرية تبين نسبة اإلنجاز الفعلي على أرض الواقع بما ال يتجاوز نهاية األسبوع األول
من الشهر التالي بحيث يتم توضيح كافة تفاصيل العمل المنجز خالل الشهر.

 .7جهاز المقاول المنفذ- :
على المقاول ان يحتفظ بتجهيزات انشائية مناسبة و اليات  ............الخ بالعدد الكافى و كادر منفذ يتكون من مدير مشروع
بخبرة  12سنة على األقل ومهندسي موقع عدد  1بخبرة ال تقل عن  5سنوات ومراقبين فنيين عدد  2بخبرة ال تقل عن 5
سنوات و مساحين و عمال مهرة و عمال عاديين مما يمكنه من العمل حسب البرنامج الموافق عليه و ان يتم تسليم األعمال
المحالة إليه طبقا للمواصفات و موافقة المهندس ضمن الوقت المتفق عليه وبدون أي عالوة على االسعار.
في حال رغب المقاول باستخدام مقاوليين فرعيين ,فإنه يتوجب على المقاول اخذ موافقة المهندس على هؤالء المقاولين
الفرعيين عند بداية المشروع ,كما ويشترط بأن يكون المقاول الفرعي مقاوالً مصنفا ً لدى نقابة المقاولين .مع مراعاة ما ورد
في (المادة (4ل - )4المقاولون الفرعيون) من الشروط العامة.

 .8وصف األعمال:
لوال :أن أعمال المقاول تضمن ما يلي عل سبيل المثال وليس حصرا-:
 .1القيام بأعمال الحفر و عطاء تمديد و استبدال خطوط مياه األنابيب و تركيب المفاتيح و القطع و ضغط الخطوط
للتأكد من عدم وجود سيالن أو تسرب في الوصالت و الغسيل و التعقيم و تغليف الوصالت وذلك لخطوط المياه
قطر  "4فما فوق وعلى نفقة المقاول.
 .2استالم و تحميل و نقل االنابيب و المفاتيح و القطع على اختالف انواعها و اقطارها ( كما هو مذكور في جدول
الكميات ) و لوازمها من مستودعات شركة مياه االردن  -مياهنا
 .3اعادة طمم الخنادق بمواد تامين و مواد بيس كورس (  ) B.Cاو حصمه بتدرج حجمي موحد و اعادة االوضاع في
االماكن التي تم حفرها الى ما كانت عليه بموجب المواصفات و تعليمات المهندس بما في ذلك نقل الفائض خارج
الموقع .
 .4تنفيذ و عمل جميع الوصالت و خطوط التوزيع على الخطوط المقترحة ( الجديده).
 .5يتم قص االسفلت بالمنشار االلي وكذلك يجب قص الخرسانه والبالط بشكل منتظم ومستقيم بغض النظر
عن طريقة القص وذلك كي تكون حواف الخنادق مستقيمه ومنتظمه وبزيادة 15سم من كل جهه من حواف
الحفره اوالخندق.
 .6تقديم وصب ايه أعمال خرسانية.
 .7فصل الخطوط القديمة و ربط جميع الخطوط القديمة التى كانت على الخط القديم على الخط الجديد بما فيها
الوصالت و حسب تعليمات المهندس المشرف.
 .8على المقاول استالم و تركيب انابيب الجلفانيز و القطع الالزمه قطر  "1و ¾" (  )heavy dutyو ذلررك
لغاية الوصل بين خطوط البولى ايثلين و العدادت حسب تعليمات المهندس المشرف.
 .9ان اعمال الوصالت المنزليه تتضمن التوصيل الى عداد المشترك و في بعض الحاالت يمكن ان يتم نقل
بعض العدادات الى المدخل الرئيسي للعقار و حسب مواصفات سلطة المياه.

ثانيا :على المقاول مراعاة ما يلي-:
 .1ال يسمح للمقاول بأخذ المياه من خطوط المياه القائمة بدون موافقة المهندس و في حالة موافقة شركة مياه االردن -
مياهنا على ذلك يتم احتساب كميات المياه المستهلكة و محاسبة المقاول على ذلك حسب تعليمات المهندس.
 .2على المقاول كشف وتدقيق مواقع خطوط المياة القائمة قبل البدء فى العمل وذلك بعمل حفر تجريبية لتاكد من
خلو مسار خط المياه من أي خدمات و تاكد من نقطة الربط بحيث يشمل العمل الحفريات في أي نوع من
التربة وإعادة الطمم وإعادة وضع السطوح بموجب المواصفات وتعتبر تكاليف هذة األعمال مشمولة ضمن
أسعار العطاء اذا تم الحفر لمرة واحدة.
 .3أن وصل الخطوط المقترحة مع الخطوط القائمة يجب أن يتم بسرعة و فاعليه من اجل التقليررل مررا أمكررن مررن
اإلخالل بالتزويد المائي للسكان.وعلى المقاول التنسيق المسبق المهندس المشرف و مديرية المياة
 .4أن موافقة المهندس على اى عمل أو مواد مقدمة من المقرراول ال تعفررى المقرراول مررن مسررئولياته المناطررة برره
حسب شروط هذا العطاء.
 .5يتم قطع خطوط المياة المراد التوصيل عليها باستعمال معدات خاصة يوافررق عليهررا المهنرردس حيررث ال يسررمح
باستعمال اللحام الكهربائي أو الغازي و يجب أن تكون عملية القص عمودية على محور الخط.
 .6على المقاو ل اخذ الحيطة لمنع دخول االتربه و األوساخ داخل خطوط الميرراه القائمررة و عليرره أن يرروفر جميررع
المعدات الالزمة بما فيها مضخة لضخ المياه من موقع كل وصله قبل المباشرررة بقطررع الخررط المررراد الوصررل
عليه من اجل منع دخول المياه الملوثة و األوساخ إلى خطوط التوزيع القائمة.
 .7على المقاول التنسيق مع دائرة االراضى و المساحة ومع البلدية المعنيررة و األشررغال العامررة لتحديررد مسررارات
خطوط المياه و ضمان تنفيذها ضمن الطرق الرسمية التي سيتم تسررليمها إليرره مررن قبررل شررركة ميرراه االردن -
مياهنا.
 .8أن اى مواد يقدمها المقاول لالستعمال في أعمال العطاء يجب ان تفحص بعد اخذ موافقررة المهنرردس المشرررف
المسبقة و ذلك على نفقة المقاول و طبقا للمواصفات المطلوبة او اية مواصفات أخرى مكافئة.
 .9ان اى مواد أحضرت الى الموقع و كانت براى المهندس غير صالحة او مررن نوعيررة متدنيررة او غيررر مناسرربة
لالستعمال فى اى اعمال العطاء فعلى المقاول اخراجها من الموقع وعلى نفقته الخاصة.
 .10على المتعهد االخذ بعين االعتبار بان عمله ال يجب ان يؤثر على عملية الدور في المنطقه الترري يعمررل بهررا و
يجب ان ينهي االعمال قبل ان يبدا الدور التالي للمياه في المنطقه
 .11المتطلبات االساسية العمال عطاء تمديد و اسررتبدال خطرروط ميرراه انابيررب الميرراه بموجررب المواصررفات الفنيررة
لسلطة المياة  /وشركة مياه االردن  -مياهنا لكافة البنود كما يلي -:
ل -تنظيف و تسوية و تحضير مواقع و مسارات خطوط المياه الفساح المجال امام معدات المقاول و عماله
ب -حفررر الخنررادق فرري جميررع انررواع التربرره و الصررخور و الخرسررانه و الرربالط و االدراج و االسررفلت و عمررل طمررم
للمواسير فوق و تحت و على الجانبين كما تبين المخططات النموذجيه و يشمل كررذلك الطمررم بمررادة  B.Cبرردل المررواد
التي حفرت و /او حصمه بتدرج حجمي موحد و اعادة اوضاع السطوح كما كانت عليرره سررابقا والررتخلص مررن المررواد
الزائدة الى االماكن المحددة رسميا .
ت -استالم و نقل و عطاء تمديد و استبدال خطوط مياه و عمل الوصالت لكل انررواع المواسررير شررامال جميررع القطررع
من تيا ت واكواع ونقاصات و القطع الخاصة و كل ما يلزم لعطاء تمديررد و اسررتبدال خطرروط ميرراه المواسررير و إتمررام
العمل على أكمل وجه.
ث -استالم و نقل و تركيب كل أنواع المفاتيح والعدادات و جميع القطع الالزمة لخطوط المياه بمختلررف اقطارهررا مررع
القطع المالئمة من فلنجات و براغى و صواميل و كسكيتات وقطع الفصل ........والخ وكافررة مررا يلررزم علررى اكمررل و
حسبما يتطلب التشغيل السليم للمفاتيح.
ج -توريد جميع المواد و األعمال و إنشاء غرف و علب المفاتيح ( و ذلك للمحابس قطر  "8وما فوق و محابس
الهوايات قطر ½  1وما فوق ) من الخرسانة المسلحة كاملة و العمل يشمل أيضا الحفريات الالزمة و الخرسانة
العادية للنظافة و حديد التسليح و اعادة الردم حسب المواصفات و األعمال المعدنية الخاصة بالغرف من أغطية HD
و درجات  ...........الخ و كذلك وصالت األعمدة وعلب السطح  extension spindle & surface boxوجميع
ما يلزم بموجب المخططات التفصيلية و المواصفات و حسب تعليمات المهندس المشرف شركة مياه االردن  -مياهنا
.
ح -انشاء مناهل لعدادات المياه واستالم ونقل وتركيب وتشغيل وفحص وتعقيم جميررع القطررع مررن نقاصررات ومصررافي
وعدادات ومفف وسدادات ومواسير من مستودعات شركة مياه االردن  -مياهنا او فك القطع القائمة واعادة استخدامها

وتسليم التالف الى مستودعات شركة مياه االردن  -مياهنا وذلك حسب المخططات المرفقر ة و السررعر يشررمل اسررتعمال
االسمنت المقاوم لالمالح و الحفريات في كل انواع التربه والصخر او الرربالط و الطمررم للمنهررل القررديم مررن مررواد ذات
تدرج واحد و بيس كورس و اعاده االوضاع سواء كانت تربة او بالط اورخام اوباطون او مزروعة اوحجر الى...
الخ كما كانت ونقل االنقاض الى االماكن التى تحددها الجهات المختصه وقص الخط القديم واغالقه بالسدادات او لحام
وحسب الواقع ويشمل كذلك الطوبار واستعمال الرجرراج و الفحوصررات الالزمرره للبرراطون و تصررريف الميرراه و غطرراء
مانهول من الصاج المبزر سماكة  5ملم مع التدعيم على شكل  Xوالحلق والمفصالت وااليدي ودهرران ثالثررة وجرروه
واللون حسب مايراه المهندس مناسبا و كل ما يلزم من مواد وعدد التمررام العمررل علررى اكمررل وجرره و توريررد وتركيررب
حديد التسليح حسب المخططات و السعر يشمل القص و الثني و كراسي الرفع و الدسر و التربيط مالحظرره تررامين اي
طول حسب المخططات ومواصفات سلطه المياه و تعليمات المهندس المشرف.
خ -توريد جميع المواد الالزمة وعمل تغليف للمواسير مررن الخرسررانة المسررلحة حينمررا تتقرراطع مررع خطرروط الصرررف
الصحى عرضيا او طوليا او مرورها فى االودية و حيثما يلزم و حسب المخططات و تعليمررات و موافقررة المهنرردس و
كذلك الدعامات الخرسانية المسلحة و يشمل ايضررا الحفريررات االضررافية الالزمررة و الخرسررانة العاديررة للنظافررة وحديررد
التسليح والطوبار وجميع االعمال الالزمة بموجب المخططات و المواصفات و حسب تعليمات المهندس.
د -استالم ونقل و تركيب صناديق السطح و ذلك للمحابس قطر  " 6وما دون و كذلك محابس الهوايات قطر 1 1/4
" وما دون و السعر يشمل اية حفريات اضافية و الخرسانة المسلحة الخ و جميع ما يلزم حسب المخططات التفصيلية.
ذ -ربط الخطوط الجديدة مع الخطوط القائمة شامال تركيب كافة ما يلزم من اكواع و نقاصررات و سرردادات ..........
وجميع ما يلزم للتركيب وكذلك توريد و عزل و تغليف الوصالت واجراء فحص وصالت اللحام بواسررطة ()x-rayو
كذلك فحص التغليف و اصالح التغليف اذا لزم و ذلك حسب المواصفات الفنية العمال خطرروط الميرراة (سررلطة الميرراه/
شركة مياه االردن  -مياهنا ).
ر -تركيب انابيب الجلفانيز قطر  "¾ , "1 "2و ½"  heavy dutyمع القطع الالزمه و ذلك لغاية الوصل بين
انابيب البولى ايثلين و العدادات و ذلك حيث يلزم و حسب تعليمات المهندس المشرف .
ز -توريد المياه و المضررخات و الكلررور و المعرردات الالزمرره و اجهررزة ضررغط خطرروط الميرراه وذلررك الجررراء فحررص
التسرب و تعقيم و غسيل خطوط المياه وذلك لجميع خطوط المياه قطر  "4مهما كان طررول الخررط ولخطرروط  63ملررم
اذا زاد طول الخط عن  50متر و يكون المقاول مسؤل حتى يثبت نجاح العينه لرردى المختبرررات المعتمررده و جميررع مررا
يلزم بموجب المواصفات العامه لسلطة المياه العمال المياه و تعليمات المهندس
 .12ان اى حفرية لمسار تنفيذ الخط و يتبين عدم امكانية التنفيذ السباب فنية او اية اسباب خارجة عن ارادة صاحب العمل لررن
يتم احتسابها حيث على المقاول التنسيق مع الجهات المعنية و عمل الحفر التفتيشية و تحديد المسار الفنى المناسب للتنفيذ.
 .13اليتحمل صاحب العمل اية تكاليف اضافية فى حال قيام المقاول بالحفر و يتبين بعدها معارضة الحفرية مع المخططات او
متطلبات االمانة او البلديات او اى جهة رسمية او غير رسمية لها حق االعتراض.
ثالثا :خطوات شبك شبكات المياه المنفذة حديثا وفصل الخطوط القديمة:
 .1يقوم المقاول بعمل حفر تجريبية مهما كان عددها لبيان موقع الخط أو الخطوط التي سيتم الشبك عليها وقبل تقديم
المخططات التنفيذية ) (Shop Drawingsالعتمادها شامال كشف مفصل بجميع القطع الالزمة
 .2إعداد مخطط أولي  As Builtللشبكة المنفذة حديثا ً قبل السير بإجراءات الموافقة لتعيين نقاط الشبك أو الفصل.
 .3يقوم المقاول بعمل مخطط تفصيلي ) (Sketchesلتوضيح طريقة الشبك أو الفصل بعد بيان مواقعها على المخطط العام من
قبل مديرية المياه وتحديدها على الواقع من قبل رئيس قسم التسرب وقيام المقاول بعمل حفر تجريبية لبيان الخطوط المراد
الشبك عليها او فصلها.
ً
 .4يقوم المقاول بتقديم مخططات تفصيلية لنقاط الشبك والفصل وبشكل واضح مبينا المفاتيح والقطع التي تم تركيبها.

 .9المواد التي يقدمها المقاول- :
يكون المقاول مسؤوال عن تزويد اسياخ اللحام من اجود االنواع و االت اللحام و المعرردات و الكهربرراء لعمررل وصررالت انابيررب
الحديررد و االت توصرريل الخطرروط تحررت الضررغط ) )under pressure tapping machineواالت القررص ومررواد العررزل و
تغليف الوصالت وجميع ما يلزم إلنجاز العمل حسب المواصفات و تعتبر تكاليف األعمررال المررذكورة أعرراله مشررمولة ضررمن
السعر الفردي ألعمال عطاء تمديد و استبدال خطوط مياه أنابيب المياه .

 .10المواد التي يقدمها صاحب العمل:
يقوم صاحب العمل ( شركة مياه االردن  -مياهنا ) بتزويد المقاول جميع المواسير و القطع الخاصه على اختالف انواعها و
اقطارها و المفاتيح و علب السطح الخ لتنفيذ و إنهاء و إتمام أعمال خطوط المياه المشموله في العقد بدون اي مقابل في اي من
مستودعاته و حسب تعليمات المهندس.
على المقاول ان يستلم جميع المواسير التي يقدمها صاحب العمل شامال المواسير المستبدلة الضرورية التي ممكن برأي
المهندس اصالحها و استعمالها باالعمال و على المقاول ان يشمل سعره جميع المعدات و اجور العمل و التخزين و النقل و
التحميل و كل ما يلزم الصالح هذه اإلعطاب في جميع المواسير خارجيه كانت او ضربات االطراف باعادة الشنفره او اللحام
او غيرها حسب ما يكون ضروريا و يكون مسؤوال عن تركيبها في االعمال بشكل سليم واليعطى اى عالوة لقاء هذة اإلعمال
اذ تعتبرتكاليفها مشمولة ضمن اسعار العطاء.
كذلك تشمل اسعار العطاء اعادة اى مواسير او مفاتيح او قطع تكون زائدة عن الحاجة و لم تستعمل فى المشروع الى
مستودعات شركة مياه االردن  -مياهنا و حسب تعليمات المهندس شامال ايضا نفقات و اجور التحميل و النقل و التتريل و
التخزين.

 على المقاول توزيع منشورات من شركة مياهنا للتوعية على المواطنين في منطقة العمل مثل المنشورالمرفق ادناه علما بان هذه المنشورات ستكون متوفرة لدل مديرية المشاريع ل مياهنا
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اجراء الفحص الجرثومي
على المقاول مراعاة مايلي عند اجراء الفحص الجرثومي:
 .1يقوم المقاول باخذ المياه للغسيل من مصادر المياه التابعة لشركة مياهنا ( الخط الذي سيتم الشبك عليه او محطات
شركة مياهنا القريبة ) او اي مصدر مائي معنمد من قبل سلطة المياه و على نفقة المقاول
 .2تبقى مسؤولية المقاول قائمة لحين ظهور نتائج عينات الفحص الجرثومي و في حال فشل العينات الجرثومية يقوم
المقاول باعادة التعقيم من جديد ويتم اخذ عينات جرثوميه حتى تنجح العينه .
 .3تكون تكاليف الفحوصات المخبريه واثمان المياه على حساب المقاول والغسيل على نفقة المقاول من حيث اثمان المياه
وتقدر اثمان المياه بثالثة اضعاف السعر الرسمي لشركة مياهنا( سعر الصهاريج ).
 .4انواع الفحوصات :
على المقاول اجراء الفحوصات التالية و على نفقتة الخاصة و ذلك في مختبرات شركة مياهنا او اي مختبر معتمد من
قبل الجهات المختصة لهذه الغاية:
PH – 1
Turbidity – 2
R-CL2 – 3
.1

الهدف:
توضيح اإلجراءات المتبعة في الكشف على الخطوط والشبكات الجديدة الستخدامها في مياه الشرب.

.2

مجال التطبيق:
يطبقققذ هقققذا اإلجقققراء علقققى جميقققع الخطقققوط والشقققبكات التقققي يقققتا الكشقققف عليهقققا مق ق قبقققل ق قققا م قققا ر الميقققاه ،

باستثناء الوصالت المنزلية.
.3

المراجع:
 3.1معايير المواصفة األر نية لمياه الشرب رقا .2008/286
 3.2أسس ومعايير تطهير شبكات مياه الشرب  /شباط 2004-

.4

المسؤوليات:
 4.1يقوم ق ا م ا ر المياه باستالم طلب الكشف على الخط أو الشبكة الجديدة م الجهة المعنية ،كما يقوم باجراء الكشف
على الخط أو الشبكة الجديدة واجراء الفحوصات الميدانية المطلوبة ،وجمع العينات للفحوصات الجرثومية.
 4.2يقوم مدخل البيانات با خال المعلومات الالزمة ع الخط أو الشبكة الجديدة على قاعدة البيانات باإلضافة إلى إ خال نتائج
الفحوصات الميدانية.
 4.3تقققققوم مختبققققرات النوعيققققة بققققاجراء الفحوصققققات الجرثوميققققة الالزمققققة للعينققققات التققققي يققققتا جمعهققققا وا خققققال
النتائج على قاعدة البيانات.
 4.4يقوم رئيس ق ا مختبرات النوعية بإصدار التقرير و الفاتورة المتعلقة بالفحوصات المنفذة على الخط أو الشبكة الجديدة.
 4.5يقوم مدير النوعية وضبط الجو ة باعتما التقرير والفاتورة ليتا إرسالها الى الجهات المعنية.
االجراءات:

.5

 5.1يبلغ ق ا م ا ر المياه م قبل  :المشرف على المشروع أو اإلستشاري بوجو خط جديد أو شبكة مياه جديدة يرا
فح ها ،ويتا التن يذ بينهما م أجل تحديد يوم لجمع العينات وفح ها مع ضرورة وجو ضخ على تلك المنطقة في اليوم
المتفذ عليه.
 5.2يقوم الق ا بتدوي المعلومات المطلوبة (تاريخ التبليغ ،اسا المبلغ،المقاول والمشرف على المشروع باإلضافة إلى الموقع،
مواصفات الخط و رقا العطاء ) على نموذج ( " )F WR 006سجل فحص الخطوط والشبكات الجديدة".
 5.3يقوم المقاول قبل الفحص بغ ل وتعقيا الخط الج ديد أو الشبكة الجديدة المرا فح هما  ،وم ثا يقوم بشبك الخط الجديد
بالخط المغذي مؤقتا وذلك لتغذيته بمياه شبكة شركة مياهنا.
 5.4يقوم ق ا م ا ر المياه بالكشف على الموقع  ،وبعد مطابقة المعلومات الم تلمة بالواقع ،يتا تحديد موقع نقاط لجمع
العينات على طول الخط أوالشبكة الجديدة مع بقاء الطرف الثاني م الخط (نهاية الخط) مفتوحا لجمع العينات منه.
 5.5يتا تحديد طول الخط بكافة انواعه واقطاره ،وم ثا يتا جمع عينات يتناسب عد ها مع طوله لفح ها بالمحد ات المطلوبة
وبحد أ نى كالتالي:
 5.5.1اذا كان قطر الخط  63ملا أو اقل فانه يتا اجراء التالي :
• يتا جمع عينة واحدة ويتا فح ها بالمحد ات الميدانية فقط في حال كان طول الخط المرا فح ه م  100-1م
• يتا جمع عينة واحدة ويتا فح ها بالمحد ات الميدانية والجرثومية في حال كان طول الخط م  500-101م
 5.5.2إذا كان قطر الخط أكثر م  63ملا فإنه يتا اجراء التالي:
• يتا جمع عينة واحدة ويتا فح ها بالمحد ات الميدانية فقط في حال كان طول الخط المرا فح ه م  50-1م
• يتا جمع عينة واحدة ويتا فح ها بالمحد ات الميدانية والجرثومية في حال كان طول الخط م  500-51م
 5.5.3إذا كان طول الخط م  1000-500م  :تجمع عينتي  ،االولى م منت ف الخط تقريبا  ،والثانية م نهايته ويتا

فح ها بالمحد ات الميدانية والجرثومية.
 5.5.4إذا كان طول الخط م  5000-1000م  :تجمع ثالث عينات  ،عينتي م مواقع مناسبة على طول الخط أو الشبكة
تمثل نوعية المياه اخل الخط  ،والعينة الثالثة تجمع م نهاية الخط  ،ويتا فح ها بالمحد ات الميدانية والجرثومية.
 5.5.5إذا كان طول الخط أكثر م  5000م  :تجمع أربع عينات ،ثالث عينات يتا جمعها م مواقع مناسبة على طول
الخط أو الشبكة  ،ويتا جمع العينة الرابعة م نهاية الخط ،ويتا فح ها بالمحد ات الميدانية والجرثومية.
مالحظة  :عند تحديد مواقع جمع العينات م الخط يتا مراعاة كل م تضاريس المنطقة،وجو وصالت فرعية أو
خطوط فرعية ،وجو محابس أو هوايات على طول الخط وذلك ليتا جمع العينات المطلوبة بأسهل طريقة وأكثرها
توفيرا إن أمك .
5.6

5.7

5.8

5.9

يقوم كا ر ق ا م ا ر المياه بفحص المحد ات الميدانية التالية لعينات المياه م نقاط الجمع على طول الخط أوالشبكة وهي:
 R-CL2, Turbidityوم ثا مطابقة النتائج الميدانية بمعايير المواصفة األر نية لمياه الشرب رقا  2008/286وت جيل
ذلك عل نموذج (. "Analysis Request of Amman Sample" )F145
إذا كانت نتائج الفحوصات الميدانية مطابقة للمواصفة فإن كا ر الق ا يقوم بجمع العينات الجرثومية لفح ها في مختبرات
النوعية  ،وفي حال لا تك نتائج الفحوصات الميدانية مطابقة فإنه يتا إبالغ المشرف على المشروع أواالستشاري بذلك
ليطلب م المقاول إعا ة غ ل وتعقيا الخط أو الشبكة ،وم ثا إعا ة فحص المحد ات الميدانية مرة أخرى ،ويوثذ ذلك
بواسطة البريد االلكتروني.
بعد اجراء الفحص الجرثومي وفي حال مطابقة نتائج الفحص لمعايير المواصفة االر نية لمياه الشرب يقوم رئيس ق ا
المختبرات باصدا رها  ،وفي حال لا تك نتائج الفحوصات الجرثومية مطابقة فانه يتا ابالغ المشرف على المشروع او
إلاستشاري بذلك ليطلب م المقاول اعا ة غ ل وتعقيا الخط او الشبكة ،وم ثا اعا ة الفحص مرة اخرى ،ويوثذ ذلك
بواسطة البريد االلكتروني ،ليتا بعد ذلك اصدار النتائج.
ي در ق ا مختبرات النوعية تقريرا بنتائج الفحوصات المنفذة على عينات الخط ( الميدانية والجرثومية ) ،والتكلفة
المترتبة على اجراء هذه الفحوصات باستخدام نموذج(  "Test Report & Invoice" )F WR 008بحيث يوضح في
التقرير التالي:
رقا التقرير  :والذي يكتب على ال يغة التالية  X-Y/Z :بحيث يعبر الرمز Xع الرقا المت ل ل لطلب
5.9.1
الكشف ع الخط أو الشبكة الجديدة ،ويعبر الرمز Yع الشهر  ،والرمز  Zع ال نة (  X,Y,Zم خانتي ) .
اسا الزبون .
5.9.2
العنوان  :وهو موقع الخط أو الشبكة الذي تا فح ه.
5.9.3

رقا العطاء.
5.9.4
الفحوصات المنفذة على العينات ،والطريقة التي تا اجراء الفحص باعتما ها باالضافة الى نتيجة
5.9.5
الفحوصات المنفذة ووحدة قياسها.
تكلفة اجراء الفحوصات ،باالضافة الى التكلفة االجمالية الجراء الكشف على الخط أو الشبكة الجديدة.
5.9.6
توقيع المدير الفني.
5.9.7
يقوم مدير النوعية وضبط الجو ة بعد ذلك باعتما التقرير و الفاتورة  ،وت ديرها م خالل كتاب رسمي إلى إ ارة الشؤون
المالية ،وإلى اإل ارة المعنية بالخط او الشبكة الجديدة.

.6

النماذج:
Flow Chart for the Procedure 6.1
سجل فحص الخطوط والشبكات
Form No.(WR 06) 6.2
Analysis Request of Amman Sample
Form No.(F 145) 6.3
Test Report & Invoice
Form No. (WR 008) 6.4

االبالغ عن وجود خط أو شبكة جديدة
المقاول:
غسل وتعقبم الخط او الشبكة الجديدةالجديد بالخط المغذي
 شبك الخطWash
على نهاية
عمل Outعيناتفحصه
جمعالمراد
الخط
يتناسب عددها مع طول
الخط أو الشبكة
فحص العينات بالمحددات الميدانية
النتائج
مطابق
جرثومية و فحصها
جمع عينات ة
النتائج
مطابق
اصدار ة
تقرير بنتائج
الفحوصات للجهة
المعنية

النتائج
مخالفة

النتائج
مخالفة

طريقة العطاء تمديد و استبدال خطوط مياه لخطوط الحديد و الدكتايل و الحديد المجلفن و البولي ايثيلين-:
أ  -تحضير الخندق و الطمم السفلي و الجانبي:
❖ من الضروري ان يتوفر للتربه حيثما يلزم دعما ثابتا و دائما الجل الحصول على عطاء تمديد و استبدال خطوط
مياه سليم للمواسير.
ْ
❖لالرض الصخريه يحفر الخندق على عمق ال يقل عن (  ) 150ملم تحت خط الماسوره و يمال بمواد ذات تدرج
واحد عندما تكون التربه مبتله او اذا كان االساس طريا او حيثما بكون اسفل الخندق غير منتظم فقد يكون من
الضروري زيادة هذة السماكه ,و على المقاول القيام بهذه االعمال على حسابه.
❖اما في االراضي الترابية او الطرية الخالية من الحجر القاسي او االجسام الصلبة و حيثما يمكن تسوية ارضية
الخندق تسويه مستويه دون وجود فراغات لتعطي دعما منتظما للمواسير على طولها و حسب قناعات المهندس فانه
من الممكن ان يسمح بعطاء تمديد و استبدال خطوط مياه المواسير مباشرة على اسفل ارضية الخندق الى عمق اكثر
تحت اسفل الماسورة يكفي لوضع المواد الناعمة و حسب موافقة المهندس المشرف و حسب المواصفات ادناه.
❖يجب عدم حفر الخندق لمسافه كبيره قبل عطاء تمديد و استبدال خطوط مياه المواسير كما يجب دفن المواسير
بالسرعة الممكنة و يجب عدم وضع الطوب و االجسام الصلبه تحت الماسوره للدعم المؤقت او الدائم.

ب -الطمم حول االنبوبBEDDING AND SIDE BEDDING :
❖تردم جميع الخنادق بمسافة ( ) 150ملم تحت اسفل الماسورة و حتى منسوب ( ) 300ملم فوق ظهر الماسورة و
تدك يدويا و بانتظام على طبقات ال تزيد عن (  ) 100ملم للسماكة المدكوكة.
❖مواد الطمم السفليه و الجانبيه و حول الماسوره يجب ان تكون من رمل صويلح الخالي من الشوائب.
رمل صويلح الخالي من الشوائب وحسب التدرج والمواصفات التاليه -:

حجم المنخل

نسبة المار %

 -الكتله الطينيه التزيد عن %1من الوزن

5ر9ملم (")3/8

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 Lignite -اليزيد عن  %1من الوزن0

30ر0ملم (رقم )50

30-10

15ر0ملم (رقم )100

10-2

075ر0ملم (رقم )200

3-0

و على اي حال يجب اخذ موافقة المهندس المشرف الستعمال المواد السابقه اعاله و حسب طبيعة الموقع.
ج -الطمم الى السطح العلوي-:
لوال :الخنادق في األرض الترابية:
اعادة طمم الخنادق من منسوب ما بعد التامين الى منسوب سطح االرض من تكون مواد الطمم من منسوب (  150مم ) فوق ظهر
الماسوره الى منسوب االرض من مواد مختاره موافق عليها وتكون مواد الطمم من منسوب (  150مم ) فوق ظهر الماسوره الى
منسوب االرض من مواد مختاره موافق عليها ويجري دكها باالجهزه الميكانيكية مع الرش بالماء والدحل على طبقات وتكون
سماكة كل طبقة منها ال تزيد عن ( 200مم ) .
اما درجة الدك فتكون بما ال يقل عن  % 90من الكثافة الجافة للطمم وكما هو مبين على المخططات وحسب اختيار بروكتر
المعدل حسب المواصفات رقم (. )AASHTO.T.180

 تكون المواد المختاره المستعمله لردم الخنادق من مواد مناسبه ( موافق عليها من المهندس المشرف )  ،خالية من الفضالتوالشوائب ومتدرجه للحصول على درجة الدك المطلوبه وال تحتوي على الحجاره او قطع الخرسانه التي يزيد حجمها عن ( 50
مم ) في أي قياس ويكون محتوى اللدونه (  ) plasticity Indexللمواد المناسبه اقل من ( ) 10طبقا ً للمواصفات البريطانية رقم
(  ) 1377وتكون الكثافة الجافة العظمى لها اكثر من (  1,6غرام /سم ) 3حسب فحص بركتور القياسي للكثافة وفي حالة عدم
صالحية او كفاية مواد الحفر ( ناتج الحفريات ) فعلى المقاول وعلى نفقته الخاصه احضار وتوريد مواد الطمم الصالحه من حفر
معتمده من خارج الموقع ويوافق عليها المهندس المشرف .
مالحظررة  :العمال هذا العطاء يسمح ب الطمم من مواد ناتج الحفر بعد ازالة الحجارة وقطع الخرسانه التي يزيد حجمها عن ( 50
ملم ) وذلك في االسطح الترابية والطبيعية فقط .
 تكون المواد المختاره المستعمله لردم الخنادق من مواد مناسبه ( موافق عليها من المهندس المشرف )  ،خالية من الفضالتوالشوائب ومتدرج ه للحصول على درجة الدك المطلوبه وال تحتوي على الحجاره او قطع الخرسانه التي يزيد حجمها عن ( 50
مم ) في أي قياس ويكون محتوى اللدونه (  ) plasticity Indexللمواد المناسبه اقل من ( ) 10طبقا ً للمواصفات البريطانية رقم
(  ) 1377وتكون الكثافة الجافة العظمى لها اكثر من (  1,6غرام /سم ) 3حسب فحص بركتور القياسي للكثافة وفي حالة عدم
صالحية او كفاية مواد الحفر ( ناتج الحفريات ) فعلى المقاول وعلى نفقته الخاصه احضار وتوريد مواد الطمم الصالحه من حفر
معتمده من خارج الموقع ويوافق عليها المهندس المشرف .
مالحظررة  :العمال هذا العطاء يسمح بالطمم من مواد ناتج الحفر بعد ازالة الحجارة وقطع الخرسانه التي يزيد حجمها عن ( 50
ملم ) وذلك في االسطح الترابية والطبيعية فقط  .يجب صب باطون للمقاطع العرضية مع اعادة االوضاع الى ما كانت عليه
بموجب المواصفات والمخططات النموذجية وتعليمات المهندس بما في ذلك نقل الفائض خارج الموقع الى االماكن المحدده من قبل
الجهات ا لمختصة والدك باالجهز الميكانيكية مع الرش بالماء و الدحل على طبقات بحيث ال تزيد سماكة كل طبقة منها عن ()150
ملم ودرجة الدك بما ال يقل عن  %95من الكثافة الجافة .

ثانيا :الخنادق في السطوح المعبدة ( الشوارع ,الساحات ,االرصفه ):
• ان اعادة وضع الشرروارع و السرراحات واالرصررفه واالطرراريف الررى مررا كانررت عليرره سررابقا" يجررب ان يررتم بموجررب
المواصفات وحسب التفاصيل المبينه على المخططات وبموافقة المهندس.
• تكون المواد المستعمله وكافة االعمال المتعلقه بها مطابقه لما ورد فر ي المواصر فات الفنيرره العامرره العمررال الطرررق
والجسور الصادره عن وزارة االشغال العامه واالسكان لسنة  1991وماطرأ عليها من تعديالت.
• تعتبر تكاليف اعادة وضع السررطوح الررى مررا كانررت عليرره و وضررع البرراطون للمقرراطع العرضررية و ازالررة و ترحيررل
االنقاض مشمولة ضمن االسعار االفرادية و ال يدفع لذلك اى عالوات ما لم يذكر خالف ذلك فى جدول الكميات.

أ:

الشوارع والساحات المعبده (المسفلته) -:

تعاد اوضاع السطوح المعبده كمايلي-:
▪
بعد االنتهاء من اعمال الطمم والدك والوصول الى المنسوب الالزم والحصول على موافقةالمهندس كمايلي-:
 .1توريد وتوزيع وخلط وفرش ورش بالماء والدحل لدرجة  %95حسب تجربة بروكترالمعدل وبسماكة 15سم بعد الدحل وذلك لطبقة
االساس االولى (.) Sub-Base Course
 .2توريد وتوزيع وخلط وفرش ورش بالماء والدحل لدرجة  %100حسب تجربة بروكتر المعدل وبسماكة 15سم بعد الدحل وذلك
لطبقة االساس الثانيه (. ) Base Course
 .3تكون مواد الطبقتين االولى والثانيه متدرجه حسب المواصفات العامه العمال الطرق والجسور(فصل  1-3جدول  2-3صنف ب).
 .4توريد ورش الوجه التأسيسي ( ) Prime Coatمن اسفلت ( ) MC-70بمعدل 5ر1كغم/م 2ويتم الرش ميكانيكيا" .
 .5توريد وفرش ودحل الخلطه االسفلتيه الساخنه ( )Hot Bituminous Concreteوبسماكة حسب سماكه الطبقه القائمة على الواقع
وبحيث التقل عن 10سم بعد الدحل وعلى طبقات بسماكة (  )5سم لكل طبقة وترش طبقة الصقة بين الطبقات  RC 250و
بمعدل  .5كغم لم. 2
 .6عند قطع كافة الشوارع المعبدة االفرازية او التنظيمية حسب تصنيف امانه عمان الكبرى أو وزارة األشغال العامة او البلديه
المعنيه (عرضيا" اوبشكل مائل او اذا وجدت اي معارضه بوجود خدمات اخرى ) فان مواد الطمم قبل طبقة السطح المعبده يجب
ان تكون كمايلي-:

من الخرسانه العاديه سماكة ( )30سم وبقوة كسر مكعبي صغري التقل عن (200كغم/سم2بعد  28يوما") وان ال تقل عمق
الحفرية عن 60سم كما هو مبين في المخططات ويجب اعادة السطوح كما كانت عليه سابقا".
من اسفل طبقة الخرسانه العاديه المشار اليها في البند ( )1اعاله ولغاية طبقة التأمين يجب ان تكون مواد الطمم من مواد (B.C.
) حسب المواصفات ادناه وتردم وتدك كما ورد سابقا" وكماهو مبين في المخططات او بحصمه ذات تدرج واحد ..
 .7في حاالت المقاطع العرضية عندما تكون الطبقه االخيرة من الخرسانه فانه يتم رشها باالسفلت الالصق ) (RC250بمعدل 0.5
كغم/م .2او مفلفلة وحسب تعليمات المهندس المشرف وحسب المواصفات الفنية المعتمدة من قبل امانة عمان الكبرى.
▪ ان متطلبات تدرج مادة الفرشيات الحصوية ( ) B.C.عند فحصها حسب المواصفات االردنية القياسية النشاءات الطرق
والجسور الصادره عن وزارة االشغال العامه واالسكان 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

االرصفه-:

ب:

بعد االنتهاء من اعمال الطمم والدك والوصول الى المنسوب الالزم والحصول على موافقة المهندس تعاد وضع االرصفه الى
ماكانت عليه سابقا" حسب المواصفات و المخططات و بموجب تعليمات المهندس وشامال مدة خرسانية سماكة  10سم تحت
البالط.

االطاريف-:

ج:
•
•

تكون االطاريف اما حجريه اومن الخرسانه جاهزه الصنع وحسب ماتكون عليه الحاله.
تركب االطاريف حسب وضعها االصلي باستعمال مونه االسمنت والرمل بنسبة  3-1والعمل يشمل القاعده الخرسانيه
والتصفيح خلف الحجر من الخرسانه العاديه (200كغم/سم 2بعد 28يوما")مع جميع االعمال وبموافقة المهندس المشرف.

د – مواسير البولي ايثيلين-:
 .1على المقاول استالم وتحميل ونقل وعطاء تمديد و استبدال خطوط مياه واتمررام وفحررص خطرروط ميرراه ()  Service Linesمررن
مواسير البولي ايثيلين قطر  63 ,32 , 25ملم او  125ملم شررامال كافررة مررا يلررزم مررن مفرراتيح وقطررع مررن مرررابط واكررواع وتيهررات
وسدادات وقطع خاصة…الخ وجميع ما يلزم حسب المواصفات الفنية لسلطة المياه العمال خطرروط الميرراه والمخططررات التفصرريلية
وحسب تعليمات المهندس المشرف.
 .2يتم توصيل خطوط المياه (  )Service Linesقطر  63ملم من مواسير البولي ايثلين على خطوط المياه القائمة او المقترحة كما
يلي:
أ -على خطوط مواسير الدكتايل الرئيسة سواء كانت محتويه على الماء او فارغه باستعمال قطع خاصة Under
Pressure Tapping Gunmetal Ferrule and Saddle installed on the mainsوحسب ماهو مبين على
المخططات وبموجب تعليمات المهندس المشرف.
ب -على خطوط مواسير الحديد يتم التوصيل كالتالي:

▪
▪
▪

▪

▪

للوصالت المنزلية القائمة يتم عمل فتحة في الخط الرئيسى ولحام " مفة " بالقطر المطلوب ليتم التوصيل عليها مع
االخذ باالعتبار عزل و دهان منطقة اللحام.
للخطوط الفرعية ( الخدمية ) قطر  63ملم ،يتم قص الخط الرئيس وتركيب ولحام " تي " بقطر يساوي قطر الخط
الرئيس وفرع  63ملم ليتم التوصيل عليها .
للوصالت المنزليه القائمة (في حال كونها من مواسير البولي ايثلين ) يتم اعادة ربطها وتوصيلها على الخطوط
الفرعيه من مواسير البولي ايثلين المقترحة باستعمال Self - tapping Ferrule and saddle placed on the
 service line, or equal tee as indicated on the Drawingsوحسب تعليمات المهندس المشرف.
على المقاول عطاء تمديد و استبدال خطوط مياه شريط تحذيري او )  ( Ferrous Tracking Tapeحسب
المواصفات المرفقة وذلك لمواسير البولي ايثيلين فوق طبقة الطمم الناعم (طبقة التأمين )مباشرة وتعتبر التكاليف كاملة
مشمولة ضمن االسعار االفرادية العمال عطاء تمديد و استبدال خطوط مياه مواسير البولي ايثيلين .
يكون المقاول مسؤوال عن تزويد اسياخ اللحام من اجود االنواع حسب البند (  )5 – 3من المواصفات العامه و االت
اللحام و القص و عدد كافي من شفرات القص و المعدات و الكهرباء لعمل و صالت انابيب الحديد و كذلك المعجون
الخاص الخالي من الرصاص للوصالت المسننه الخاصه باالنابيب المجلفنه وأنابيب البولي ايثيلين والمعجونه
المستعمله لتنفيذ و صالت انابيب الدكتايل ( ) lubrication Pasteو كذلك مواد عزل وتغليف الوصالت حسب
مواصفات العامة وموافقة المهندس المشرف و تعتبر تكاليف االعمال المذكوره اعاله مشموله ضمن السعر الفردي
العمال عطاء تمديد و استبدال خطوط مياه انابيب المياه.

المواصفات الالزمة العمال عطاء تمديد و استبدال خطوط مياه مواسير البولي ايثلين بواسطة
اللحام الكهربائي Electrofusion
• التاكد من قابلية القطع والمواسير اللحام الكهربائي مع بعضها البعض وحسب مواصفات الشركة الصانعة للقطع.
• التاكد من ان قطع اللحام موجودة ضمن اكياس مغلقة وان التتعرض للشمس المباشرة وعدم فتح هذه االكياس اال بالموقع وعند
اجراء عملية الحام مباشرة
• ان تكون ماكنة اللحام ومنطقة الحام موجودة تحت نفس الظروف الجوية
• حماية منطقة اللحام من الظروف الجوية الغير مناسبة مثل الريح والمطر والثلج وان تتراوح درجة الحرارة من 10-م45-م
• حماية منطقة اللحام سواء على الماسورة او على القطعة من كافة انواع الملوثات مثل الغبار والدهون والزيوت والشحوم
وعدم لمس هذه المنطقة بااليدي وفي حال حدوث ذلك يجب اعادة التنظيف بالمادة الخاصة بتنظيف الPE
خطوات اجراء عملية اللحام
• تنظيف منطقة العمل على الماسورة وقطعها بشكل عامودي
• تقشير منطقة العمل بواسطة االداة الخاصة بذلك الزالة الطبقة المتاكسدة على ان التزيد طبقة التقشير عند ماهو مبين
بالجدول التالي:
الحد االدنى لطبقة التقشير
القطر الخارجي للماسورة
 .2ملم
 25-20ملم
 .2ملم
 63-32ملم
 .2ملم
 225-75ملم
 .2ملم
اكبر  225ملم
او حسب اتعليمات الخاصة بالشركة الصانعة
• تنظيف منطقة العمل بواسطة المنظف الخاص بمادة ال PE
• توضع العالمات على الماسورة واحضار القطع الالزمة
• تدخل القطعة حسب العالمات الموضوعة مسبقا
• تثبيت القطعة بواسطة اداة التثبيت الخاصة بذلك

الحد االقصى لطبقة التقشير
 .2ملم
 .25ملم
 .3ملم
 .35ملم

•
•

توصل االقطاب القطعة مع ماكنة واتبع التعليمات واالجرءات الخاصة بماكنة الحام وحسب طريقة الشركة الصانعة.
بعد االنتهاء من عملية الحام تتم ازالة االقطاب وتترك الفترة الالزمة للتبريد ثم تزال اداة التثبيت وتكون الفترة
الالزمة للتبريد كما هو مبين بالجدول التالي:

الحد االدنى للوقت الالزم للقطع والسوكت
SDR11
القطر الخارجي ملم

الفترة الالزمة قبل ازالة
اداة التثبيت( دقيقة)

32-20
110-75
160-125
225-180

6
10
15
20

القطر الخارجي
(ملم)

الفترة الالزمة قبل اداة
التثبيت(دقيقة)

160-125
225-180

15
20

الفترة الالزمة قبل اجراء فحص الضغط ( دقيقة )
الضغط اقل من  6بار
10
20
30
45

الضغط اكثر من  6بار
30
60
75
90

SDR17
الفترة الالزمة قبل اجراء فحص الضغط ( دقيقة)
الضغط اقل من  6بار
30
45

الضغط اكثر من  6بار
75
90

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

الضغط اقل من  6بار
10
20

الضغط اكثر من  6بار
30
60

 .11األعمال ضمن األمالك الخاصة والتبليغ-:
حيثما يكون تنفيذ العمل في األراضي الخاصه فان صاحب العمررل يكررون مسررؤوال" عررن مفاوضررة أصررحاب هررذه األراضرري أو
شاغليها والحصول على حقوق مرور في هذه األراضي وتكون مسؤولية المقاول العمررل بالسرررعة المتفررق عليهررا مررع صرراحب
العمل والمهندس واعالمهم عن عزمه دخول هذه الممتلكات الخاصة وسرعة عمله فيها كما هو وارد في شروط العطاء .وقبل
المباشرة في أعمال الحفريات في األمالك الخاصه يتوجب على المقاول ان يتفق ويسجل مع صاحب هذه األمررالك أو شرراغليها
على حالة سطوح هذه األمالك مع اشاره خاصة إلى أية ظواهر تتطلب عناية خاصة واعادة األوضرراع وتعمررل هررذه السررجالت
بمساعدة المهندس الذي يحتفظ بنسخه من هذه االتفاقيات والسجالت واليحق للمقاول المطالبة بأية أجور عن أية أعمال اضافيه
اوتأخير اوتوقف ينشأ عن ذلك.

.12المرافق المدفونة تحت األرض-:
يجب على المقاول ان يراعي البنود في المواصفات العامه والتي تتعلررق بمسررؤولية المقرراول لتحدير د األمرراكن والمحافظررة علررى
المرافق المدفونه تحت االرض والمنشئات ويطلب من المقاول الحصول على المعلومات التامرره عررن مواقررع هررذه المرافررق مررن
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 تعليمررات
المهندس.

.13إعادة وضع الطرق واالرصفه-:
ان اعادة وضع الطرق واالرصفه يتم عمله وفقا" للبنود ذات العالقة في المواصفات علررى انرره اذا تررم تغييررر الوضررع مر ن قبررل
السلطات المعنيه لسطوح هذه الطرق واالرصفه أثناء تنفيذ المشروع (مثل سررفلته طرررق اوعمررل ارصررفه ) فانرره يتوجررب علررى

المقاول اعادة وضع هذه السطوح طبقا" الخر وضررع ويررتم حسرراب المتررر الطررولي لهررذه المواضررع حسررب مايقابلرره فرري جرردول
الكميات.

.14المياه لألعمال-:
يكون المقاول مسؤوال" عن تأمين جميع احتياجاته من المياه في موقع العمل الستعمال عماله ومستخدميه ومستخدمي
صاحب العمل والمهندس ولتنفيذ األعمال المشموله بهذا العقد وتخزينها في اوعيه نظيفه (يوافق عليها المهندس) بالكميات
الكافيه لتضمن سير العمل وعلى نفقته الخاصه.

.15مختبر فحص المواد-:
•
•
•
•

على المقاول تسمية مختبر لفحص المواد مؤهل ومعتمد لدى الجهات المختصة وموافق عليه من قبل شركة مياه االردن -
مياهنا وذلك إلجراء وعمل الفحوصات المطلوبه بانواعها المختلفه حسب ومواصفات العطاء وكذلك الفحوصات التي يطلبها
المهندس.
على المقاول إرسال وإحضار العينات إلى ومن المختبر (أو إحضار جهاز المختبر إلى موقع 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 وتحضير التقارير مشموله ضمن أسعار العطاء.
على المقاول تزويد المهندس بجدول مواعيد الفحوصات مسبقا.

مخططات العقد:
مخططات العقد و اي مخططات معدله او تفصيلية او ملحقة يمكن ان يصدرها المهنرردس اثنرراء سررير العمررل فررى اعمررال العطرراء
وكذلك المخططات التفصيلية المقدمة من المقاول و الموافق عليها خطيا من قبل المهندس .

.16مخططات التنفيذ :
على المقاول ان يقدم للمهندس الخذ موافقته مخططات تنفيذية لالعمال المنفذة ومخططات تفصرريلية بعررد التنسرريق مررع الجهررات
ذات العالقة مبينا فيها كافة اللوازم والقطع واالقيسة ومواصفات المواد واالعمال وحسب طلب المهنرردس المشرررف وذلررك بعررد
الكشف على الخطوط القديمه.
وال يجوز المباشرة بتنفيذ او تصنيع او توريد اية مواد ما لم يقدم المقرراول المخططررات التنفيذيررة لهررا والحصررول علررى موافقررة
المهندس مسبقا.
يقدم المقاول الى المهندس ثالثة نسخ باإلضافة للنسخة األصلية موقعة من المقاول بموجب كتاب خطي بررذلك وتسررلم للمهنرردس
فى موقع العمل او حسب طلب المهندس.
على المقاول ان يقوم بتصحيح و تعديل هذة المخططات و حسب طلب المهندس.
موافقة المهندس على هذة المخططات او المواد او االجهزة و المواصررفات ال تعفررى المقرراول مررن مسررؤولية التوريررد والتصررنيع
بالمقاسات الصحيحة وحسب مواصفات ومتطلبات العقد وتعتبر تكرراليف اعررداد وتجهيررز المخططررات التنفيذيررة مشررمولة ضررمن
اسعار العطاء.

 .17المخططات المرجعية( AS-Built )-:
عند انتهاء اعمال عطاء تمديد و استبدال خطوط مياه خطوط المياه او الصرف الصحي يقوم المقاول بعمل المسح الالزم النتاج
المخططات المرجعية لالعمال كما نفذت شامال المسقط االفقى و البروفايل بمقياس رسررم (العمررودي  100/1واالفقرري )1000/1
و تبين هذه المخططات وبشكل واضح اإلسم الرسمى لكل شارع وكذلك اشارات لمواقررع اى مرافررق مدفونررة ظهرررت اثنرراء تنفيررذ
اعمال العطاء.

مواصفات المخططات المرجعيةAs-Built

 .1المواصفات الفنية للمخططات المرجعية على برنامج :ArcGIS

عند تقديم المخططات المرجعية باستخدام برنامج  ArcGISعلى المقاولين مراعاة الشروط التالية:
.1

أن تكون جميع البيانات الجغرافية الم لمة مرفوعة م احيا ً بن بة خطأ ال تزيد ع  30سا.

.2

أن يكون نظام اإلسقاط الم تخدم  Cassini_Palestine_Gridو المعتمد لدى شركة مياهنا.

.3

أن تكون البيانات الم لمة م قبل المقاول موجو ة في طبقات خاصة منف لة ع البيانات التي يتا ت ليمها للمقاول م قبل مديرية نظا المعلومات
الجغرافية.

.4

أن يتا إضافة الخطوط الرئي ية و خطوط الوصالت المنزلية و قطع المياه و مناهل ال رف ال حي الجديدة في طبقات منف لة.

.5

أن يتا إضافة الخطوط التي تا إلغاؤها و استبدالها في طبقة خاصة.

.6

أن تكون هناك طبقة منف لة تظهر نق اط ربط الخطوط الجديدة على الخطوط القائمة موضح فيها قطر و نوع الخط الذي تا الربط عليه.

.7

أن تكون أسماء الطبقات ذات معنى و تشير إلى البيانات اخل الطبقة.

.8

أن تكون أسماء الحقول الخاصة بالطبقات و أنواعها ( )Database Schemaمطابقة لتلك الم تخدمة في قاعدة بيانات مديرية نظا المعلومات
الجغرافية.

 .9أن تكون الحقول معبأة بشكل صحيح باالعتما على . GIS Database Structure

 .1.1المواصفات الفنية للمخططات الورقية المرافقة للنسخ الرقمية :

على المقاولين مراعاة الشروط التالية عند عمل المخططات الورقية طبق األصل المرافقة للنسخ الرقمية:

 .1أن تظهر البيانات الجديدة على المخططات الورقية بشكل واضح من خالل تمييزها بلون و رمز مختلف عن بقية البيانات
الموجودة و أن تظهر نقاط الربط والفصل على المخططات .
 .2أن تظهر الخطوط التي تم الغاؤها اواستبدالها على المخططات الورقية بشكل واضح من خالل تميزها بلون ورمز مختلف عن
بقية البيانات الموجودة وأن تظهر نقاط الفصل في المخططات .
 .3أن تظهر معلومات الهامش )( Legendعلى المخططات .
 .4أن يكون قطر و نوع الخط موضحاً على جميع الخطوط الجديدة و القائمة.
 .5أن تكون أرقام القطع و أسماء الشوارع و المعالم ظاهرة على المخططات.
 .6أن يتم ارفاق مخطط بروفايل لخطوط الصرف الصحي الجديدة مع مخطط الموقع مع مراعاة التطابق

بينهما.

 .7أن يتم ارفاق مخطط  Profileلخطوط المياه التي تزيد اقطارها عن  250ملم موضح فيها االعماق الفعلية للخط المنفذ و
العوائق و االحداثيات و القطع بمخطط تفصيلي
 .8ان يتم ارفاق مخطط تفصيلي لغرف المحابس و العدادات (  ( Chambersوملحقتها من القطع وغيرها وبكافة انواعها .
 .9أن يلتزم المقاول بنموذج الطباعة المعتمد لدى مديرية نظم المعلومات الجغرافية و أن يتم تعبئة الحقول في المخططات بشكل
صحيح .
 .10أن يكون اسم الشارع الذي تم تمديد أو فصل خطوط فيه موضحا على المخطط (إن وجد).
 .11أن تكون المخططات مدققة حسب األصول و تحمل اسم وتوقيع جهة اإلشراف.

 .2المواصفات الفنية للمخططات المرجعية على برنامج :AutoCAD
عند تقديم المخططات المرجعية باستخدام برنامج  AutoCADعلى المقاولين مراعاة الشروط التالية:

 .1أن تكون جميع البيانات الجغرافية المسلمة مرفوعة مساحياً بنسبة خطأ ال تزيد عن 30سم.
 .2أن يكون نظام اإلسقاط المستخدم  Cassini_Palestine_Gridو المعتمد لدى شركة مياهنا.
 .3أن يتم إضافة الخطوط الرئيسية الجديدة و القائمة و خطوط الوصالت المنزلية الجديدة في طبقات منفصلة تكون من نوع
.Polyline

 .4ان يتم اضافة الخطوط التي تم الغائها و استبدالها على طبقة خاصة .
 .5أن يتم عمل طبقة خاصة من نوع  Pointلمناهل الصرف الصحي و لقطع المياه.
 .6أن يتم عمل طبقة  Textتظهر أقطار و أنواع الخطوط.
 .7أن يتم إعطاء كل خط مياه أو صرف صحي جديد و كل منهل صرف صحي جديد اسم خاص به على أن يتم إضافة أسماء
الخطوط و المناهل في طبقات  Textمنفصلة.
 .8أن تكون أسماء الطبقات ذات معنى و تشير إلى البيانات داخل الطبقة.
 .9أن يتم تعبئة المعلومات الخاصة بجدول البيانات الذي يتم تسليمه للمقاول من قبل مديرية نظم المعلومات الجغرافية بشكل
صحيح باالعتماد على .GIS Database Structure

 .2.1المواصفات الفنية للمخططات الورقية المرافقة للنسخ الرقمية :

 .1أن تظهر البيانات الجديدة على المخططات الورقية بشكل واضح من خالل تمييزها بلون و رمز مختلف عن بقية البيانات
الموجودة و أن تظهر نقاط الربط والفصل على المخططات .
 .2أن تظهر الخطوط التي تم الغاؤها اواستبدالها على المخططات الورقية بشكل واضح من خالل تميزها بلون ورمز مختلف عن
بقية البيانات الموجودة وأن تظهرنقاط الفصل على المخططات .
 .3أن يكون قطر و نوع الخط موضحاً على جميع الخطوط الجديدة و القائمة.
 .4أن تكون أرقام القطع و أسماء الشوارع ظاهرة على المخططات.
 .5أن يتم ارفاق مخطط بروفايل لخطوط الصرف الصحي الجديدة مع مخطط الموقع مع مراعاة التطابق

بينهما.

 .6أن يتم ارفاق مخطط  Profileلخطوط المياه التي تزيد اقطارها عن  250ملم موضح فيها االعماق الفعلية للخط
المنفذ و العوائق و االحداثيات و القطع بمخطط تفصيلي
 .7ان يتم ارفاق مخطط تفصيلي لغرف المحابس و العدادات (  ( Chambersوملحقتها من القطع وغيرها وبكافة انواعها .
 .8أن يكون اسم الشارع الذي تم تمديد أو فصل خطوط فيه موضحا على المخطط (إن وجد).
 .9أن تظهر معلومات الهامح ( )Legendعلى المخططات.
 .10أن تكون المخططات مدققة حسب األصول و تحمل اسم وتوقيع جهة اإلشراف.

 .3المواصفات الفنية للمخططات المرجعية المرسومة يدوياً(فقط لعطاءات الوصالت المنزلية للمقاولين الذين
يحملون الدرجة الرابعة فما دون):

 .1أن يتم الرسم على المخططات المعتمدة التي يتم تسليمها للمقاول من قبل مديرية نظم المعلومات الجغرافية فقط و ليس على
أي مخطط اخر.
 .2أن تظهر البيانات الجديدة على المخططات الورقية بشكل واضح من خالل تمييزها بلون و رمز مختلف عن بقية البيانات
الموجودة و أن تظهر نقاط الربط والفصل على المخططات .
 .3أن تظهر الخطوط التي تم الغاؤها اواستبدالها على المخططات الورقية بشكل واضح من خالل تميزها بلون ورمز مختلف عن
بقية البيانات الموجودة وأن تظهرنقاط الفصل على المخططات .

 .4أن يكون رسم الخط في الجهة الصحيحة من الشارع وأن يتم تحديد بعد الخط عن أي معلم (سور المنزل ,حجر الرصيف,
عمود الكهرباء غير ذلك).
 .5أن يتم توضيح قطر ونوع الخط الجديد و قطع المواسير كالهوايات و المحابس و غيرها على المخطط.
 .6أن يكون اسم الشارع (إن وجد) الذي تم تمديد أو فصل الخطوط فيه موضحاً على المخطط.
 .7أن يتم توضيح قطر الخط الذي تم الشبك عليه و ذلك بكتابته في الموقع المخصص لذلك.
 .8أن تكون المخططات مدققة حسب األصول و تحمل اسم وتوقيع جهة اإلشراف.

 .4شروط و أحكام عامة

 .1يلتزم المقاولون بتقديم المخططات المرجعية على شكل نسخ رقمية  GISباالضافة الى النسخ الورقية وذلك حسب المواصفات المذكورة سابقا.

 .2يسمح للمقاولين بتقديم المخططات المرجعية على شكل نسخ رقمية  AutoCADبدالً من  GISباالضافة الى النسخ
الورقية وذلك حسب المواصفات المذكورة سابقا لكن يتم حسم ماقيمته  %1من قيمة العطاء.
 .3في حالة الوصالت المنزلية فقط يسمح للمقاولين من الدرجة الرابعة و الخامسة و السادسة فقط تقديم مخططات ورقية
مرسومة يدويأ لمخططات الوصلة وذلك حسب المواصفات المذكورة سابقا لكن يتم حسم ما قيمته  %2من قيمة العطاء.
 .4يتم رفض استالم المخططات المرجعية إذا كانت مقدمة على شكل مخططات ورقية مرسومة يدويا من قبل المقاولين من الدرجة األولى و الثانية و
الثالثة أو اذا كانت مقدمة لغير الوصالت المنزلية بغض النظر عن درجة تصنيف المقاول .
 .5يلتزم المقاولون بتقديم كتاب تعهد لدقة المخططات المقدمة على شكل نسخ رقمية GISأو  AutoCADو سيتم أخذ عينات عشوائية لقياس مدى دقة
الرفع المساحي للبيانات المقدمة من قبل المقاول و إذا تبين أن نسبة الخطأ تزيد عن  30سم ل  %50من العينات المختار خالل فترة الصيانة يتم
توجيه انذار للشركة واضافة  25نقطة على القائمة السوداء .

 .6المهله المعطاة للمقاولين لتقديم المخططات المرجعية As-Builtللخطوط و الشبكات المنجزه هي شهر من تاريخ تقديم
الفاتورة هي شهر من تاريخ تقديم الفاتورة  ،وال يتم صرف أي فاتورة الحقة قبل تقديم المخططات المرجعية As-Built
للمطالبة السابقة .
 .7يلتزم المقاول بالمحافظة على االسرار التجارية والمعلومات والوثائق التي يحصل عليهااوتصل إلى علمه من خالل تعامله مع الشركة وفي هذاالسياق
يلتزم المقاول بعدم استعمال االس اررالتجاريةوالمعلومات والوثائق التي يحصل عليه اكماويلتزم بعدم االفصاح عنها واالتجار بها بمقابل اوبدون مقابل
اء كان على عالقة بأعمال العطاءاول ميكن دون موافقة
اوالتبرع بهااواالفصاح عنهااوبثهاعن طريق الوسائل االلكترونيةاوالعادية الى اي طرف ثالث سو ً

شركة مياه االردن ـمياهنا الخطية تحت طائلةالمسؤوليةوالمسائلةالقانونية.

 .8يحق لشركة مياهنا تعديل المواصفات الفنية للمخططات المرجعية بما يخدم مصلحة العمل و إعالم المقاول بذلك.

لالستفسار يرجى مراجعة شركة مياهنا ل

لواء عين

الباشا مدير مديرية نظم المعلومات الجغرافية.

 .18كميات المواسير و المفاتيح و القطع الخاصة-:
على المقاول ان يعمل مسحا للخطوط و التاكد من االطوال من كل من المواسير المطلوبة باقطارها المختلفة وكذلك كميررات
القطع من تيهات و اكواع و سدادات ونقاصات ......الخ و المفاتيح بانواعها و اقطارها المختلفررة و القطررع الخاصررة الالزمررة
التمام االعمال.

 .19الجداول-:
جداول التطابق:
النشرات الفنية وجداول التطابق Technical Catalogue & Compliance Tables
على المقاول أن يقدم النشرات الفنية لكافة المواد التي تدخل في عمل المشروع وأن يقدم النشرة الفنية األصلية للمادة
المعروضة تماما" الخاصة بها بالذات أو التي تشملها فنيا" مع التأشير على المادة طرازها في النشرات الفنية المرفقة وتقديم
جدول مقارنة مفصال" فيه أسم المادة المعروضة وطرازها والمطلوبة (وطرازها أن ذكر في العطاء ) والمواصفات الفنية
الكاملة للمعروض مقارنة بالمطلوب في العطاء وبيان االختالف والتطابق فيما بنهما وأي مالحظة على ذلك كما ويجب
تقديم المواصفات القياسية المصنعة عليها المادة المطلوبة والمعروضة الثبات االختالفات أو التطابقات الفنية وذلك الخذ
موافقة المهندس المشرف .

 .20شهادة الفريق الثالث-:Third Party Control :
بناء على ما ورد ذكره في الشروط الخاصه  /الجزء الثاني من دفتر عقد المقاوله ص  31فان الشركات المعتمده للفحص
كطرف ثالث ( و للمقاول حرية اختيار احدها و اعالم صاحب العمل باسم هذه الشركه ) هي المذكوره تاليا:

1 – SGS – Societe General De Surveillance.
2 – Tub scope Verco International.
3 – OMIC – Overseas Merchandise Inspection Company LTD.
4 – Baltic Control LYTD.
5 – Inspectorate (suisse) S. A.
6 – Control Union International.
7 – Socotec International Inspection.

 .21لوحة تسمية المشروع-:
على المقاول و خالل اسبوع من تاريخ استالم موقع العمل تقديم و عمل لوحة قياس  0.5*0.7متر على االقل مثبته فى
مكان واضح من في كل موقع من مواقع العمل و حسب تعليمات المهندس و مبينا بوضوح ما يلى:
• اسم المشروع و رقم العطاء
• اسم المالك (شركة مياه االردن  -مياهنا)
• اسم الجهة المشرفة على المشروع شركة مياه االردن  -مياهنا /مديرية خدمات الزبائن .
• اسم المقاول و عنوانه
• تاريخ بدء العمل ومدة العطاء
تتكون اللوحة من اطار متين من حديد الزواية قيرراس  5*50*50ملررم مررع التقويررة القطريررة و يكررون مررن الصرراج المجلفررن
سماكة  2ملم تثبت اللوحة على ماسورتين قطر  2بوصة مثبتين فى االرض داخل قاعدتين خرسانيتين بقياس مناسب.
تدهن كامل اللوحة مع االطار و التقويات والوجه بدهان اساس خاص بالحديد المجلفن.
يكون لون الدهان النهائى للوجه و نوعية وحجم الخط حسب تعليمات و موافقة المهندس.
تعتبر تكاليف تجهيز و توريد و تركيب اللوحة و ازالتها عند االنتهاء من اعمال المشروع مشمولة ضمن اسعار العطاء.

.22استعمال أجزاء من المشروع عند االنتهاء-:
لصاحب العمل الحق اذا رغب فى ذلك استعمال او تشغيل اى جزء او اجزاء من المشروع مباشرة حين االنتهاء من
تنفيذهاوال يعيطه الحق الية دفعات اضافية بسبب ضياع الوقت او عدم مالئمة العمل التى يمكن ان يتعرض لها نتيجة
لهذا العمل من قبل صاحب العمل.

.23الدعامات الخرسانية-:
الدعامات الخرسانية الواردة فى المخططات النموذجية هى لخطوط المياه ذات ضغط  16بار وفى حالة عدم مالئمة
الدعامة الخرسانية الواردة فى المخططات لضغط الخط يقوم المقاول بتصميم الدعامة المناسبة و تقديمها للمهندس
المشرف للموافقة عليها و بدون المطالبة باى تكاليف اضافية.
علما ان هذه االعمال من ضمن سعر المتر الطولي لعطاء تمديد و استبدال خطوط مياه االنابيب.

.24جهاز المقاول المنفذ:
يتعين على المقاول االلتزام بتعيين الكادر المطلوب وحسب ما هو مبين في الجدول أدناه وهذا يعتبر الحد االدنى ويجب
زيادة عدد المراقبيين عند زيادة عدد الفرق العاملة ،وفي حالة عدم التزام المقاول بتعيين الكادر المطلوب ،سيتم حسم
المبالغ الشهرية المحددة في الجدول أدناه من استحقاقات المقاول وال يحق للمقاول االعتراض على ذلك ،مع العلم أن على
المقاول زيادة عدد الفرق العاملة حسب حجم العمل و حسب طلب المهندس.

الرقم

الوظيفة
مدير مشروع
وكيل مفوض
مهندس موقع
مراقب
مساح
قياس

1
2
3
4
5
6

.25
.1

.2

.3

.4
.5

المؤهل
هندسة
هندسة
هندسة
كلية جامعية متوسطة
كلية جامعية متوسطة

عدد سنوات
الخبرة
7
7

العدد المطلوب
1
1

مبلغ الحسم عن كل يوم/لكل
شخص غياب/دينار
35
25

شروط السالمة العامة
على المقاول اتخاذ االجراءات الالزمة لسالمة جميع العاملين في الموقع وتزويدهم بجميع االجهزه و االلبسة الضرورية لذلك
و حسب البنود أدناه و بالتنسيق مع اجهزه امانه عمان الكبرى او البلديات المعنية و دائره السير و المهندس المشرف و بدون
ايه عالوه على االسعار.
على 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 الح ر :
• 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 باعمل.
• على المقاول تحديد وتعليم مصادر األخطار مثل ( كوابل كهرباء  ,تلفون  .............الخ)
على المقاول اتخاذ اإلجراءات الالزمة لضمان السالمة العامة على الطرق و مرفق طيه مخططات إرشادية للسالمة
العامة على الطرق لتطبيقها على المواقع و بالتنسيق مع أجهزة أمانة عمان الكبرى البلديات المعنية و دائرة السير و
المهندس المشرف بدون اية عالوة على األسعار.
ستقوم شركة مياهنا بإجراء التفتيش الدوري على السالمة العامة في مواقع العمل وفى حالة عدم االلتزام بمتطلبات
السالمة سيتم المطالبة بالتعويض االتفاقي من مستحقات المقاول عن كل مخالفة من المخالفات الواردة أعاله وحسب
النموذج بمقدار ( )50-200دينار وحسب رأي المهندس.
على المقاول اتخاذ االجراءات الالزمه للسالمه العامه و تدعيم جدران الحفريات بالطوبار الالزم بدون ايه عالوه على
االسعار.

 .6على المقاول اتخاذ االجراءات الالزمه لضمان السالمه العامه على الطرق و مرفق طيه مخططات ارشرراديه للسررالمه
العامه على الطرق لتطبيقها على المواقع و بالتنسيق مع اجهزه امانه عمان الكبرى او البلديات المعنية و دائره السررير
و المهندس المشرف و بدون ايه عالوه على االسعار.

 .26أوامر العمل-:
سوف يتم تسليم المقاول أوامر العمل بموجب محضر تسليم يحتوي على رقم اإلشتراك الخاص بكررل معاملررة ويررتم توقيعرره حسررب
االصول.

وعلى المقاول تزويد الجهاز المشرف بايميل رسمي معتمد من اجل تسهيل التواصل واستالم اوامر العمل واستالم
الكتب الرسمية
 .27انتهاء العقد-:
ينتهي العمل بهذا العقد بانتهاء مدة العطاء و هي  365يوما تقويميا بغض النظر عن قيمه األعمال المنفذة لو انتهاء
المخصصات المالية والمقدرة بؤ ( )150000مئة وخمسون الف دينارا اردنيا ،ايهما ينتهي قبل األخر وحسب قرار شركة مياه االردن
 مياهنا فقط وبدون إن يكون لي حق للمقاول المطالبة بالتعويضات ,ولمياهنا الحق بزيادة المخصصات المالية للعطاء لو عطاءتمديد و استبدال خطوط مياه ا لمدة بما يحقق مصلحة شركة مياهنا وعلى المقاول قبول ذلك دون لي تغيير على األسعار.

نظام تصاريح العمل
لهداف تطبيق النظام
 .1إنجاز العمل بطريقة آمنة ومنظمة.
 .2إعالم المدراء المعنين عن األعمال المخطط لها والتي قد تؤثر على مستوى الخدمة التي تقدمها الشركة.

لنواع تصاريح العمل
 .1التصريح الممتد ( طويل األمد ) :ويغطي األعمال الروتينية – فترة التصريح (  6أشهر ).
 .2التصريح الخاص  -المحدد ( قصير األمد ) :ويغطي أعمال محددة ومخطط لها – ويعطى تصريح لكل مهمة أو عمل.

األعمال التي يطبق عليها نظام تصاريح العمل
 .1التصاريح الممتدة – تطبق على:
• مكاتب صيانة شبكات المياه – ويغطي كل أعمال الصيانة الرويتنية اليومية ،بينما تنجز المهمات اليومية بنا ًء على أمر
عمل صادرمن مدير مديرية صيانة شبكات المياه .وعلى روساء اقسام الصيانه طلب إصدار التصريح وتجديده قبيل
إنتهاء صالحية التصريح ( فترة التصريح –  6أشهر ).
• شعبة العطاء تمديد و استبدال خطوط مياه ات الرئيسية– ويغطي التصريح األعمال الروتينية اليومية ،بينما تنجز
المهمات اليومية بنا ًء على أمر عمل صادرمن مدير مديرية صيانة شبكات المياه  .وعلى رئيس شعبه العطاء تمديد و
استبدال خطوط مياه ات طلب إصدار التصريح وتجديده قبيل إنتهاء صالحية التصريح ( فترة التصريح –  6أشهر ).
• عقود إعادة األوضاع وعقود كشف المياه الفاقده – ويغطي التصريح كافة األعمال في العقد ،بينما تنجز المهمات اليومية
بنا ًء على أمرعمل صادرمن مدير مديرية صيانة شبكات المياه .على المقاول طلب إصدار التصريح قبل البدء بأي عمل
ضمن العقد ( التصريح يغطي الفترة التي يسري فيها العقد ) ويجدد كل  6شهور.
• عقود إستبدال المواسير المجلفنة  -ويغطي التصريح كافة األعمال المطلوب إنجازها ،بينما تنجز المهمات اليومية بنا ًء
على أمر عمل صادرمن مدير مديرية صيانة شبكات المياه .على رئيس قسم االشراف طلب اصدار التصريح من مدير
مديرية صيانة شبكات المياه قبل البدء بأي عمل ضمن العقد ( التصريح يغطي الفترة التي يسري فيها العقد ).
• عقود التوصيالت الجديدة في ادارة خدمات الزبائن – ويغطي التصريح عقود ادارة توصيالت المياه الجديده وتوصيالت
الصرف الصحي  ،على ممثل ادارة خدمات الزبائن طلب إصدار التصريح وتجديده قبيل انتهاء صالحية التصريح (
فترة التصريح  6أشهر ).

•

•

مديرية الصيانة – ويغطي التصريح كافة أعمال الصيانة الوقائية ،بينما تنجز المهمات اليومية بنا ًء على أمر العمل.
المشرف الكهربائي أو المشرف الميكانيكي يطلب إصدار التصريح ويطلب تجديده قبيل انتهاء صالحية التصريح (فترة
التصريح –  6أشهر) .ويجب مالحظة أن أعمال الصيانة التالية تتطلب تصريح محدد:
✓ أعمال صيانة معدات الكلور.
✓ أعمال الصيانة المتعلقة بلوحات التحكم الكهربائيه.
✓ أعمال صيانة المضخات.
اعمال صيانة الصرف الصحي – ويغطي التصريح كافة أعمال الصيانة الروتينية الوقائية والتصحيحية والتي تنجز
بجهد موظفي مياهنا  .مدير محطات التنقية ومدير صيانة شبكات الصرف الصحي يطلبا إصدار وتجديد تصاريح العمل
– كل في مجال عمله ( فترة التصريح –  6أشهر ) مع مالحظة أن الدخول إلى األماكن المحصورة يتطلب تصريح
عمل خاص لكل دخول.

 .2التصاريح الخاصة (المحددة ) – وتطبق على األعمال التالية:

عقود مشاريع اإلستثمار الرئيسي:
األعمال التي تتم على الشبكات

األعمال التي تتم على المرافق

التوصيالت

الغسيل والتعقيم

العزل وفحوصات سريان المياه (منتصف الليل)
بداية تشغيل الشبكة
إلغاء الشبكة (توقيفها )

بداية تشغيل المرافق
إلغاء المرافق (توقيفها)
إزالة المرافق

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

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

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

• أعمال مديرية الصيانة على :
 .1معدات الكلور.
 .2األعمال المتعلقة بالعمل على اللوحات الكهربائيه .
 .3األعمال التي تتم على المضخات .
يطلب إصدار التصريح المشرف الكهربائي أو المشرف الميكانيكي.
• تنظيف الخزانات – يطلب مدير ادارة االنتاج والنوعيه ومدير ادارة العمليات إصدار التصريح وتكون مسئولية إصدار
التصريح مشتركة بين ادارة االنتاج والنوعيه و ادارة العمليات.
• أعمال صيانة شبكات الصرف الصحي التي يقوم بها متعهدين – يطلب مدير صيانة شبكات الصرف الصحي إصدار
التصريح
االعمال المتعلقة باآلالت في محطات التنقية – يطلب إصدار التصريح مدير محطات التنقية.
• األعمال التي يقوم بها المتعهدين عن طريق سلطة المياه األردنية – ويطلب من المتعهد تصريح العمل في كلتا الحالتين
التاليتين:
 .1إذا كانت األعمال تتم على المرافق أو األراضي تحت إدارة مياهنا.
 .2وإذا كانت األعمال تتم خارج المرافق او األراضي تحت إدارة مياهنا ولكنها تؤثر على مستوى الخدمات التي
تقدمها الشركة.

كيفية تطبيق نظام تصريح العمل
يتم تطبيق النظام بإستخدام:
 .1نموذجي تصريح العمل ( الممتد أو المحدد ) ويصدر على  4نسخ :
• األولى ( األصلية ) – يحتفظ بها طالب التصريح .
• الثانية – يحتفظ بها في المكتب الصادر عنه التصريح .
• الثالثة – ويحتفظ بها في موقع العمل .
• الرابعة – ويحتفظ بها في قسم السالمة والصحه المهنية .
 .2تفاصيل نظام العزل واإلقفال – وترفق هذه الورقة مع تصريح العمل إذا كانت األعمال المطلوبة تتطلب تطبيق هذا النظام.

عملية الحصول على الموافقة
وهي مسؤولية مدير ادارة الدائرة المعنية باصدار تصريح العمل ،ويعتبر الطلب للحصول على تصريح عمل موافق عليه ( إذا تم
توقيعه من قبل مدير االدارة المعنية) تصريح عمل ساري المفعول.

من يوقع تصاريح العمل

ادارة العمليات
الصرف الصحي
المياه
مدير تشغيل شبكات المياه
مدير المياه الفاقدة
مدير صيانة شبكات المياه

مدير الصرف
الصحي

ادارة االنتاج والنوعية

ادارة الخدمات الفنية

مدير الصيانة
رئيس قسم صيانة محطات
معالجة المياه

مدير االشراف
مدير االستثمار

مدير تشغيل المحطات واآلبار
مالحظة :إذ ا كان الشخص طالب التصريح مخول بالتوقيع على التصريح فعليه تقديم الطلب وأخذ الموافقة عليه من شخص آخر مخول
بالتوقيع وال يجوز أن يكون طالب التصريح والموقع عليه نفس الشخص ويتم اعتماد توقيع مدير ادارة الدائره المعنية .

إدارة نظام تصريح العمل:
المدراء التالية أسمائهم مسؤلين عن اصدار تصاريح العمل كل في مجال عمله:

ادارة العمليات
م –.أعمال الصرف الصحي.
م –.اعمال المحطات واآلبار.
م –.صيانة شبكات المياه
م –.تشغيل شبكات المياه

ادارة االنتاج والنوعية
م –.اعمال الصيانة.
م –.أعمال محطات معالجة المياه .

ادارة الخدمات الفنية
م –.اعمال االستثمار
م –.اعمال االشراف

الملحق ( ج ) يبين نموذج تعهد المتعهدين
نموذج تعهد المتعهدين لتطبيق شروط السالمة العامة
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 مطاطية بأعداد كافية وبأحجام مختلفة وحسب الحاجة.
• 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 أى شخص في الحفريه.
• وضع اشارات مرور تحذيريه وارشاديه قبل موقع الحفريه وبعدها وبالمسافه الكافيه.
• استخدام اللواح الموجود على ظهرالسياره في حاالت العمل الليلي قبل موقع الحفريه وبعده حتى نتمكن من توفير
الحمايه الالزمه للعاملين في الموقع .
• استخدام اثنين من العاملين قبل موقع الحفريه وبعد موقع الحفريه من اجل تنظيم عملية السير خصوصا ً اذا كان
العمل في شارع السير فيه باتجاهين وغير مفصول بجزيره وسطيه.
• عدم وضع أية مواد أخرى أووجود أية أشخاص خارج نطاق الشريط التحذيري المحيط بمنطقة العمل.
• عدم استخدام أية مواد أخرى لتحل محل أدوات السالمه العامه المذكوره اعاله مثل البراميل والحجاره.
• على جميع العاملين في الموقع ارتداء مالبس مرئيه بشكل واضح ليالً حتى يمكن للسائقين من رويتهم بسهولة.
• على جميع العاملين في الموقع ارتداء جميع ادوات ومالبس السالمه العامه الالزمه في ذلك الموقع.
• في حالة قيام المشرف باستالم العمل فيجب عليه تدقيق استخدام ادوات السالمه العامه في الموقع قبل االستالم.
• في حال مخالفة المتعهد المور السالمه العامه فانه يوقف عن العمل واليتم استالم أى جزء من المشروع منه وتوقع
عليه عقوبه ماليه تحدد حسب ماتراه الشركة مناسباً.
• تقع على عاتق المتعهد /المقاول مسؤولية أي إصابة عمل تقع ألي شخص سواء موظفا ً لديهم أم من عامة الناس او
أي حادث يلحق الضرر في ممتلكات اآلخرين ناتج عن عدم إتخاذ تدابير السالمة العامة الالزمة والضرورية وال
عالقة لشركة مياهنا امام القضاء بذلك

االسم ................:

التوقيع ......................:

التاريخ .........................:

الملحق ( ب ) يبين شروط السالمة العامة والمستلزمات والمعدات الالزم توفيرها والتقيد بها من قبل المتعهدين
والمقاولين
شروط السالمة العامة للمتعهدين والمقاولين
 .1على المقاولين والمتعهدين اتخاذ االجراءات الالزمه لسالمة جميع العاملين وعامة النراس فري المواقرع وتزويرد كافرة
العاملين لديهم بجميع االجهزه ومالبس الوقاية الشخصرية ومعردات السرالمة الالزمرة و الضررورية و حسرب البنرود
أدناه و بالتنسيق مع المهندس المشرف و بدون ايه زياده على االسعار المتفق عليها.
 .2على المقاول /المتعهد وضع اإلشارات التحذيريرة و اتبراع متطلبرات السرالمة العامرة قبرل بردء العمرل و تقرديم خطرة
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.
• علرررى المقررراول تحديرررد وتعلررريم مصرررادر األخطرررار مثرررل ( كوابرررل كهربررراء  ,تلفرررون  ،خطررروط
الغاز .............الخ)
 .3على المقاول اتخراذ اإلجرراءات الالزمرة لضرمان السرالمة العامرة علرى الطررق و مرفرق طيره مخططرات إرشرادية
للسالمة العامة على الطرق لتطبيقها على المواقع و بالتنسيق مرع أجهرزة أمانرة عمران الكبررى او البلررديات المعنيررة و
دائرة السير و المهندس المشرف بدون اية زياده على األسعار
 .4ستقوم شركة مياهنا  /مهندسي اإلشراف المسؤولين عن األشراف ومتابعة التنفيذ بإجراء التفتيش الدوري على
السالمة العامة في مواقع العمل وفى حالة عدم االلتزام بمتطلبات السالمة سيتم المطالبة بالتعويض االتفاقي من
مستحقات المقاول عن كل مخالفة من المخالفات الواردة أعاله وحسب النموذج بمقدار ( )100-300دينار وحسب
رأي المهندس المشرف.
 .5على المقاول اتخاذ االجراءات الالزمه للسالمه العامه و تدعيم جدران الحفريات بالطوبار الالزم بدون ايه زيراده
على االسعار.
 .6في حال تكرار المخالفه سيتم رفع قيمة الغرامه دون سابق أشعار بزياده مقدارها  100دينار.

المستلزمات والمعدات المطلوب توفيرها من قبل المتعهد
 .1توفير مستلزمات السالمة التالية لكل للية
•
•
•
•
•

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

 -2توفير معدات السالمه ومالبس الوقايه الشخصيه التاليه لكل عامل-:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

حذاء سالمة
خوذه لحماية الراس
كفوف
واقيات سمع في حالة العمل على كمبريسات
سترة عاكسة
عدد كافي من االقماع البالستيكية
اشارات ارشادية وتحذيرية
شريط عاكس
حواجز حماية
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 السالمة العامة وعن مخاطر وأضرار قد تلحق بالمواطنيين
توفير او تدريب شخص مدرب ومؤهل للقيام بواجبات السالمة والصحة المهنية من قبل المتعهد
يتحمل المتعهد اى خسارة ناتجة عن عدم تطبيقه شروط السالمة العامة
تكون مسؤولية متابعة وتنفيذ النقاط اعاله مع المتعهد المنفذ للعمل مرن قبرل مهنردس االشرراف المسر ؤول عرن متابعرة
المشروع .

نموذج التفتيش على السالمة
اسم العطاء:
المراقب:
مندوب المقاول:
الرقم

رقم العطاء:
التاريخ:
البنــــد

االلتزام

التصحيح المطلوب

1

مخططات ووثائق العطاء متوفرة في الموقع.

نعم /ال /ال ينطبق

نعم  /ال

2

صندوق اإلسعافات األولية متوفر ومجهز.

نعم /ال /ال ينطبق

نعم  /ال

3

منطقة العمل منظمة وخالية من العوائق.

نعم /ال /ال ينطبق

نعم  /ال

4

المستودع نظيف ومنظم.

نعم /ال /ال ينطبق

نعم  /ال

5

المواد القابلة لالشتعال في أوعية مخصصة وإشارة التحذير متوفرة.

نعم /ال /ال ينطبق

نعم  /ال

6

األدوات والمالبس الوقائية متوفرة ومستعملة.

نعم /ال /ال ينطبق

نعم  /ال

7

السترة العاكسة متوفرة ومستعملة.

نعم /ال /ال ينطبق

نعم  /ال

8

جميع العوائق واألخطار متوفرة وموضحة ومعزولة.

نعم /ال /ال ينطبق

نعم  /ال

9

اإلشارات التحذيرية واإلرشادية متوفرة ومستعملة.

نعم /ال /ال ينطبق

نعم  /ال

10

الممرات مفتوحة وسليمة.

نعم /ال /ال ينطبق

نعم  /ال

11

حماية الحفر مستعملة حيث يلزم.

نعم /ال /ال ينطبق

نعم  /ال

12

جنب الحفر خالي من العوائق والردم.

نعم /ال /ال ينطبق

نعم  /ال

13

وسائل السيطرة على الغبار مستعملة.

نعم /ال /ال ينطبق

نعم  /ال

14

الخدمات األخرى كالكهرباء والهواتف محددة المسار.

نعم /ال /ال ينطبق

نعم  /ال

15

خطة تنظيم السير متوفرة وموافق عليها.

نعم /ال /ال ينطبق

نعم  /ال

16

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

نعم /ال /ال ينطبق

نعم  /ال

17

العمال خارج نطاق تحرك اآلليات الثقيلة.

نعم /ال /ال ينطبق

نعم  /ال

18

التصرف باألنقاض حسب األصول.

نعم /ال /ال ينطبق

نعم  /ال

19

إدارة المواد الحساسة حسب األصول (مثل الكيماويات).

نعم /ال /ال ينطبق

نعم  /ال

20

الدخول إلى األماكن المحصورة حسب األصول.

نعم /ال /ال ينطبق

نعم  /ال

اإلجراء المطلوب

رقم البند

تاريخ اإلنهاء

مندوب المقاول

التوقيع

التاريخ

مخالفات رئيسية

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

الغرامة 200.00 :ديناراً ً

مخالفات ثانوية:

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

الغرامة 50.00 :ديناراً

مالحظات:
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
.....................................................................................................................

التوصيات:
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
...........................................................................................

التفتيش

االسم:

التوقيع:

التاريخ:

المراجعة

االسم:

التوقيع:

التاريخ:

المخصصات الماليه -:
===========
ان المخصصات الماليه ألعمال هذا العقد هي ( )150,000مئة وخمسون الف دينار اردني
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انتهاء العقد-:
=======

ينتهي العمل بهذا العقد بانتهاء مدة العقد وهي ( 365يوما"( تقويميا من تاريخ أمر المباشرة بغض النظر عن قيمه األعمال
المنفذه او انتهاء المخصصات الماليه  ،ايهما ينتهي قبل اآلخر وحسب قرار شركه مياهنا فقط وبدون ان يكون أي حق للمقاول المطالبه
بالتعويضات.

 – 32لوامر العمل -:
===========

سوف يتم تسليم المقاول كل موقع بأمر عمل منفصل يتم فيه تحديد مدة العمل باالتفاق بين المهنرردس و المقرراول علررى أن يقرروم
المقاول بتجهيز التنسيقات الضرورية مع المؤسسات المعنية ومن ضمنها أمانة عمان الكبرى او البلررديات المعنيررة  ،وسرريتم خصررم مبلررغ
محدد حسب ما هو مبين أدناه عن كل يوم تأخير عن المدة المعتمدة في أمر العمل  ,و يتم احتساب مدة أمر العمل بصررورة تتناسررب مررع
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 تـأخير فـي إنجـاز أمـر العمـل = قيمـة أمـر العمـل مقسـوما علـى قيمـة المشـروع التعاقديـة
مضروبا في قيمة تعويضات التأخير المشار إليها في جدول ملحق عرض المناقصة .
*على المقاول تزويـد الجهـاز المشـرف بنتجـة اعطـاء التصـاريح مـن عدمـه لكـل امـر عمـل يـتم تسـليمه خـالل فتـره
اسبوع وفي حال عدم تزويـد الجهـاز المشـرف يـتم وضـع غرامـه ماليـه قيمتهـا  100دينـار عـن كـل يـوم تـاخير عـن
المدة المتجاوز فيها استكمال اجراءات التصاريح الي امر عمل .
*في حال رفض المقاول تنفيذ او استالم اي امر عمل يحـق للجهـاز المشـرف تنفيـذ امـر العمـل عـن طريـق مقـاول
اخر وتخصم تكاليف امر العمل مهما بلغت من مخصصاته الماليه .

مطالبات بدل االضرار واصالح الخطوط
اوالً :احتساب اثمان المياه المهدورة للخط المتضرر بواقع ( )1.78دينار /م 3وحسب قرار مجلس ادارة سلطة
المياه رقم ( )281الخاص بأسس يقدير كميات المياه المستغلة بطريقة غير مشروعة فتكون تكلفة المياه المهدورة
كما هو موضح في العامود الثالث من الجدول ادناه بحيث تم احتساب القيمة كحاصل ضرب كمية التدفق الموضح
في العامود الثاني (م/3ساعة) للخط المتضرر مضروبة ب  1.78دينار /م.3
ثانياً :احتساب تكلفة بدل التعطل (تكلفة توقف الضخ) حسب كميات التدفق القطار مختلفة كما هو موضح في العامود
الرابع من الجدول ادناه بحيث تم احتساب القيمة كحاصل ضرب كمية التدفق الموضح في العامود الثاني (م/3ساعة)
للخط المتضرر مضروبة ب  85قرش /م 3وهو متوسط سعر بيع المتر المكعب من المياه للمشتركين شامل اجور
االنتفاع بالصرف الصحي في محافظة العاصمة للعام .2014

القطر(ملم)
25
32
63
100
150
200
250
300
400
500
600
700
800
900
1000
1200
1400

كمية التدفق
(م/)3س
2.8
5
18
48
100
180
280
380
680
1200
1500
2100
2800
3500
4200
6200
8400

تكلفة المياه المهدورهتكلفة توقف الضخ دينار
/س
د/س
2.38
4.984
4.25
8.9
15.3
32.04
40.8
85.44
85
178
153
320.4
238
498.4
323
676.4
578
1210.4
1020
2136
1275
2670
1785
3738
2380
4984
2975
6230
3570
7476
5270
11036
7140
14952

ثالثا  :يكون اجرة االيدي العاملة كما يلي :
• مواسرجي  3.25 :دينار /ساعة
• مواسرجي عام  4.60دينار /ساعة
• فني لحام  4.70دينار /ساعة
• مراقب صيانة  5.7دينار /ساعة
• مراقب توزيع  5.5دينار /ساعة
• مهندس  16.4دينار/ساعة
رابعا ً  :يكون تكلفة االليات المستخدمة :
• باكهو  9.6دينار/ساعة
• كومبريسر  9.6دينار /ساعة
• ماكينة لحام كهرباء 20.00دينار/ساعة

• بكبات شاصي طويل
• 6.00دينار /ساعة
• سيارة مراقب توزيع  5.00دينار /ساعة
• مايكنة لحام بولي ايثيلين  10.00دينار لكل نقطة لحام
• ترك لودر  20.00دينار للساعة
خامسا ً  :تقدر اثمان القطع المستخدمة باالصالح من خالل مديرية المستودعات حسب اخر سعر شراء مضافا ً اليه
نسبة  % 20رسوم ادارية ورسوم تخزين .
سادسا ً  :يتم اعتماد االسعار المطبقة حاليا ً فيما يخص تكلفة اعادة االوضاع ( موضحة في نموذج المطالبة المرفق )
سابعاً :التقل قيمة اي مطالبة عن مبلغ  250دينار
ثامنا ً  :اعتماد النموذج المرفق العداد المطالبات المالية
تاسعا ً  :اعالم المقاولين بخصوص المطالبات المالية حسب االصول
عاشراً  :اعادة النظر باالسعار .
العمالة الوافدة:

على الشركات المنفذة لمشاريع المياه والري بعدم استخدام أي عامل وافد اال بعد حصوله على تصريح عمل ووضع
الشروط الكفيلة بتسييل كفالة أي صاحب عمل يقوم بتشغيل عماله وافده دون حصولهم على تصريح عمل سارية

المفعول ,وذلك بهدف تنظيم سوق العمل وضرورة حصول العمال الوافدين على تصاريح عمل قانونية.
.

جدول الكميات
 -1مقدمة:
تعتبر هذه المقدمة جزء ال يتجزأ من جدول الكميات وتقرأ وتفسر على هذا االعتبار.
1-1
تعتبر جداول الكميات مع المقدمة جزء ال يتجزأ من وثائق العطاء وتقرأ وتفسر على هذا االعتبار
2-1
على المناقص وضع أسعارهم بالدينار األردني.
3-1
إن مواصفات ووصف األعمال للبنود المبينة في جداول الكميات غير مفصلة في الجداول وعلى المناقص مقدم العطاء
4-1
الرجوع إلى المواصفات والمخططات والشروط للتأكد منها قبل وضع أسعاره.
على المناقصين وضع اسعارهم الفردية للبنود على أساس السعر لكل وحدة كيل لجميع األعمال المبينة في جداول
5-1
الكميات وتعتبر هذه األسعار ملزمة للمقاول وصالحة لجميع األعمال المطلوب تنفيذها في أي موقع ضمن مناطق العطاء
وتكون هذه األسعار شاملة لجميع التكاليف من أيدي عاملة وأجور وآليات واألرباح وأي مصاريف أخرى تترتب على
المقاول من المصاريف اداريه او تامينات بموجب شروط العقد إن كان منصوصا" عليها صراحة أو ضمنا" ،وال يحق
للمقاول المطالبة بأي زيادة في األسعار ألي سبب كان إال في الحاالت التي تجيزها شروط العقد.
تنفيذ جميع األعمال بموجب جداول الكميات والمواصفات والمخططات وتعليمات المهندس سواء ذكر ذلك أو لم يذكر
6-1
ضمن البنود في هذه الجداول وتعتبر كلها متممه لبعضها البعض.
على المقاول أن يضمن أسعاره لتكلفة جميع األعمال الالزمة للتحكم بالمياه حينما تكون الحفريات في أرض مغمورة
7-1
بالمياه وحيثما يحدث تقاطع بين خطوط الصرف الصحي مع خطوط المياه إن حدث ذلك ومع العبارات ومع المصارف
السطحية أو خطوط مياه أخرى بما في ذلك االحتياطات الضرورية لتوفير المياه لمنطقة العمل.
تشمل األسعار اإلفرادية أيضا" على سبيل التوضيح وليس الحصر األعمال المؤقتة والمعدات االنشائية والحراسة
8-1
واإلنارة وتوفير الممرات اآلمنة للمواطنين والسالمه العامه في الموقع و للعمال و كذلك األرباح وأية نفقات أخرى
شامال" جميع األخطار وااللتزامات الواردة أو التي ينص عليها العقد.
إضافة إلى ذلك فإن األسعار اإلفرادية واألجور تعتبر شاملة" لحماية وتثبيت جميع أعمال المواسير والعبارات والكوابل
وجميع الخدمات وتثبيت حدود الشوارع للمسارات و كافة المصاريف الالزمة للتنسيقات مع وزارة االشغال و كافة الدوائر
المعنية والمرافق المبينة وغير المبينة على المخططات التي يمكن أن تتعرض للخطر أثناء تنفيذ عمليات المقاول وتشمل
األسعار كذلك تكاليف الفحوص التي يطلبها المهندس وكذلك تشمل عمل وتحضير وتقديم المخططات التنفيذية وكذلك
المخططات المرجعية.
تعتبر األسعار الواردة في جدول الكميات شامال على سبيل المثال و ليس حصرا استالم و تحميل و نقل و حفر و عطاء
9-1
تمديد و استبدال خطوط مياه انابيب المياه و تركيب القطع على اختالف انواعها و اقطارها و الفحص و الغسيل و
التعقيم و تغليف الوصالت و الطمم بانواعه و اعادة االوضاع و نقل االنقاض و جميع ما يلزم .
 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 والمنشآت التي قد تتأثر بشكل مباشر وغير مباشر وكذلك إزاحة أو تغيير خطوط المواسير القائمة تحت
األرض وأية خدمات أخرى وكذلك إعادة زراعة الشجيرات والتربة الزراعية وكل ما يلزم وحسب تعليمات وموافقة
المهندس.
 -2على المناقصين وضع أسعارهم االفرادية لوحدة الكيل بالرقم والكتابة.
 -3يكون الكيل والدفع كما هو موضحا" في جدول الكميات لكل بند على حده ويكون السعر شامال" جميع متطلبات العقد بموجب
المواصفات و تعليمات المهندس.
 -4على المقاول استعمال االسمنت المقاوم لالمالح في جميع أنوع الخرسانه والمونة وبدون أي عالوات أو فروقات في
األسعار.
 -5صاحب العمل غير ملزم باحاله العطاء على اقل االسعار بدون بيان االسباب
 -6الكيل والدفع:
-1

يكون السعر للوحدة في جدول الكميات إلعمال عطاء تمديد و استبدال خطوط مياه أنابيب المياه شامال على سبيل المثال و
ليس حصرا استالم و تحميل ونقل جميع أنواع األنابيب و المفاتيح و الهوايات و القطع على اختالف أنواعها و أقطارها و
حفر الخنادق و عطاء تمديد و استبدال خطوط مياه األنابيب و عمل التوصيالت الالزمة مع الخطوط القائمة و تركيب
المفاتيح و القطع و توريد المواد الالزمة و إنشاء غرف المفاتيح و الهوايات كاملة و ذلك من الخرسانة المسلحة و /أو

تركيب صناديق السطح كاملة ( حسب قطر المفتاح ) و كذلك توريد و صب الدعامات الخرسانية و تغليف الوصالت و
فحص الغالف و فحص الضغط الهيدروليكي و الغسيل و التعقيم و الطمم الناعم (رمل صويلح ) و الطمم إلى السطح
العلوي و إعادة األوضاع و نقل الفائض والغسيل والتعقيم وتكاليف الفحص الجرثومي ......الخ و جميع متطلبات العقد
بموجب المخططات و المواصفات الفنية لسلطة المياه و حسب تعليمات المهندس المشرف.
-2

-3
-4

تكال إعمال خطوط المياه المختلفة بالمتر الطولي الفعلي الذي ينفذه المقاول و يوافق عليها المهندس حسب نوع و قطر
المواسير و حسب طبيعة مواد السطوح المختلفة عدا الوصالت المنزليه الوامر العمل االضافية التي يقل طولها لكل وصله
اضافية عن 5متر فيتم احتسابها بالحد االدنى للكيل  5متر .بحيث تحسب على البند األكثر طوالً واألقل سعراً في حالة
التساوي.
إن أي عمل يقوم به المقاول و يكون غير مطلوب في العقد و ليس بأمر خطي من المهندس لن يكون مشموال في عملية
الكيل.
ال يتغير سعر البند مهما بلغت الكميات .

 -7يتم تزويد المقاول بمواسير ( )PEعلى شكل ربطات مختلفة األطوال أو مواسير ( )PEعلى شكل أنابيب بحيث يكون طول
األنبوب من ( )1م الى ( )12م وال يحق للمقاول المطالبة بأية فروقات أسعار نتيجة لذلك.
 -8عدد العينات المخبرية الواجب عملها عند تقديم كل مطالبة مالية كالتالي:
أ -عطاءات الوصالت المنزلية -عينة فحص دك وبروكتر للبيس كورس وعينة فحص دك وسماكة طبقة االسفلت لكل ()10
معامالت.
ب -عطاءات الخطوط – أقطار  /125،100عينة فحص دك وبروكتر للبيس كورس وعينة فحص دك وسماكة طبقة االسفلت
لكل  250م.ط.
حيث يجب عملها عند كل مطالبة مالية
 -9فيما يخص تقديم مخططات حسب الواقع ( )As builtفيجب تقديم هذه المخططات الرقمية والورقية للمعامالت المنفذة
) (As- Builtعلى نظام  GISلكل  10معامالت دفعة واحدة وبحد أقصى نهاية االسبوع األول من انتهاء األعمال وأي
تأخير يتحمل المقاول مسؤوليته كاملة وسيتم اعتبار أي تأخير هو تأخير في استكمال الوثائق وسيتم تطبيق ما ورد بالمادة (
 -13القائمة السوداء) من الشروط الخاصة ،علما ً بأنه لن يتم صرف المطالبات المالية لحين استكمال تقديم المخططات
للمعامالت المفوترة.
 -10يطلب من المقاول تقديم المطالبة النهائية مع ما تبقى من مخططات حسب الواقع ( )As builtوتقرير االستالم األولي وذلك
خالل شهرين كحد أقصى من تاريخ انتهاء اعمال العطاء وبعكس ذلك ستقوم شركة مياهنا بإعداد مطالبة نهائية وتقديمها
للدائرة المالية ووضعها كأمانات وإغالق العطاء من طرف واحد وعدم صرف المطالبة المالية النهائية للمقاول لحين تقديم
مخططات الر ) (As- Builtالمتبقية حسب األصول والمتطلبات االخرى لصرف المطالبة.
 -11يلتزم المقاول بالتعبيد خالل مدة زمنية ال تتجاوز  48ساعة من تاريخ انتهاء األعمال باستثناء تعبيد نقاط التوصيل أو
الفصل ويتحمل المقاول أي تأخير متعلق بالتعبيد ,وبخالف ذلك سيتم توجيه انذار للمقاول وتطبيق المادة ( -13القائمة
السوداء).
 -12يقوم المقاول بتقديم مطالباته المالية بحد أعلى ) (%80من قيمة العقد شاملة المحتجزات ( 5%كحد اعلى) وبعد ذلك لن
تقبل اي مطالبة مالم تكن نهائية لبقية االعمال او لنهاية القيمة المقبولة للعقد وشريطة ابراء ذمته تجاه متطلبات والتزامات
العطاء وابراء ذمته من مستودعات مياهنا وتقديم ما تبقى من المخططات حسب الواقع  As-Builtعلى نظام .GIS
مالحظات :
 -1اليتم اصدار امر مباشرة اال بعد استكمال المقاول تقديم البيانات المطلوبة منه ( بوالص التامين  /كفاالت ..الخ ) و يبدأ
احتساب مدة الر  42يوما  (8/1)-مباشرة األشغال من الفصل الثامن من (الفيديك) وبعد استكمال المقاول تقديمه كافة الوثائق
المطلوبة اعاله والموافق عليها خطيا من مياهنا.

 -2ان اي عينة مخالفة من حيث مواصفات اعادة االوضاع او التعبيد او التأمين او عرض او عمق الحفر وقص االسفلت
تستوجب ان يقوم المقاول وعلى حسابه الخاص باعادة حفر المخالفه لهذا الجزء من العطاء اوامر الشراء (الخط كامل)
واعادته حسب المواصفة ومرهون بنجاح العينات.
 -3يجب ان تكون نسبة الزيادة او الحسم على كافة بنود العطاء و ليس لكل بند على حدة.
 -4يلغى ما ورد في المادة  3/1/1التواريخ و االختبارات و المدد و االنجاز بند  1/3/1/1التاريخ االساسي من الشروط العامة
الجزء االول من دفتر عقد المقاولة الموحد و يستبدل بمايلي  :تعديل التاريخ االساسي للعقود بحيث يعتبر تاريخ فتح العروض
هو التاريخ االساسي
 -5على 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 عطاء تمديد و استبدال
خطوط مياه بدون حفر وايضا المواسير البالستيكية للمقاطع العرضية للخدمات المستقبلية ويعتبر جميع ما ذكر محمال على
االسعار المقدمة واليحق للمقاول المطالبة بفروقات االسعار
 -6أن االسعار بالمتر الطولي تشمل تغليف الخطوط بالخرسانة المسلحة اذا كان الطمم فوق ظهر الخط أقل من  1متر وال يقل
عن 60سم عمق الحفر الذي سيتم تغليفة وبعد موافقه الجهاز المشرف مسبقا".
 -7على المقاول تقديم شهادة تسجيل الشركة تبين مالكها وان يكون هو المفوض الوحيد او احد اصوله او فروعه بمتابعة اعمال
العطاء االدارية.
 -8يتم استخدام البند في جدول الكميات فيما يخص التغليف بالخرسانة المسلحة في حاله طلب شركة مياهنا او حال التقاطعات مع
المياه .
 -9يلغى نص المادة ( )15-1و ( )15-2من الشروط العامة من الفيديك وجميع البنود المتفرعه منها وتعديالتها ويستعاض
عنها بالنص التالي:
ً
يتم تسييل كفالة العطاء فورا وإلغاء العطاء في الحاالت التالية:
• التوقف عن منح التصاريح للطرف الثاني من قبل االمانة وبشكل فردي لفترة اسبوعين متتاليين او اكثر .
• اال خفاق في تحقيق الحد األدنى المطلوب لإلنجاز الشهري المحدد بالعقد لمدة شهرين متتاليين دون مبررات مقنعة
لو التوقف الية اسباب اخرل بدون اية مبررات مقنعة.
• في حالة تقصير المقاول بالحصول على التصاريح الالزمة من امانة عمان او البلديات المعنية او وزارة االشغال
العامة لو البلدية بسبب تأخره بإعادة األوضاع للمعامالت المنفذة لو التعبيد لو لية مطالبات لألمانة او البلدية او
األشغال
 علما ً بأن لي تقصير جزئي في البنود لعاله يستحق عليه المقاول عقوبة حسب شروط العقد وتقدير المهندس.وذلك ألن عمل المقاول يتعلق بخدمة المواطن وبالتالي ينعكس على سمعة شركة مياهنا في ادائها لخدماتها.
 -10على المقاول اإللتزام بمواصفات ومتطلبات األمانة فيما يخص العمل باألسفلت الجديد ويكون ذلك محمالً على لسعار العطاء.
 -11الوثائق الواجب ارفاقها في المطالبة المالية ليتم صرفها حسب األصول:
ل .مطالبة الدفعة المقدمة على العطاء:
 .1كفالة بنكية للدفعة المقدمة ).(Advance Payment
 .2قرار احالة.
ب .المطالبة االولى للمشاريع قيد التنفيذ:
 .1أصل المطالبة موقعة من قبل المقاول  +كتاب تغطية للفاتورة صادر من قبل المقاول (الشركة المنفذة)
 .2شهادة دفع موقعة من قبل المهندس المشرف ومدير الدائرة.
 .3نماذج الكيل وجداول كميات العمل الفعلي موقعة حسب األصول.
 .4قرار االحالة.

 .5وصل قبض رسوم قرار االحالة.
 .6االتفاقية الموقعة مع المقاول.
 .7كفالة حسن التنفيذ سارية المفعول لحين انتهاء أعمال العطاء موافق عليها من قبل المهندس المشرف.
 .8بوليصة التأمين سارية المفعول موافق عليها من قبل المهندس المشرف.
 .9أمر مباشرة العمل.
 .10األوامر التغييرية ان وجدت.
 .11جداول الكميات واألسعار (موقع من قبل لجنة العطاءات).
 .12تعزيز المحتجزات والغرامات ان وجدت في شهادة الدفع.
 .13موافقة شركة مياهنا على كادر العمل.
 .14الفحوصات المخبرية حسب شروط العقد.
ج .الوثائق الواجب ارفاقها من المطالبة الثانية حتى النهائية:
 .1أصل المطالبة موقعة من قبل المقاول مع كتاب تغطية للفاتورة صادر من قبل المقاول (الشركة المنفذة).
 .2شهادة دفع موقعة من قبل المهندس المشرف ومدير الدائرة.
 .3جداول كميات العمل الفعلي ونماذج الكيل موقعة حسب األصول.
 .4األوامر التغييرية ان وجدت.
 .5جداول الكميات واألسعار (موقع من قبل لجنة العطاءات).
 .6تعزيز المحتجزات والغرامات ان وجدت في شهادة الدفع.
 .7نموذج المخالصة عن دفعة األنجاز.
 .8الفحوصات المخبرية حسب شروط العقد.
 .9براءة ذمة م شركة االت االت االر نية
 .10براءة ذمة م شركة الكهرباء االر نية
د .الوثائق الواجب ارفاقها في المطالبة النهائية (استرداد المحتجزات):
 .1براءة ذمة من ضريبة الدخل ملصق عليها طوابع بقيمة  200فلس
 .2نموذج (د )10-مخالصة عن دفعة االنجاز عند االستالم األولي.
 .3كفالة صيانة موافق عليها من قبل المهندس المشرف .خصم .%5
 .4تقرير لجنة االستالم األولي.
 .5براءة ذمة من أمانة عمان .او البلديات المعنية
 .6شهادة مطابقة الفحوصات المخبرية موقعة من قبل المهندس المشرف.
 .7نموذج غرامة التأخير.
 .8براءة ذمة من مستودعات مياهنا.

الما ة ( )13القائمة ال و اء

❖ القائمة السوداء /الحرمان

حسب ما جاء في نظام المشتريات الحكومية رقم ( )8لسنة 2022

ملحق رقم "  " 8تعليمات صرف المواد من المستودعات الى المقاولين
فيما يتعلق مبشاريع الوصالت املنزلية اجلديدة ومشاريع استبدال خطوط املياه واية عطاءات اخرى يتطلب تنفيذها استالم قطع من مستودعات
الشركة ،واليت تقدم فيها شركة مياهنا املواد اىل املقاول ،يراعي بأن تكون آلية تسليم املواد اىل املقاول من مديرية املستودعات وإعادهتا من قبل
املقاول اىل مديرية املستودعات بعد انتهاء املشروع حسب اإلجراءات املوضحة أدناه :
 -1يقوم كل مقاول بتفويض شخص ميثله ملراجعة وإستالم املواد من املستودعات مبوجب كتاب رمسي صادر من قبل املقاول ولكل عطاء
على حدة مع جواز تفويض نفس املفوض على اكثر من عطاء واحد عامل ،وعلى ان يتم اعتماد التفويض من قبل االدارة املعنية
مبوجب كتاب رمسي موثق فيه اسم الشخص املفوض وتوقيعه على ان يتم إرفاق نسخة عن كتاب التفويض مبلف العطاء وإرسال
نسخة اىل مديرية املستودعات.
 -2تقوم مستودعات شركة مياهنا بصرف املواد اىل الشخص املفوض من املقاول مبوجب طلب لوازم موقع من املهندس املشرف ورئيس
القسم او مدير املديرية ذات العالقة مع تثبيت ارقام املعامالت على طلبات اللوازم حبيث تصرف املواد وفقا للنموذج املعتمد الذي
حيدد القطع املطلوبة ولكل معاملة على حدة ( مرفق رقم (.))1
 -3يلتزم مأمور املستودع بتثبيت نوع ومنشأ ( املصنعية) املادة املصروفة على سندات الصرف.
 -4تسلم املواد اىل الشخص املفوض من املقاول مبوجب مستند صرف موقع من أمني املستودع وتوقيع ممثل املقاول املفوض وختم مستند
صرف املواد باخلتم الرمسي املعتمد عن املقاول ( ختتم الصفحات املكربنة أيضا) مع حتديد رقم العطاء على مستند الصرف.
 -5يف حال عدم توفر مادة يف املستودع حلاجة آنية لتنفيذ معاملة ،يطبق ما ورد بعقد العطاء اخلاص باملعاملة هبذا اخلصوص.
 -6يقوم املقاول بعد هناية أعمال املشروع بتقدمي كشف باملواد اليت قام برتكيبها ضمن أعمال العطاء مصادق عليه من قبل املهندس
املشرف ومدير املديرية املعنية.
 -7تقوم املديرية املعنية بتدقيق الكشف الوارد يف البند ( )6وإعتماده مت حتويله اىل مديرية املستودعات.
 -8تقوم مديرية املستودعات باصدار كشف يبني الفروقات بني املواد املصروفة واملستخدمة للعطاء ،وتكون صالحية هذا الكشف ثالثون
يوما ويصدر ملرة واحدة فقط ويتم تسليمه للمقاول أو الشخص املفوض.
 -9يُلزم املقاول بتربئ ة ذمته من املستودع ( إعادة املواد) خالل ثالثون يوما من إستالم كشف مديرية املستودعات ،وعلى ان يتم مراجعة
املستودع ملرة واحدة فقط.
 -10تشكل جلنة ملدة عام تكون مهمتها استالم وتدقيق املواد املرجتعة من قبل املقاولني عند انتهاء العطاء وفقا لكشف فروقات املواد
الصادر من قبل مديرية املستودعات.
 -11يف حال عدم قيام املقاول بتربئة ذمته من املستودع ضمن الفرتة احملددة يف الفقرة رقم ( )9تقوم مديرية املستودعات بإحتساب رصيد
املواد املتبقي يف حوزة املقاول بالتنسيق مع املهندس املشرف وحتميل املقاول القيمة املالية لرصيد املواد وملحقاهتا املتبقية يف حوزته وحسب سعر
آخر شراء هلذه املواد مضافا إليه نسبة  ( %25أتعاب إدارية وبدل ختزين ) وحسب تقرير جلنة اإلستالم املشكلة هلذه الغاية.
 -12يف حال التزام املقاول بتربئة ذمته ضمن الفرتة احملددة يف الفقرة رقم ( )9وقيامه بإعادة رصيد املواد املوجود لديه ال تقبل اية مواد من أي مصدر آخر حيث
يلزم بإعادة نفس املواد املصروفة إليه من مستودعات الشركة وعلى أمني املستودع وجلنة اإلستالم مراقبة ذلك ويف حال عجز املقاول عن إعادة نفس املواد يغرم
قيمتها املالية مضافا إليها نسبة  ( %20أتعاب ادارية وبدل ختزين ) وحسب تقرير جلنة االستالم املشكلة هلذه الغاية.
 -13حيظر على أي مقاول إستخدام املواد وملحقاهتا يف أي مشروع أو عطاء آخر.
 -14ال جيوز اجلمع بني الغرامتني احملددتني يف البند رقم ( )11والبند رقم (  )12لنفس املادة.
 -15مينع صرف أي مواد من مستودعات الشركة بدل املواد اليت قام املقاول برتكيبها ومل يتم إستالمها من مستودعات الشركة حسب االصول.

 -16ترفق هذه التعليمات بوثيقة دعوة العطاء والعقد الناتج عنه حبيث تكون ملزمة قانونا للمقاول.

بيان العمل

الرقم

وحدة الكيل

سعر الوحد
بالدينار

اعمال مواسير المعدنية
1

أعمال عطاء تمديد و استبدال خطوط مياه المواسير

االنواع و الضغوطات و المفاتيح و الهوايات و الشريط التحذيري و جميع القطع (
من مختلف األنواع) من مستودعات شركة مياه االردن /لواء عين الباشا  -مياهنا

إلى موقع العمل و تركيبها او لحامها شامال تركيب القطع من تيهات ,اكواع,

فالنجات ,و المفاتيح و السرفس بوكس و الهوايات و غيرها  ,و السعر يشمل عمل

الحفريات الالزمة و التسويه و التامين و إعادة األوضاع من مواد ذات تدرج واحد

أو  /و بيس كورس و التخلص من الفائض الى االماكن المخصصة التي تحددها

الجهات المعنية و ويشمل كذلك عمل طبقة من المفلفلة وحسب المخططات وذلك
للمقاطع العرضية

السعر توصيل الخطوط الجديدة مع الخطوط

القائمة و إعادة وصل الوصالت القائمة كما كانت منفذة سابقا و فصل الخطوط

القديمه و يشمل أيضا عزل و تغليف الوصالت و عمل الدعامات الخرسانيه حيثما

يلزم و حسب المواصفات و تعليمات المهندس المشرف و كذلك يشمل السعر تقديم

ما يلزم لعمل الضغط الهيدروليكي و الغسيل و التعقيم لخطوط المياه و فحص
المواد المستعملة في عملية الطمم و أالسفلت و درجة الرك ...الخ و جميع ما بلزم

حسب األصول على اكمل وجه و حسب مواصفات سلطة المياه

يمدد بشكل طولي أو عرضي
1.1

خطوط مياه قطر400) "16ملم ) دكتايل يمدد في ارض ذات سطح إسفلتي او

1.2

خطوط مياه قطر400) "16ملم ) دكتايل يمدد في ارض ذات سطح ترابي اورشة

1.3

خطوط مياه قطر400) "16ملم ) حديد لحام يمدد في ارض ذات سطح إسفلتي او

1.4

خطوط مياه قطر400) "16ملم ) حديد لحام يمدد في ارض ذات سطح ترابي او

1.5

خطوط مياه قطر350) "14ملم ) دكتايل يمدد في ارض ذات سطح إسفلتي او

1.6

خطوط مياه قطر350) "14ملم ) دكتايل يمدد في ارض ذات سطح ترابي اورشة

1.7

خطوط مياه قطر350) "14ملم ) حديد لحام يمدد في ارض ذات سطح إسفلتي او

1.8

خطوط مياه قطر350) "14ملم ) حديد لحام يمدد في ارض ذات سطح ترابي او

1.9

خطوط مياه قطر300) "12ملم ) دكتايل يمدد في ارض ذات سطح إسفلتي او

1.10

خطوط مياه قطر300) "12ملم ) دكتايل يمدد في ارض ذات سطح ترابي اورشة

1.11

خطوط مياه قطر300) "12ملم ) حديد لحام يمدد في ارض ذات سطح إسفلتي او

1.12

خطوط مياه قطر300) "12ملم ) حديد لحام يمدد في ارض ذات سطح ترابي او

1.13

خطوط مياه قطر250) "10ملم ) دكتايل يمدد في ارض ذات سطح إسفلتي او

باطون او بالط
MC

باطون او بالط
رشة MC

باطون او بالط
MC

باطون او بالط
رشة MC

باطون او بالط
MC

باطون او بالط
رشة MC

باطون او بالط

لكافة البنود)

فلس

استالم و تحميل و نقل وتمديد و استبدال خطوط مياه المواسير من مختلف

كذلك يشمل

نسبة الحسم أو الزيادة (الموحدة

السعر النهائي للبند

م.ط

55

م.ط

47

م.ط

57

م.ط

50

م.ط

54

م.ط

45

م.ط

55

م.ط

45

م.ط

52

م.ط

45

م.ط

54

م.ط
م.ط

45
50

دينار

1.14
1.15

خطوط مياه قطر250) "10ملم ) دكتايل يمدد في ارض ذات سطح ترابي اورشة

MC

خطوط مياه قطر250) "10ملم ) حديد لحام يمدد في ارض ذات سطح إسفلتي او

باطون او بالط

1.16

خطوط مياه قطر250) "10ملم ) حديد لحام يمدد في ارض ذات سطح ترابي او

1.17

خطوط مياه قطر200( "8ملم ) دكتايل يمدد في ارض ذات سطح إسفلتي او

1.18

خطوط مياه قطر 200( "8ملم ) دكتايل يمدد في ارض ذات سطح ترابي اورشة

1.19

خطوط مياه قطر200( "8ملم ) حديد لحام يمدد في ارض ذات سطح إسفلتي او

1.20

خطوط مياه قطر 200( "8ملم ) حديد لحام يمدد في ارض ذات سطح ترابي او

1.21

خطوط مياه قطر150( "6ملم ) دكتايل يمدد في ارض ذات سطح إسفلتي او

1.22

خطوط مياه قطر 150( "6ملم ) دكتايل يمدد في ارض ذات سطح ترابي اورشة

1.23

خطوط مياه قطر150( "6ملم ) حديد لحام يمدد في ارض ذات سطح إسفلتي او

1.24

خطوط مياه قطر 150( "6ملم ) حديد لحام يمدد في ارض ذات سطح ترابي او

1.25

خطوط مياه قطر100( "4ملم ) دكتايل يمدد في ارض ذات سطح إسفلتي او

1.26

خطوط مياه قطر 100( "4ملم ) دكتايل يمدد في ارض ذات سطح ترابي اورشة

1.27

خطوط مياه قطر100( "4ملم ) حديد لحام يمدد في ارض ذات سطح إسفلتي او

1.28

خطوط مياه قطر 100( "4ملم ) حديد لحام يمدد في ارض ذات سطح ترابي او

2

رشة MC

باطون او بالط
MC

باطون او بالط
رشة MC

باطون او بالط
MC

باطون او بالط
رشة MC

م.ط

42

م.ط

52

م.ط

42

م.ط

32

م.ط

25

م.ط

33

م.ط

27

م.ط

30

م.ط

24

م.ط

30

م.ط

24

م.ط

باطون او بالط
MC

باطون او بالط
رشة MC

30

م.ط

22

م.ط

30

م.ط

20

توريد و تمديد و استبدال خطوط مياه

توريد وتمديد و استبدال خطوط مياه المواسير من نوع غلفانيزد مغلف PEقطر "2

و الشريط التحذيري و جميع القطع ( من مختلف األنواع) و تركيبها او لحامها
شامال تركيب القطع من تيهات ,اكواع ,فالنجات ,و المفاتيح و السرفس بوكس و

الهوايات و غيرها  ,و السعر يشمل عمل الحفريات الالزمة و التسويه و التامين و

إعادة األوضاع من مواد ذات تدرج واحد أو  /و بيس كورس و التخلص من

الفائض الى االماكن المخصصة التي تحددها الجهات المعنية و ويشمل كذلك عمل

طبقة من المفلفلة وحسب المخططات وذلك للمقاطع العرضية كذلك يشمل

السعر توصيل الخطوط الجديدة مع الخطوط القائمة و إعادة وصل الوصالت

القائمة كما كانت منفذة سابقا و فصل الخطوط القديمه و يشمل أيضا عزل و

تغليف الوصالت و حسب المواصفات و تعليمات المهندس المشرف و كذلك يشمل
السعر تقديم ما يلزم لعمل الضغط الهيدروليكي و الغسيل و التعقيم لخطوط المياه
و فحص المواد المستعملة في عملية الطمم و أالسفلت و درجة الرك ...الخ و

جميع ما بلزم حسب األصول على اكمل وجه و حسب مواصفات مياهنا

خطوط مياه قطر 63 ( "2ملم ) غلفانيزد مغلف  class c PEيمدد في ارض ذات

2.1

سطح إسفلتي او باطون او بالط

2.2

خطوط مياه قطر 63 ( "2ملم ) غلفانيزد مغلف  class c PEيمدد في ارض ذات

سطح ترابي او رشة MC
المجموع

30

م.ط
م.ط

25

وحدة
الكيل

الرقم

بيان العمل

3.0

أعمال عطاء تمديد و استبدال خطوط مياه مواسير البولي
ايثيلين
استالم وتحميل ونقل المواسير م مختلف االقطار
والضغوطات وجميع القطع والمفاتيح والهوايات واالكواع
والتيهات والشريط التحذيري وذلك م م تو عات شركة
مياهنا/لواء عي الباشا الى موقع العمل بحيث يشمل العمل الحفر
في جميع انواع التربة وال خور والخرسانة واالسفلت وعطاء
تمديد و استبدال خطوط مياه خطوط البولي ايثلي الرئي ية او
الوصالت مع كل ما يتطلبه التوصيل م ثقب وتركيب قطع او
سرفيس بوكس او معدات خاصة لعمل اللحام الكهربائي (
 )Electofusionاو  Buttfusionوح ب راي المهندس
وكذلك يشمل العمل الفحص والتعقيا والعزل والتنظيف والتامي
والت وية واعا ة االوضاع م موا ذات تدرج واحد او/و بيس
كورس ونقل الفائض الى خارج الموقع الى االماك التي تحد ها
الجهات المخت ة وعمل طبقة م المفلفلة في المقاطع العرضية
وح ب المخططات وال عر يشمل ايضا توصيل الخطوط الجديدة
على القائمة وتقديا كل ما يلزم لعمل فحص الضغط الهيدرولكي
وذلك لخطوط مياه قطر اكبر م  63ملا بعد عطاء تمديد و

نسبة الحسم أو
سعر الوحد
الزيادة (الموحدة
بالدينار
لكافة البنود)

السعر النهائي للبند
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استبدال خطوط مياه الوصالت المنزلية( قبل شبكها للمشركي )ليشمل

الفحص نقاط الشبك على الخطوطوفحص الموا الم تعملة في
الطما واالسفلت وكل ما يلزم ح ب المواصفات وموافقة
المهندس المشرف .

يمدد بشكل طولي أو عرضي
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10
3.11
3.12
3.13

في اإلسفلت أو

تركيب خط مياه قطر  180ملا بولى ايثلي
الباطون أو البالط او الدرج .
تركيب خط مياة قطر  180ملا بولى ايثلي فى االرض الطبيعية او
رشة MC
تركيب خط مياه قطر  125ملا بولى ايثلي في اإلسفلت أو
الباطون أو البالط او الدرج .
تركيب خط مياة قطر  125ملا بولى ايثلي فى االرض الطبيعية او
رشة MC
تركيب خط مياه قطر  63ملا بولى ايثلي في اإلسفلت أو الباطون
أو البالط او الدرج .
تركيب خط مياة قطر  63ملا بولى ايثلي فى االرض الطبيعية او
رشة MC
تركيب ( تدكيك ) خط مياه قطر  63ملا بولى ايثلي اخل ال ليف
االرض .
تركيب خط مياة قطر  32ملا بولى ايثلي فى االسفلت او الباطون
او البالط او الدرج
تركيب خط مياة قطر  32ملا بولى ايثلي فى ااالرض الطبيعية
او رشة MC
تركيب ( تدكيك ) خط مياه قطر  32ملا بولى ايثلي اخل ال ليف
االرض .
تركيب خط مياة قطر  25ملا بولى ايثلي فى االسفلت او الباطون
او البالط او الدرج
تركيب خط مياة قطر  25ملا بولى ايثلي فى االرض الطبيعية او
رشة MC
اخل
تركيب ( تدكيك ) خط مياه قطر  25ملا بولى ايثلي

م.ط
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22

م.ط

30

م.ط
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م.ط

15

م.ط

5

م.ط

15

م.ط

12

م.ط

5

م.ط

15

م.ط

12

م.ط

5
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ال ليف االرض
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4.0

تقديا و إنشاء غرف المحابس أو العدا ت (مناهل) لمحابس /عدا ات
قائمة ح ب المواصفات و المخططات النموذجية المرفقه التي يتا
ت ميمها م قبل جهاز االشراف شامال توريد و تركيب حديد الت ليح و
ال عر يشمل الحفر في جميع انواع االسطح و الطما و إعا ة األوضاع
ونقل االنقاض الى االماك المحد ة م قبل الجهات المخت ة و وتوريد
وتركيب الغطاء و اال راج و استعمال االسمنت المقاوم لالمالح وذلك
ح ب تعليمات المهندس المشرف وذلك الي قطر وال عر يشمل
خرسانة النظافة بقوة ك ر التقل ع  150كغا /م2
وتك ير المنهل القديا ان وجد ونقل االنقاض الى خارج الموقع

4.1

خرسانة م لحة بقوة ك ر صغرى ال تقل ع (  250كغا  /سا 2بعد 28
يوم )
توريد و صب خرسانة مسلحة بقوة كسر صغرى
ال تقل عن (  250كغم  /سم 2بعد  28يوم ) لعمل تغليف للمواسير
( )REINFORCED CONCRETE ENCASEMENTفي
حالة تقاطعها مع خطوط الصرف الصحي أو مرورها في االوديه و
حسب تعليمات المهندس المشرف ,و السعر يشمل أيضا خرسانة النظافة
بقوة كسر التقل عن  150كغم /م 2و الطوبار و حديد التسليح بقوة شد
 2800كغم  /سم 2و أية حفريات الزمه و إعادة الطمم مع الدك بمواد
ذات تدرج واحد و/او بيس كورس و التخلص من الفائض و جميع ما
يلزم من مواد أو أعمال و حسب المخططات النموذجية و المواصفات

4.2

5

5.1
5.2
6
6.1
6.2
6.3
6.4

7

م3

م3
م3

90

120

حفريات م كل نوع وبجميع انواع ال طوح و ال عر يشمل نقل
االنقاض خارج الموقع الى االماك المحد ة م قبل الجهات المخت ة و
توريد طما(فوليه او عدسيه وبيس كورس ) و م خارج الموقع و اعا ة
االوضاع وح ب ال طح القائا و ذلك لمحاسبة المقاول فى حالة قيامه فى
الحفريات على الخطوط القائمة للعمل عليها مثل الربط و تبي عدم وجو
خطوط مياه بعد المرة الثالثة للحفريات ولعمذ  3م و ح ب ارشا ات
المهندس المشرف بموجب المخططات و المواصفات و تعليمات المهندس
وبغض النظر ع العمذ
حفر و طما و اعا ة اوضاع فى االسفلت او الباطون او البالط

م3

15

حفر و طما و اعا ة اوضاع فى االرض الطبيعية

م3

10

خطوط الجلفانيزد
تركيب خط مياة قطر  "2جلفنايز مكشوف ( افقي او عامو ي ) شامال
جميع القطع الالزمة ( تيهات ,اكواع ,مفاتيح  ..الخ ) التمام العمل الى
العدا وح ب موافقة المهندس المشرف اال في الحاالت االستثنائيه
تركيب خط مياة قطر "1جلفنايز مكشوف( افقي او عامو ي ) شامال
جميع القطع الالزمة ( تيهات ,اكواع ,مفاتيح  ..الخ ) التمام العمل الى
العدا وح ب موافقة المهندس المشرف اال في الحاالت االستثنائيه
تركيب خط مياة قطر "3/4جلفنايز مكشوف( افقي او عامو ي ) شامال
جميع القطع الالزمة ( تيهات ,اكواع ,مفاتيح  ..الخ ) التمام العمل الى
العدا وح ب موافقة المهندس المشرف اال في الحاالت االستثنائيه
تركيب خط مياة قطر "1/2جلفنايزد مكشوف(افقي او عامودي ) شامال
جميع القطع الالزمة ( تيهات ,اكواع ,مفاتيح  ..الخ ) التمام العمل الى
العدا وح ب موافقة المهندس المشرف اال في الحاالت االستثنائيه
المهندس المشرف
توريد وصب خرسانة عا ية قوة 200كغا/سا 2للمقاطع الطولية وحيثما
يلزم وب ماكة  30سا ح ب تعليمات المهندس او طلبات مالك الطريذ
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8.0

تمديد بدون حفر  Trenchlessمواسير 180
مع اعادة االوضاع كاملة اسفلت او بالط او تراب
تمديد بدون حفر  Trenchlessمواسير pe 125
مع اعادة االوضاع كاملة اسفلت او بالط او تراب

سعر الوحدة(الدينار )
فلس

8.1

pe

م
م

80
70

 9.0تركيب مفتاح مياه ميكانيكي  gate valveمختلف
االقطار والضغوط اخل منهل بوكس ح ب القطر
والعمل يشمل جميع القطع الالزمة م براغي وك كيتات
وفلنجات  ...الخ لتركيبه على خطوط مياه م كافة االنواع
واالعمال الخرسانية الخاصة والحفريات وحديد الت ليح
وجميع مايلزم وح ب المخططات المرفقة والمواصفات
وتعليمات المهندس
وحدة واحدة
 9.1مفتاح قطر  400ملم

1000

9.2

مفتاح قطر  350ملم

وحدة واحدة

1000

9.3

مفتاح قطر  300ملم

وحدة واحدة

900

9.4

مفتاح قطر  250ملم

وحدة واحدة

800

 9.5مفتاح قطر  200ملم

وحدة واحدة

200

مفتاح قطر  150ملم

وحدة واحدة

150

وحدة واحدة

100

وحدة واحدة

50

9.6
 9.7مفتاح قطر  100ملم
 9.8مفتاح قطر  50ملا
المجموع
المجموع الكلي

نسبة الحسم او الزيادة على كافة بنود العطاء و ليس لكل بند على حدة

دينار

مالحظات:

 .aاولوي ــة العمـ ــل يجـ ــب ان تكـ ــون باسـ ــتخدام الحفـ ــر التقليـ ــدي ويـ ــتم اسـ ــتخدام العطـ ــاء تمديـ ــد و اسـ ــتبدال خطـ ــوط ميـ ــاه بـ ــدون حفـ ــر
 Trenchlessفي حال رفض الجهة الرسمية خطيا" استخدام عملية الحفر التقليدية او في حال طلب صاحب العمل (مياهنا).
 .bعلى المقاول االلتزام بعمل حفر تجريبية على كـل مـن نقطـة الـربط ال  Exو حفـر تجريبيـة أمـام العقـار المـراد خدمتـه للتأكـد مـن
عدم وجود خط قائم يمكن خدمة العقار منه .وفي حال عدم التزامه بذلك يتحمـل المقـاول أي كلفـة ماليـة مترتبـة علـى الزيـادة فـي
الطول ,ولن يتم احتساب هذه الزيادة في الطول المنفذ.

 .cعلى المقـاول مباشـرة التنفيـذ مـن نقطـة الـربط ال  Exباتجـاه العقـار والتأكـد مـن مسـار التنفيـذ وسـيتحمل المقـاول المسـؤولية كاملـة
في حال باشر التنفيذ من الجهة المعاكسة ويتحمـل المقـاول أي كلفـة ماليـة مترتبـة علـى الزيـادة فـي الطـول فـي حـال عـدم الت ازمـه
بذلك ,ولن يتم احتساب هذه الزيادة في الطول المنفذ.
 .dيكون المقاول م ؤوال" ع اية اضرار تح ل للخدمات الخاصة بالطرف االول او اي طرف اخر .
 .eفي حال استخدام العطاء تمديد و استبدال خطققوط ميققاه بققدون حفققر يجققب العمققل باالرصققفه بققالحفر التقليققدي وح ققب تعليمققات
المهندس المشرف .
 .fيجب ان يكون عمذ الحفر لظهر الماسورة للخطوط  125ملا  180 ,ملا ( )1م و ( )80سا لالقطار االقل .

النسبة المئوية للزيادة او الحسم على جميع بنود العطاء كتابة و رقما".................
المجموع الكلي فقط ……………………………………………… ينار
اسا المتعهد ..................................................................
توقيع المتعهد .............................................................-:
عنوان المتعهد ............................................................-:
التاريخ......................................................................-:

الخاتم

طريقة التقيم في حال تساوي نسبة الخصم لو الزيادة على االسعار و حسب الترتيب التالي-:
 .aقيمة المشاريع المنفذة في مجال المياه خالل الخمس سنوان الماضية
 .bدرجة تصنيف المقاول
 .cالمالحظات و التنبيهات الخطية (إن وجدت ) من قبل شركة مياهنا

