
 تركيب شبكات توزيع الجهد المنخفض الهوائية

 

 (02/0202م )رق العطاء وثيقة
 

 :العارض معلومات

 العارضة الشركة اسم: 

 البريدي العنوان: 

 الهاتف: 

 المحمول الهاتف: 

 الفاكس: 

 االلكتروني البريد: 

 االلكتروني الموقع: 

 المفوض الشخص: 

 أو ثالثة كهروميكانيك  ء عن ثالثة كهرباءلهذا العطا يجب أن ال تقل درجة تصنيف المقاولين المتقدمين

 دينار. 071ثمن نسخة العطاء = 

 



 2 

 األولالجزء 
 

 تعليمات الدخول بالعطاء -":أوال
  

 الشروط العامة  -ثانيا:
 

 الشروط الخاصة -ثالثا":
  

 نماذج العروض والكفاالت  -رابعا":
 
 ( عرض العطاء.1نموذج رقم ) -أ

 
 كفالة الدخول بالعطاء.( 2نموذج رقم ) -ب

 
 ( كفالة حسن تنفيذ العطاء.3نموذج رقم ) -ت

 
 ( كفالة الصيانة .4نموذج رقم ) -ث

 
 
 
 

 
 
 



 3 

  طاءالعب الدخول تعليمــات : أوال
 

يتضممن )  يالعطاء والذباالشتراك  في  نالعطاء والراغبييمكن للمقاولين المدعوين بموجب اإلعالن عن هذا  -1

أن يتقمدموا للحصمول علم  (  ضممن منطقمة امتيماز الشمركة تركيب شمبكات توزيما الجهمد الممنخفض الهوا يمة

 : ووفقا للشروط التاليةدفا ثمن النسخة المقرر  لالعطاء مقابنسخه من وثا ق 
 

 أو ثالثة كهروميكانيك.  ء عن ثالثة كهرباءيجب أن ال تقل درجة تصنيف المقاولين المتقدمين لهذا العطا -أ
 

سمنة علم  االقمل فمي احمدى شمركات  الممنخفضجهد الأن يكون لدى المقاول خبرة في مجال تنفيذ شبكات  -ب
 .التوزيا بالمملكة االردنية الهاشمية

 
 :يلي االعطاء متشمل وثا ق  -2
 
 اإلعالن.فيها  ابم العطاءدعوة  -أ
 .ذج العروض والكفاالت،  نما الشروط العامة والخاصة بالعطاءتعليمات الدخول :    الجزء األول-ب
 الثاني  : المواصفات والشروط الفنية . الجزء -ج
فمي دليمل  والكمودات رسوماتال ، الرسومات ،األخرى، الجداول واألسعار: جداول الكميات   ث ـالجزء الثال-د

 .لجهد المنخفضات توزيا اشبكتركيبات المواصفات القياسية ل
 

 طـريقة تقديم العروض - 3
 
يقوم بزيارة موقا العمل وأن يّتعرف عليمه وأن يحصمل  نأ العطاء اينبغي عل  من يرغب في االشتراك بهذ  

ليته ونفقته الخاصة عل  جميا المعلومات الالزمة له لتقديم العرض وأن يمتّفهم ماهيتهما ؤوبنفسه وعل  مس
والظممروف المحيطممة بالمشممروا وسـممـا ر العممادات المحليممة وظممروف العمممل والعمممال المطلوبممة وكممل األمممور 

 أو تلك التي لها تأثير عل  وضا أسعاره .العطاء باألخرى التي لها عالقة 
 

 .طاءالعنموذج عرض  - 4
المناقص بتعب ة النموذج وجدول  مويقو طاءالعفي هذا  قالمرف طاءالعيقدم العرض عل  نموذج عرض   -أ  

مما ضمرورة خمتم وتوقيما جميما صمفحات  األمماكن المحمددة لمذلك يفم طماءالعالكميات واألسعار ويوّقا وثا ق 
 . العطاء بختم المناقص المتقدم للعطاء

 
  .يشترط أن يكون تعب ة خانة أسعار الوحدة في جداول الكميات باألرقام والحروف بخط واضح -ب  

 
إجمراء أي تعمديل   او ممن قبمل المنماقص مباشمرة  العطماءال يجوز إدخال أي تعمديل علم  نمموذج عمرض  -ج  
المناقص تقديم عرض بديل أو إذا أخلّ بأي من هذه التعليمات فأن ذلك يّعرض عرضه للرفض   أما إذا أراد و

نه باستطاعته أن يقدم ذلك في مذكرة خاصة منفصلة ترفق بالعرض اإضافة بعض التحفظات أو المالحظات ف
شريطة أن يتقدم بالعرض األصلي كما هو مطلوب وللجنة العطاءات المختصة أن تنظر في عرضه البديل هذا 

 أو ترفضه .
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يشممل العمرض علم  البيانمات  نوا العطماءيجب عل  المناقص أن يقدم عرضه عل  النسخ المطلوبة في دعموة  - 5
 -والمعلومات التالية :

 

واذا وضا منشاة المناقص فمردا" كمان أو شمركه وكتماب تفمويض للمسمؤول المفموض بمالتوقيا عنهما مباشمرة  -أ 
ركة المتآلفة أن تقدم اتفاقية اال تالف بينها بحيث يكمون كانت هناك مشاركة بشكل ا تالف فانه يجب عل  الش

التممآلف بالتكافممل والتضممامن ) مجتمعممين ومنفممردين ( وان يوقمما أطممراف اال ممتالف علمم  العممرض وان يقممدموا 
 الكفالة بأسما هم مجتمعين .

 

بها حاليما" مبينما"  خبرة المناقص وكفاءته ما بيان وصف للمشاريا التي سبق أن أنجزها والمشاريا الملتزم  -ب 
 نسب إنجازها بأرقام واقعية .

 

 التنفيذ.ذكر أسماء المقاولين/ المتعهدين الفرعيين الذي ينوي استخدامهم في  -ج 
 

أن   علمطماء العممن سمعر  %5 ) كفالمة دخمول بالعطماء ( ق بقيمةيرفق كل عرض بكفالة بنكيه أو شيك مصد -د 
يكون البنك المشار إليه من البنوك المعتمدة في األردن وعلم  أن تكمون صمالحية الكفالمة لممدة أربعمة شمهور 

أي عمرض غيمر مرفمق بكفالمة أو شميك مصمدق حسمب الشمروط  ضويمرف عطاء العل  األقل من تاريخ تسليم 
ن قمرار اإلحالمة وتعماد كفالمة أعاله . تعاد الكفاالت للمناقصين المذين لمم يحمالفهم الحمظ خمالل سمتون يومما" مم

 .  اإلحالةوالموافقة عل  كتاب تقديم كفالة حسن التنفيذ  دبع العطاءالمحال عليه 
 

عنمموان المنمماقص الكامممل والرسمممي فممي األردن إممما إذا كممان مقممر المنمماقص خممارج األردن فممان عليممه أن يحممدد  -هممـ
إليمه كافمة المراسمالت واإلشمعارات وكمل إشمعار أو عنوانا" له في األردن ليعتبر عنوانه الرسمي الذي توجمه 

 رسالة بعثت مسجلة عل  هذا العنوان تعتبر كأنها قد سلمت إليه .
                                        

المنماقص تقمديمها أو إرفاقهما بعرضممه إذا ورد لهما ذكمر فمي الشممروط  مممنطلمب تأي معلوممات أو بيانمات أخمرى  -و 
فممي أن تهمممل أي عممرض غيممر  الحممق العطمماءات أو هممذه التعلميممات وللجنممةالخاصممة أو المواصممفات الخاصممة 
 .العطاء مستوفي لشروط ومتطلبات دعوة

 

تتطمابق شمهادة التصمنيف مما شهادة تصنيف سارية المفعول تتعلق باألعممال المطلموب انجازهما بالعطماء بحيمث  -ز
 اعالن الدعوة لهذا العطاء.

 

بحيمث ال تقمل همذه  الخبرات العملية والمشماريا التمي تمم تنفيمذها فمي مجمال االعممال التمي تتضممنها بنمود العطماء-ح
 .الخبرة عن سنة عل  االقل في احدى شركات التوزيا بالمملكة األردية الهاشمية 

 

 المؤسسة صادرة عن وزارة الصناعة والتجارة.شهادة تسجيل الشركة او  -ط
 

الشماملة ألشمغال وتعتبر األسعار التي يدونها المناقص أمام البنود في جداول الكميات عل  إنهما القيممة الكاملمة  - 6
وأربماح  Preliminaries ةــمـذلك البند بصورة منجزة قابلمة للتسمليم وإنهما تشممل كمذلك األعممال التمهيدي
 .العطاءالمناقص وتعويضه عن أي التزامات  أخرى قد يتحملها المقاول وفقا" لهذا 
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 توضيح االلتباس. - 7
 

 العطماءكانت هنالك حاجة لالستفسار عمـن أي توضميح لوثما ق  وأ العطاءإذا كان هنالك أي التباس أو تناقض في وثا ق  -أ 
المنمماقص أن يتقممدم بطلممب خطممي إلمم  مممدير عممام الشممركة مممن اجممل التوضمميح وإزالممة االلتبمماس فممي موعممد يسممبق   فعلمم

 سبعة ايام .( 7ال يقل عن ) ابم العطاء إلغالقالتاريخ المحدد 
 

بالمخالفات الواردة بعرضه سواء للمواصمفات أو للشمروط العاممة مما ذكمر رقمم البنمد  يجب عل  المناقص أن يعـد جدوال -ب 
المخممالف ونمموا المخالفممة بصممورة واضممحة وبغممض النظممر عممن إنجمماز مخططممات أو رسممومات أو شممروحات واردة ممما 
العممرض فممان جميمما ممما ورد فممي العممرض يعتبممر مطممابق للشممروط والمواصممفات ممما عممدا ممما ذكممر صممراحة فممي جممدول 

 مخالفات .ال
 

إذا كان هنالك شك لمدى المنماقص فمي معنم  أي جمزء ممن التعليممات أو المواصمفات الفنيمة أو الرسمومات عليمه أن يبمين  -ج 
 .العطاءحين تقديم عرضه األسس التي اعتمدها في عرضه وذلك بكتاب مرفق ما 

 

 إيداا العروض - 8
 

( ممن همذه 5فمي البنمد ) وردمما  بحسم العطماءجداول األسمعار والبنمود المواردة بوثيقمة ولجميا يقدم العرض متكامال" 
تركيمب شمبكات توزيما الجهمد بمشمروا عطماء  الخماص  22/2212عطاء  قما   في ظرف مختوم من الخارجالتعليمات 

لمدى أممين سمر لجنمة شمركة كهربماء محافظمة اربمد واسمم المقماول ويمودا فمي صمندوق العطماءات  المنخفض الهوا يمة
 يمموم ظهممر بعممد مممن الثانيممة السمماعة أقصمماه موعممد فمميالممدا رة الماليممة  –مبنمم  اإلدارة العامممة  –العطمماءات المركزيممة 

 .17/4/2019  الموافق( االربعاء)
 

 .العروضإلزامية  - 2
 

الغماء العمرض المقمدم ( يوم من تاريخ اغالق العطاء ويجوز له 122يعتبر العرض المقدم من العارض ملزما له لمدة )
قبمل الموعمد  العطماءات لمدى أممين سمر لجنمة العطماءات المركزيمة  بموجب كتاب رسمي موقا منه يودا في الصمندوق

 المحدد ألغالق العطاء شريطة عدم قبول أي عروض اخرى منه لنفس العطاء.
 

 .أسلوب تدقيق العروض -12
 

السممعر االفممرادي المممذكور كتابممة" بمماالحرف يعتبممر السممعر ووقمما اخممتالف بممين السممعر االفممرادي المممذكور باالرقممام  أذا -أ
 االفرادي المذكور كتابة هو الملزم ويصحح السعر االفرادي المذكور باالرقام تبعا" لذلك . 

 

لبنمود المواردة فمي جمدول االسمعار تعتممد وقا اختالف بين االسمعار االفراديمة واالسمعار االجماليمة الي بنمد ممن ا أذا -ب
 االسعار االفرادية وتصحح االسعار االجمالية تبعا لذلك .

 

إمما العطماءات جنمة فانه يحق لل  الواردة بجداول األسعار إذا وجد أن المناقص لم يقم بتسعير بند أو اكثر من البنود  -ج 
وعلم  المنماقص  تنفيمذها  ىاألخمر العطماءرفض العرض أو اعتبار تلك البنود غيمر مسمعرة وكأنهما محملمة علم  بنمود 

 بدون مقابل . كوذل العطاءفيما إذا أحيل عليه 
 

فمي رفمض بحقهما تحتفظ الشركة بحقها في إهمال أي عرض غير متقيد بكل ما ورد في هذه التعليمات كمما تحمتفظ  - د
التقيمد بأقمل العمروض  ندو العطماءأي عرض دون بيان األسباب ويحق لها اختيار العرض الذي تراه مناسمبا" وإحالمة 

 ةمطالبم العطماءبانمه ال يحمق ألي منماقص لمم يفمز  اكمم العطماءقيمة كما أن صاحب العمل غير ملزم بإحالمة كاممل بنمود 
 الشركة بأي تعويض .

 

إذا وجد أن المنماقص لمم يقمم بتعب مة الجمداول لكافمة المنماطق فانمه يحمق للجنمة العطماءات رفمض العمرض أو قبولمه  -هـ
 وحسب ماتراه مناسبا" دون الحق للمناقص االعتراض عل  هذا القرار. 
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 العروض إحالة -11
 

، ويحق للشركة مقاول /متعهد واحد أو اكثر وحسب مصلحة الشركة   عل العطاءكامل يحق للشركة إحالة -أ
كل منطقة من المناطق المبينة حسب جمدول األسمعار وعلم  مقماول واحمد أو أكثمر دون  ةوإحال العطاءتجز ة 

كما يحق للشركة احالة بعض البنود الواردة بجداول االسعار والغاء  ،الحق ألي مناقص االعتراض عل  ذلك 
مقماول واحمد او اكثمر ادخمال أي مقماول   عل العطاءويحق للشركة بعد احالة  سب ما تراه مناسبا،بعضها وح

  كما يحق عل  ذلك  ضاالعترا العطاءجديد للعمل وبنفس اسعار االحالة ، وال يحق للمقاولين المحال عليهم 
ن اخذ موافقمة المقماول المحمال التي تراها مناسبة دو ةبالطريق العطاءللشركة القيام بتنفيذ كل او بعض بنود 

 يحق للمقاول االعتراض او طلب اي تعويض من الشركة.  وال العطاءعليه 
 

بحيمث يكمون األسعار ول ااالفرادية لكل بند من البنود الواردة بجد األسعار أساس  عل العطاءتتم احالة  –ب 
تحديده ممن قبمل الشمركة عنمد االحالمة  للعطاء الذي يتم اإلجماليهو السعر لكل منطقة  اإلجمالي العطاءسقف 

 .  ولكل منطقة
 

انتهماء كاممل قيممة  أو طماءللعسمنة ميالديمة ممن تماريخ قبمول االحالمة  يهم العطماءالمدة المحددة لتنفيمذ  –ج  
 ". أوال أيهما منطقة عل  حده لولكطاء للعالسعر االجمالي 

 

ما يترتب عليه من رسوم طوابا الواردات واية رسموم اخمرى  ابدف العطاءيلتزم المقاول الذي يحال عليه  -د
 حسب القوانين المعمول بها في المملكة االردنية الهاشمية.

 

يعتبر كتاب اإلحالمة والمرد عليمه بالموافقمة مما تقمديم كفالمة حسمن التنفيمذ اتفاقما" بمين الشمركة والمقماول  -هـ
 الواردة بكتاب اإلحالة. روباألسعا العطاءباردة لقيام بجميا األعمال وفقا" للشروط والمواصفات الول
 

من قيمة االحالة  %12يلتزم المقاول المحال عليه العطاء بتقديم كفالة بنكية لحسن التنفيذ بنسبة  -12
 خالل ثالثون يوما من تاريخ االحالة وفق الشروط التالية:

 

 ان تكون صادرة عن بنك محلي  -أ

 غير مشروطة باي شرط من الممكن ان يوثر على طلب تمديدها او مصادرتها  -ب

 ان تبقى سارية المفعول طيلة المدة الزمنية لالحالة . -ج

وفي حال عدم التزام المقاول بتقديم كفالة حسن التنفيذ ضمن المدة الواردة اعاله فإنه بذلك يقر بأحقية  -د

كة و عدم صرف مستحقات المقاول لحين تزويد الشركة بكفالة الشركة بحجز قيمة المواد الموردة للشر

حسن التنفيذ , كما انه يحق للشركة عدم االفراج عن كفالة دخول العطاء اال بعد قيام المقاول بتقديم كفالة 

 حسن التنفيذ ضمن الشروط و المدة الواردة في البند اعاله . 

 المصدق بالقيمة المطلوبة بدال" من الكفالة.علما بانه يجوز قبول التامين النقدي او الشك  -

المعممول بهما لهمذا  األسمعارالمتعهمد بمذلك وبمنفس  وإلمزام األممرلمزم  اإذ العطماءيحق للشركة تمديد مدة  -13
فمي حالمة عمدم التمزام  %12للشركة مصادرة نسبة المحتجزات من الدفعات المسمتحقة البالغمة  قويح العطاء

 لتمديد وفق مايلي:المتعهد بهذا البند ويتم ا
 
 

 ال تتجاوز مدة التمديد ثالثة أشهر. ثبحي طاءللعزيادة المدة الزمنية إذا انتهت قبل السقف المالي  -أ
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 تنتهي مول العطاءإذا انته  سقف  %25ال تزيد عن  ةبنسب طاءللعاإلجمالية المالية القيمة  زيادةأو  -ب
 .الزيادةقيمة هذه  ءبانتها العطاء يوينته طاءللعالمدة الزمنية 

 

 ءبانتهما العطاءوزيادة المدة ثالثة أشهر وينتهي  %25 ةبنسبطاء للعاإلجمالية المالية أو زيادة القيمة  -ج 
 القيمة اإلجمالية أو المدة الزمنية بعد الزيادة أيهما أوال".

وبممدون ابممداء االسممباب وال يحممق  اعممادة طرحممه حسممب ممما تممراه ضممروريا يحممق للشممركة الغمماء العطمماء او -14
 للمناقص المتقدم للعطاء االعتراض او المطالبة بأية تعويضات نتيجة االلغاء او اعادة الطرح.

مدير المشروا تقديم محاضرة لإلدارات  أو اعمال ميدانية عل  الشبكة عل  المقاول بأيقبل البدء  _15

 يعرض بها ما يلي: ،بالشركةوبحضور مندوبي السالمة العامة  ةالمعني

خطة و إجقا ات السالمة للمقءول و يجب ان تكون حسب تعليمءت السالمة الواقدة في مءنون العمل  .1

 األقدني وتعليمءت السالمة الخءصة بشقكة كهقبء  اقبد .

 ملخص لمء يقدمه المقءول من تدقيب و توعية للعءملين لديه في اموق السالمة. .2

والذين لديه  شهءدات كفء ة و تخويل صءدقة  ن المهقة و غيق المهقة مءئمة بأسمء  العمءل و الفنيي .3

 . جهءت معتمدة من الشقكةمن 
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 الشروط العامة  :ثانيا"
 

 التعاريف والتفسيرات .
 
 (.العطاء) مالحظة : عل  كل مناقص التوقيا عل  كل صفحه من صفحات هذا  

 
 (  1المادة رقم  ) 

المخصصة لها أدناه مالم تدل عل  غير  يالمعان العطاءالتعاريف / يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا 
 -ذلك : 

 
 الشركة. 
 )كفريمق        العطاءوهي الفريق المشار إليه في  المحدودة  شركة كهرباء محافظة اربد المساهمة العامة 
أي جهممة يفوضممها صمماحب  وأ العطمماء( والممذي يتعاقممد ممما المقاول/المتعهممد لتنفيممذ األشممغال التممي يشممملها  ولأ

 العمل لممارسة صالحيات ومسؤوليات الفريق األول 
 
، المفرق، عجلمون وجمزء ش، جرفظات اربداجميا مناطق امتياز الشركة وتشمل مح :التنفيذمنطقة أعمال  -

 .البلقاءمن محافظة 
 
 المتعهــد.المقــــــاول /  

 
)كفريق العطاءالشخص أو الشركة أو التآلف الذي قبل صاحب العمل عرضه أو التعاقد معه والمشار إليه في 

أو مممن ينتممدبهم ألداء بعممض  الشممرعيين،وورثتممه  المتعهممد الشخصمميينثمماني ( ويشمممل كممذلك ممثلممي المقمماول/ 
 العمل.صاحب  ةبموافق العطاءالتزاماته بموجب 

 
 لجهـــــاز المشـــرف .ا

أو أي جهاز أو دا مرة فنيمة يفوضمها صماحب العممل خطيما" ممن وقمت رخمر لممارسمة المهندس المشرف هو 
أن يبلمممم    علمممم العطمممماءأو أي جممممزء منهمممما بموجممممب شممممروط هممممذا المهنممممدس المشممممرف جميمممما صممممالحيات 

 المقاول/المتعهد خطيا" 
 

 المهندس المشرف ممثل 
المهنممدس قممب يعينممه ) صمماحب العمــممـل ( أو )أو أي مرا للمهنممدس المشممرفأي مهنممدس مقمميم أو مسمماعد 

 العطاء.( من وقت رخر للقيام بالواجبات المنصوص عليها في هذا المشرف
 

 .األعمال أو األشغال
األشمغال الدا ممة واألشمغال  لوتشممطماء للعجميا األشمغال التمي يمتم االتفماق علم  القيمام بهما وتنفيمذها وفقما" 

 المؤقتة.
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  الدا مة.األشغال 

----------- 
  للعطاء.جميا األشغال الدا مة المطلوب تنفيذها وصيانتها وفقا" 

 

  المؤقتةاألشغال. 
 جميا األشغال ذات الصفة المؤقته التي يتطلبها تنفيذ األشغال أو صيانتها .

 

  المعداتمعدات اإلنشاء أو. 
جميا المعدات واألدوات والتجهيزات واألشياء التمي يسمتعملها المقماول/ المتعهمد فمي تنفيمذ وصميانة األشمغال 

 الدا مة.تشمل المواد أو األشياء األخرى والتي تشكل جزء" من األشغال  وال العطاءالمطلوبة بموجب 
 

 . المواصفــات 
ليهمما يقرهمما اتعممديالت عليهمما أو إضممافة  يوأ العطمماءليهمما فممي هممذا االمشممار  و القياسممية  الفنيممةالمواصممفات 

أو يوافممق عليهمما ، علمم  أن يممتم ذلممك بمعرفممة صمماحب العمممل وموافقتممه الخطيممة وتعتمممد المهنممدس المشممرف 
المواصفات الفنية الصادرة عن وزارة األشغال العاممة وعمن المجمالس البلديمة والقرويمة فمي منطقمة االمتيماز 

 .العطاءفي هذا المشار أليها  و القياسية  الفنيةإل  المواصفات والسارية المفعول باإلضافة 
 

 العطاء. 
ن وجمد إجدول أسعار الوحدة للممواد والعمالمة ) المسعرة جدول الكميات  المواصفات،، العطاء) دعوة ويشمل

  وكتاب الموافقة عل  كتاب اإلحالة.( وتشمل كذلك وثيقة عرض المناقصة ومالحقها وقرار اإلحالة 
 

 .الموافقة 
 الموافقة الخطية أو الموافقة الشفوية التي تتلوها موافقة خطيه أو تأكيد خطي لها .

 

 ( 2المادة رقم ) 
 .  المهندس المشرفواجبات وصالحيات  - 1

     ---------------- 
أن يتقيد بالواجبات والصالحيات المحددة له في هذه الشروط عند إصدار المهندس المشرف ينبغي عل        

 - تعليمات:أي قرار أو شهادة أو 
 المواصفات. قوتطبي العطاءعل  األشغال موضوا  اإلشراف -أ 
 إصدار أوامر المباشرة وتسليم موقا العمل للمقاول /المتعهد.  -ب
 . تدقيق الكميات في فاتورة المقاول/ المتعهد  -ج
 إصدار األوامر التغييريــــــه .  -د
 العمــــــــــــل. توقيف -ه
أو الغراممات المترتبمة علم  تعطيمل  بتسمليم أواممر العممل التأخير العمل وغرامات  اوامرإقرار تمديد مدة   -و

 .عمل الشركة من قبل المقاول الي سبب يراه المهندس المشرف
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 .المهندس المشرف واجبات وصالحيات ممثل  - 2
      ------------------- 

، وتشمممل واجباتممه مراقبممة األشممغال المهنممدس المشممرف مسممؤوال" أمممام المهنممدس المشممرف يكممون ممثممل  -أ
واألشراف عل  تنفيمذها ومصمنعيتها وإجمراء التجمارب واالختبمارات الالزممة علم  الممواد ومصمنعيه األشمغال  

صالحية إعفاء المقاول/المتعهد من أي من واجباته أو التزاماته المنصوص المهندس المشرف وليس لممثل 
 .العطاءعليها في 

يتضممن المهنمدس المشمرف من وقت رخر أن يصدر أمر تفويض خطي إلم  ممثمل  للمهندس المشرفيجوز  -ب
فممي مثممل هممذه الحمماالت تزويممد المهنممدس المشممرف تفويضممه القيممام بممأي مممن الصممالحيات المنوطممة بممه وعلمم  

 .المهندس المشرفممثل لالمقاول/المتعهد بنسخه من كل أمر تفويض يصدره 
إلمم  المقمماول /المتعهممد وفقمما" المهنممدس المشممرف  ممثممل أن جميمما التعليمممات والموافقممات التممي يصممدرها  -ج

شممريطة رف المهنممدس المشمموتعتبممر كأنهمما صممادره عممن  المهنممدس المشممرف اللصممالحيات الممنوحممة لممه مممن 
 مراعاة مايلي: 

 
ممواد مخالفمه  ايأو مصنعيـمـه ، لفي اتخاذ اإلجمراء المالزم لمرفض أي عمم المهندس المشرفر ممثل يقصتأن  - 1

ي أي وقمت ممن األوقمات التخماذ المهنمدس المشمرف المواصفات ، ال تؤثر عل  صمالحيات  وأ العطاءلشروط 
 األمر بهدمها أو إزالتها أو تكسيرها .أي إجراء برفض المواد أو مصنعيتها أو إصدار 

 
المهنمدس أن يرجما إلم   المهنمدس المشمرفيحق للمقاول /للمتعهد في حالة اعتراضه عل  قرار اتخذه ممثمل  -2

تغييممره وذلممك  إممما تأييممده أو المهنممدس المشممرف طالبمما" منممه إعممادة النظممر فممي قمرار اتخممذه ممثممل المشمرف 
فممي مثممل هممذه الحمماالت  المهنممدس المشممرف مناسممبا" ويكممون قممرار المهنممدس المشممرف يممراه بالشممكل الممذي 

 دون اعتراض أو مطالبة بالتعويض عن أي ضرر نتيجة ذلك.ها يا" ويجب عل  المقاول تنفيذه ن

  
 (.3المادة رقـــــم )

 

 التنـــــازل
 

أي جزء منه   أو عن أي فا دة أو  وأ العطاءال يحق للمقاول/المتعهد أن يتنازل بأي صوره من الصور عن  (1
أي بنمك  ةلمصملح العطماءمصلحه له فيه أو ناتجة عنه أو فيما يتعلق بتحويمل المبمال  المسمتحقة لمه بموجمب 

 .وافقة خطيه مسبقة من صاحب  العملبم إال العطاءبيتعامل معه أو أن يرهن أي شيء يتعلق 
 

مقمماولين مممؤتلفين   فأنممه ال يجمموز ألي" مممن أطممراف اال ممتالف تغييممر ماهيممة اتفاقيممة   علمم العطمماءإذا أحيممل  (2
اال ممتالف أو شممروطه بممدون موافقممة صمماحب العمممل الخطيممـة وان أي إجممراء يممتم خالفمما" لممذلك يعتبممر الغيمما" 

حصصهم  وتعتبر شروط اال تالف نافذة بحــق أطراف اال تالف بالتكامل والتضامن ايا" كانتبالنسبة للشركة 
 بحيث ال يؤثر ذلك عل  مسؤوليات والتزامات المقاول / المتعهد تجاه الشركة. تالف اال في
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 (. 4المادة رقــــــــم ) 
 

 العقــود الفرعية .
 

أي مقاول/متعهممد فرعممي باسممتثناء ممما ورد نصمما" فممي   إلمم العطمماءكامممل األشممغال فممي  الممزام ال يجمموز للمقمماول  - 1

اخذ الموافقة الخطية من صاحب العمل   ويحق لصاحب العمل حجمب الموافقمة دون إبمداء  لقب العطاءشروط 
 األسباب .

 

أي جمزء ممن األشمغال إلم  مقماول فرعمي ال يعفمي المقماول  المزام  أن موافقة صاحب العمل عل  طلمب المقماول - 2

المقاول مسؤوال"مسؤولية كاملة بل يبق     العطاءالتزام يترتب عليه بموجب ليته أو أي و/المتعهد من مسـؤ
أو مسمتخدميه أو عمالمه كمما لمو  يعن جميا األشغال وعن أي أخطاء  أو إهممال يتسمبب بمه أي مقماول فرعم

 كانت تلك األعمال أو األخطاء قد تسبب بها المقاول نفسه أو أحد وكال ه أو مستخدميه أو عماله .

 
 (. 5المادة رقــــــم ) 

 . العامة للمقـاول / المتعهد المسؤولية
 
 

بمذل العنايمة  ممايقموم بتنفيمذ األشمغال أو إنجازهما وصميانتها  أنالعطاء يلتزم المقاول /المتعهد بمقتض   - 1

واإلتقان وان يوفر األيدي العاملة وأجهزة المناظرة الخاصة بــــه والمواد والمعدات وجميا األشياء األخمرى 
تنفيمذه  تومسمتلزما العطماءذات الصفة المؤقتة أو الدا مة الالزمة لتنفيذ األشغال وصيانتها وفقا" لمتطلبمات 

 أمكن االستدالل عليها من مضمونه وأ العطاءطالما أن هذه األمور تم تحديدها في 

. 
 

 والنصمف  علــــ  المقاول /المتعهد الحضمور شخصميا" أو تكليمف منمدوب لمه بالحضمور السماعة السمابعة يجب - 2

الشركة  مكاتبفي مقر تواجد من ايام الدوام الرسمي  كل يوم لغاية الساعة الثالثة والنصف مساء  صباحا" 
مركز تنفيذي آخمر يمتم  أيأو دير أب  سعيد و الرمثا  وعجلون  وجرش  والتنفيذية في مدينة اربد والمفرق 

) كمما يجمب علم  المقماول / المتعهمد   وذلمك ألغمراض تنسميق العمملاعتماده من قبل الشركة في فترة الحقمة 
لغمرض تنسميق االعممال الطار مة (   الحضور في أي وقت آخر يطلبه المهندس المشرف او من يوكله وذلمك 

دنانير عن كل يموم ال يتواجمد فيهما  42تغريم المقاول مبل   ذا تخلف عن الحضور يحق للمهندس المشرفاو
مندوب المقاول في المكاتب الشركة التنفيذية اعتبارا من بدء الدوام ولغاية نهاية المدوام الرسممي علم  ان ال 

 هندس المشرف.يغادر مكاتب الشركة بدون اذن الم
 

يجب عل  المقاول / المتعهد أن يتوفر لديه جهاز عمل يستطيا إنجاز العمل المطلموب منمه فمي الممدة المحمددة  - 3

 لكل مشروا   ويجب عليه تقديم كشف بارليات والمعدات واأليدي العاملة الموجودة لديه .
 

العطاء علم  اكممل وجمه يتحمل المقاول المتعهد المسؤولية الكاملة عن إنجاز العمل المطلوب منه بموجب هذا  - 4

فممي المممدة المقممررة وإذا تممأخر وسممبب تممأخيره تعطيممل الممورش الفنيممة التابعممة للشممركة تقمموم الشممركة  هوتسممليم
 .دة التابعة للشركة دينار لمدة يوم عمل للورشة الفنية الواح 322بخصم غرامة تعطيل تقدر ب 
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يكون المقاول / المتعهد ملتزما" ومسؤوال" مسؤولية كاملة عن أية أضرار مباشرة أو غير مباشرة قد تلحمق  - 5

أو بسممبب هممذه  العطمماءكنتيجممه لمعمممال المشمممولة بهممذا أو أي طممرف أو جهممة مهممما كانممت بممأي فريممق ثالممث 
 المقاول أن يعلم الشركة عن أية أضرار تلحق بالفريق الثالث من جراء الحفريات خطيا" .  وعلاألعمال 

 

بإبمدال أو إقصماء العممال أو المسمتخدمين المذين  المهنمدس المشمرفاالستجابة الفورية لطلب صاحب العمل أو  - 6

 سلوكهم.عدم كفاءتهم أو سوء  المهندس المشرفيرى 
 

 .المهندس المشرفاالستجابة لموامر التغيرية أو توقيف األعمال الصادرة عن  - 7
 

يلتمزم المقمماول بتزويمد جميمما الجهمات التممي تقموم باعمممال المسماحة لتعلمميم مواقما االعمممدة والمشمدات لشممبكات  -8

لممديهم الخبممرة الجهممد المممنخفض بمنممدوبين مفوضممين السممتالم المواقمما المسمماحية لهممذه االعمممال ويشممترط ان يكممون 
 القراءة والكتابة . اوالكافية لهذه االعمال وان يجيد

 

يلتزم المقاول في حال طلب الجهات الرسمية ) البلدية ، االشغال العامة ( اعادة االوضاا من قمبلهم بمأن يقموم  -2

االعتبار عند تعب ته جداول المقاول بدفا الفاتورة المترتبة عن عملية اعادة االوضاا ، وعليه اخذ هذا االمر بعين 
وفي حالة عدم التزامه تقوم الشركة بدفا ما يترتب عل  المقاول وحسمه من حساب المقاول لدى الشركة  االسعار

 أو الرجوا عل  الشركة بهذه المبال  أو المطالبة بها. دون الحق له باالعتراض

 
 ( 6المادة رقم ) 

 

 البعض . البعضه مكملة العطاءوثا ق 
متكاملة ومفسره لبعضها البعض وعنمدما يحمدث أي غمموض أو التبماس أو  هوحد العطاءن مجموعة وثا ق ا

الذي يصدر تعليماته الخطية إل   المهندس المشرفنقص فيها تكون مهمة  توضيحه وتحديده من اختصاص 
وال يحمق للمقـمـاول  المطالبمة بمأي لهما  االمقاول/المتعهد محددا" بذلك الطريقة التمي يريمد تنفيمذ األعممال وفقم
 غير ذلك . المهندس المشرفتعويض عن إنجاز نفقات قد تقا من جراء هذا التوضيح إال إذا رأى 

                                      
 (.7المادة رقم )

 

 شموليــة العــــرض.
يفترض بالمقاول/المتعهد أن يكون قمد تأكمد بنفسمه قبمل تقمديم عرضمه ممن صمحة العمرض وشمموليته لكمل مما 

واألجور المدرجة في كل جدول كميات البنود المسعرة وجمدول  رواألسعا العطاءيتعلق باألشغال التي يشملها 
ت المقاول/المتعهمد  للوفماء أسعار الوحدة والعمالة أن وجد وان همذه األسمعار واألجمور تغطمي جميما احتياجما

بالتزاماته التعاقدية ، وال يقبل ادعاء المقاول / المتعهد بان أي واقعة أو موضوا أو أمر مهما كان نوعه قـد 
 كان موضوا خفاء بالنسبة له .

 

 ( 8المادة رقم ) 
 

 . عل  األشغال المهندس المشرفموافقة 
 

يحموز علم   لوبشمك لشمروط العطماءعل  المقاول/المتعهد أن يقوم بتنفيذ األشغال وإنجازها وصيانتها وفقما" 
الشمفوية  المهنمدس المشمرف وقبوله ، وعليه أن يتقيد بدقه بتعليمات وتوجيهمات المهندس المشرفموافقـة 
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لممم يممرد وعلمم  المقمماول أن يأخممذ  وأ العطمماءوالخطيممة حممول أي أمممر يتعلممق باألشممغال سممواء ورد ذكممره فممي 
  .المهندس المشرفأو ممثل  المهندس المشرفمات من التعلي

 

 
 ( 2المادة رقم )

 

 تبليـ  اإلشعارات للمقـاول . -أ 
تبلمم  اإلشممعارات واألوامممر الخطيممة واإلرشممادات التممي تصممدرها الشممركة إلمم  المقاول/المتعهممد  وفقمما" ألحكممام  

بالبريد المسجل أو بإيداعها لمدى المكتمب الر يسمي للمقماول /المتعهمد أو بتسمليمها إلم  وكيلمه فمي  اإم العطاء
سمواء بالبريمد او الفماكس المعتممد لمدى الموقا أو بإرسمالها إلم  أي عنموان آخمر يعينمه المقماول لهمذه الغايمة 

نوني بهممذه االشممعارات واألوامممر وبمجممرد التسممليم يعتبممر ذلممك تبليغمما للمقمماول / المتعهممد بممالمعن  القمما المقمماول
 واإلرشادات.

 
 

 . تسليم اإلشعارات للشركة -ب 
الشممركة علمم  عنوانهمما المعممين لهممذه الغايممة إممما بإرسممالها بالبريممد أو   إلمم العطمماءبتبلمم  اإلشممعارات المتعلقممة 

 تسليمها إل  مقر دا رة الشركة الرسمي .

 
 :( 21المادة رقم ) 

 

 للقوانين واألنظمة . االمتثال
ينبغممي علمم  المقمماول أن يخضمما لكافممة القمموانين واألنظمممة التممي تصممدر عممن السمملطات المحليممة  والحكوميممة 

بتنفيمذ األعممال والصميانة أو غيرهما ممن  هوقيامم العطماءالمتمثلة في كل ما يتعلق بقياممه بالتزاماتمه فمي همذا 
حماية الشركة أو تعويضها عن أي ضرر أو غرامه تلحق   األعمال ذات العالقة وينبغي عل  المقاول/المتعهد
أو بسممببها ويكممون المقمماول / ذات العالقممة بتنفيممذ هممذه األعمممال بهمما نتيجممة لعممدم مراعاتممه لمنظمممة والقمموانين 

 بأي تعويض عن أي ضرر يطالب به لغير الشركة نتيجة اعمال المقاول / المتعهد.المتعهد ملتزما 

 
 :( 11المادة رقــم ) 

 

 حقــوق الشركة
أن حقوق الشركة مضمونه بأية مستحقات ماليمة للمقاول/للمتعهمد لمديها ويشممل األمموال النقديمة والتأمينمات 

اضم  حقوقهما ممن المقماول والكفاالت سواء للمشروا نفسه أو ألي مشروا من مشاريا الشركة ولها أن تتق
 وبالطريقة التي تراها الشركة مناسبة./المتعهد 

 
 :(21)المادة 

 

 الرشوة وفســاد الذمم
أن ممارسممة المقمماول /المتعهممد أو أي مممن مقاوليممه الفممرعيين أو أي مممن مسممتخدميهم الرشمموة بممأي شممكل مممن 

من العقود التي يرتبط  هوغير العطاءأشكالها ألي من جهاز الشركة أو مستخدميه يكون سببا" كافيا" إللغاء 
بهمما المقمماول / المتعهممد بالشممركة  هممذا عممدا عممن المسممؤوليات القانونيممة الناجمممة عممن ذلممك   ويعتبممر فممي حكممم 
الرشوة أي  عمولة أو هديه تمنح ألي من جهماز الشمركة أو مسمتخدميها بقصمد الحصمول علم  أي تعمديل أو 
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تفماا شخصمي . وللشمركة الحمق فمي استيفمـاء أي تبديل لمشغال أو حقوق المصمنعيه أو للحصمول علم  أي ان
السمبب  الهمذ العطماءتنجم عمن إلغماء همذا او ضرر بأي شكل من األشكال تعويض يستحق لها عن أي خسارة 

 للمتعهد./  للمقاوليستحق ولها الحق في خصم قيمة ذلك من أي مبل  
 
 

 :(31المادة )
 

 مواصفـات السالمة العامة
 
على المقاول / المتعهد أن يقوم بتأمين جميع اإلشارات التحذيرية وحواجز السالمة العامة حسب تعليمات   .1

, وتعليمةـات  زمنطقةة االمتيةاقسم هندسة المرور ببلديةة اربةد أو البلةديات فةي الجهات المعنية المختصة كـ 
و تعليمات الحجةز المةروري الخصوص بهذا أو أي جهة ذات عالقة دائرة السير و وزارة األشغال العامة 

اثنةاء  سةواء للعمةال التةابعين لةه أو الغيةر  حةواد  ايةةدون وقةو  كلهةا  والتي تحةولالصادرة من الشركة 
 .العمل على الطرق و الشورا  العامة

 

يكةةون المقةةاول / المتعهةةد مسةةووال" مسةةوولية كاملةةة تجةةاه بلديةةة اربةةد ودائةةرة السةةير وشةةركة االتصةةاالت  .2
والدوائر والموسسات المختلفة أو أي جهة أخرى عةن األخرى والبلديات  والمياه واالشغال العامه األردنية

 أو مخالفات تنتج عن عمله . وقعت ألي شخص أية حواد  أو أضرار
 

نتيجةةة قيامةةه باالعمةةال أضةةرار تصةةيب أمةةالك الغيةةر ايةةة المقةةاول /المتعهةةد مسةةوول مسةةوولية كاملةةة عةةن  - 3
 بها أو بسبب هذه األعمال بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.المكلف 

 

التعليمةةات وقةةانون العمةةل األردنةةي كمةةا وردت فةةي والبيئةةة يجةةب علةةى المقةةاول االلتةةزام بشةةروط السةةالمة العامةةة  .3

أو ضةةرر يلحةةق ، ويتحمةةل المسةةوولية الكاملةةة عةةن أي خطةةأ  أخةةرى جهةةات رسةةميه أيةةةالشةةركه او الصةةادرة عةةن 

  .العطاءموضو  هذا  باألعمالتطبيق التعليمات هذه عند قيامه  إهمالينتج عن بالشركة أو الغير 
الصةادرة  البيئةة والسةالمة والصةحة المهنيةةجب على جميع العاملين لدى المقاول االلتزام التةام بتعليمةات ي .4

دينةار عةن كةل  05مبلة  تغريم المقاول بناء على تنسيبات المهنةد  المشةرف  ويحق للشركة ،عن الشركة
تكرار هذه  اذا تبين عامل عن العمل لمدة محددة أو نهائية أيإيقاف  يحق للشركةكذلك ورد ولكل مخالفه ف

اول االلتزام بقرار الشةركة فةورا" ويكةون ملتزمةا بةأي تعةويي عةن أي ضةرر ينةتج وعلى المق المخالفات
 وسواء وقع الضرر على أحد عماله أو على الغير.بسبب مخالفته أو أي من عماله لشروط السالمة العامة 

 
فةةي حةةال العمةةل لةةيال يلةةزم اسةةتخدام االشةةارات التحذيريةةه الالزمةةه مثةةل الحةةواجز المروريةةه او االقمةةا   .0

التحذيريه على مسافات كافيةه قبةل منطقةة العمةل مةع اسةتخدام الفلشةرات الضةوئيه وبشةكل واضة  لتعطةي 
ويكةون المقةاول / المتعهةد مسةووال" مسةوولية كاملةة عةن أي ضةرر يصةيب والمارة اشاره كافيه للسائقين 

 الغير نتيجة عدم إلتزامه بما ورد بهذا البند.
 

 :(41دة )اــالم
 

السةارية المفعةول فيمةا يتعلةق بشةروط العمةل والعمةال والتشريعات على المقاول االلتزام بجميع القوانين 
  لديه.للعاملين 
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 : (15ادة )ــالم
 

 . التنسيق المسبق ما المؤسسات والدوا ر الحكومية -
 

وتقةةديم الكفةةاالت  يجةةب علةةى المقاول/المتعهةةد التنسةةيق المسةةبق مةةع الموسسةةات والةةدوائر الحكوميةةة والخاصةةة
قبل البدء بأيةة حفريةة واخةذ تواقيةع  جهة تطلب ذلك أيالالزمة للحصول على تصاري  للسماح له بالحفر من 

او اي نمةوذج صةادر عةن تلةك  مندوبي هذه الموسسات والدوائر علةى النمةوذج الخةاص الصةادر عةن الشةركة
) ويكةةون المقةةاول / أضةةرار قةةد تحةةد  جةةراء هةةذه الحفريةةات  ايةةه عمةةل لتفةةاديالفيمةةا يتعلةةق بةةأوامر  الجهةةات 

المتعهد مسووال" مسوولية كاملةة عةن هةذه األضةرار فةي حةال وقوعهةا سةواء للشةركة مةن ناحيةة التةأخير فةي 
ويقدم نسخه من هذه النماذج للمهند  المشرف موقعةا" عليهةا التي تلحق بالغير ( انجاز األعمال أو األضرار 

دة المقررة إلحضار تصري  العمةل للمقةاول بحةد أقصةى على أن ال تتجاوز الم الجهات التي يتم التنسيق معها
أسبو  مهما بل  عدد التصاري   من تاريخ الكتاب الصادر عن الشركة للجهات الرسمية لمن  تصةري  العمةل 
وفي حال عدم قيام المقاول / المتعهد بمراجعة الجهات الرسمية ذات العالقة الحضار التصاري  الالزمة للبدء 

دينار عةن كةل يةوم تةأخير مةع تحميلةه كامةل تكةاليف  05دة المحددة اعاله يغرم المقاول مبل  بالحفر خالل الم
 االضرار التي قد تلحق بالشركة او اي طرف ثال  ستودى له الخدمه.

 

   :(16المادة )
 والصيانة:االستالم 

 

 :االبتدا يشهادات االستالم ا. 
 

خطيةةا عنةةد إنهةةاء العمةةل فةةي المشةةرو  المحةةدد وإعةةادة األوضةةا  فيةةه حسةةب المهنةةد  المشةةرف يبلةة  المتعهةةد 
 ينوبهأو من المهند  المشرف األصول وال يحق له إبالغه بذلك قبل أن يتأكد بنفسه من إعادة األوضا  ويقوم 

 حسةب األصةول فيكتةب بةالنواقص خطيةا  التنفيذ يتمباالستالم وإبداء المالحظات بحضور المتعهد فان قرر أن 
خطيةا" المهنةد  المشةرف وتسلم للمتعهد  ليقوم بإصالحها ، عند إنجاز أعمةال اإلصةالح يقةوم المتعهةد بةإبال  

باالسةتالم بعةد اإلصةالح علةى أن يرفةق  كتةاب موافقةة الجهةة المعنيةة ) أشةغال المهنةد  المشةرف بذلك ويقوم 
 ك .لالخ ( على إعادة األوضا   إذا طلب منه ذ… عامة وبلديات 

 

 :الصيانةب. 
 

ويتم تنفيةذ أشةغال  الصيانة بجميع أنواعها لالعطاء ألعماتعني فترة الصيانة انقضاء سنه من تاريخ انتهاء      
الخطيةة  المهند  المشرفالمتعهد القيام باستكمال النواقص وفقا لتعليمات  ىالعطاء وعلالصيانة حسب شروط 

يتحمل المتعهد كافة أعمال الصيانة واإلصالح وعند بحي   تبليغه   ( يوما من41خالل فترة الصيانة وخالل )
الصةةيانة المطلوبةةة وتسةةليمها نهائيةةا" فيحةةق للشةةركة أن تقةةوم بتنفيةةذ تلةةك ت تقصةةير المتعهةةد فةةي تنفيةةذ إصةةالحا

 دون االعتراي على ذلك. جميع النفقات المترتبة على ذلك األشغال باستخدام آخرين ويتحمل المتعهد
 

 الصيانة:االستالم النها ي وشهادة ج. 
 

المتعهد، إذا لم تكن هناك أية  مع ممدة العطاء المبرعند انتهاء المهند  المشرف يتم االستالم النهائي من قبل   
مةدتها سةنه واحةدة عنةدها  يتنفيةذ العطةاء والتةمالحظات على أوامر العمل المنفذة من قبل المتعهةد خةالل فتةرة 

إذا كانت هناك  أماشهادة باالستالم النهائي لجميع األعمال التي قام المتعهد بإنجازها  المهند  المشرف يصدر 
تحريةر كتةاب رسةمي بهةذه المهنةد  المشةرف  ىمدة العطاء فعلمالحظات على بعي أوامر العمل عند انتهاء 
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هر مةن تاريخةه وفةي حةال القيةام بتنفيةذ المالحظات وتسليمها للمتعهد الذي عليه القيام بتنفيذ ما جاء به خالل شة
 بإصدار شهادة استالم نهائي باألعمال المنفذة . المهند  المشرف جميع هذه المالحظات  يقوم 

 

 قالعطةةاء ويحةةقبةةل إنهةةاء مةةدة  أليةةهيجةةب علةةى المتعهةةد أن يلتةةزم بإنجةةاز وتسةةليم كافةةة األعمةةال التةةي سةةلمت د. 
التكةاليف للشركة إذا تخلف عن ذلك أن تقوم بإنجاز هذه األعمال بواسطة متعهد أخر علةى حسةابه مهمةا بلغةت 

 دون االعتراي على ذلك من قبل المقاول/ المتعهد.
 
 

 ( 11المادة )
 ممثل المقاول:

 

للحصةول علةى موافقتةه اسةم ومةوهالت المشةرف  المهنةد أن يقةدم إلةى  –يتعين على المقاول قبةل تةاريخ المباشةرة  .1
أو المهنةد  المشةرف الشخص الذي يقترحه المقاول كممثل له وإذا لم تتم الموافقة عليه أو تم حجبها الحقةا مةن قبةل 

اخفق الممثل فةي ممارسةة عملةه كممثةل للمقةاول فانةه يتعةين علةى المقةاول أن يتقةدم بةنف  الطريقةة باسةم ومةوهالت 
ال يحةق للمقةاول أن يلغةي اسةتخدام ممثلةه أو أن يسةتبدله بةدون الحصةول وهةذا التعيةين. شخص آخر يكةون مناسةبا" ل

 المسبقة على ذلك.المهند  المشرف على موافقة 
 

يجةةب أن يكةةون ممثةةل المقةةاول متفرغةةا" بصةةورة كاملةةة لتشةةراف ومتابعةةة تنفيةةذ أشةةغال المقةةاول وإذا مةةا تطلبةةت  .2
أثناء تنفيذ األشغال فانه يتعةين علةى المقةاول أن يسةمي بةديال" مناسةبا" الظروف تغيب هذا الممثل موقتا" عن الموقع 

 بذلك.المهند  المشرف المسبقة وان يتم أشعار المهند  المشرف بموافقة 
 

يتعين على ممثل المقاول أن يكةون مفوضةا" عةن المقةاول وان يتسةلم التعليمةات نيابةة عةن المقةاول ويجةب أن يكةون  .3
 . باستعمال لغة االتصال ولديه الخبرة الكافية بالشروط والمواصفات الفنية بالعطاءممثل المقاول متمرسا" 

 

 11المادة 
 صاحب العمل ) الشركة(:  قبلإنهاء العمل من 

 

أو يحق لشةركة كهربةاء اربةد إنهةاء العقةد )العطةاء( ومصةادرة كفالةة حسةن التنفيةذ او جةزءا" منهةا دون توجيةه أي انةذار 
 مسبق للمقاول في الحاالت التالية: إحظار أو إشعار 

 
 أذا اخفق المقاول في تقديم الكفاالت للجهات الرسمية المنصوص عليها بالعطاء. -أ

 
أذا تخلى المقاول عن تنفيذ األشغال أو أذا تبين بوضوح من ممارسةته انةه ال ينةوي االسةتمرار فةي تنفيةذ التزاماتةه  -ب

 بموجب شروط العطاء.

 
 ذر معقول في مواصلة العمل وتنفيذ بنود العطاء.أذا اخفق المقاول بدون ع -ج

 
أذا قةةام المقةةاول بتلةةزيم األشةةغال بكاملهةةا لمقةةاول فرعةةي ، أو بالتنةةازل عةةن العطةةاء دون الحصةةول علةةى الموافقةةة  -د

 المطلوبة أو أن المقاول قد أصب  مفلسا" أو معسرا أو تعري لتصفية موجوداته.

 
مباشةةرة أو غيةةر مباشةةرة( رشةةوة أو هديةةة أو منحةةة أو عمولةةة أو هبةةه ماليةةة أذا قةةدم المقةةاول ألي شةةخص ) بصةةورة  -هةةـ

كترغيةب أو مكافةأة أو أذا قةةام أي مةن مسةتخدمي المقةةاول أو وكالئةه أو مقاوليةه الفةةرعيين بإعطةاء أو الوعةد بإعطةةاء أي 
 رشوة ) بشكل مباشر أو غير مباشر( ألي شخص كحافز أو مكافأة.
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شرط من شةروط العطةاء بعةد توجيةه ثالثةة إشةعارات مةن قبةل الشةركة عةن كةل مخالفةة ألي  إذا لم يلتزم المقاول بأي -و
 شرط من شروط العطاء.

 
 
 

 الخاصةالشروط  -ثالثا":
==================== 

 تقديم المواد الالزمة للعمل  -1
 

المةرابط ، األسةاور المعدنيةة  الكوابةل ، تقدم الشركة المواد المطلوبة للعمل والتي تشتمل على ) األعمدة، األسةالك ، -أ
والبراغةةي الالزمةةة ، المشةةدات وتوابعهةةا، مةةواد التةةأريي( باسةةتثناء االسةةمنت و الرمةةل و الةةدب  والميةةاه  والعمالةةة 

 الالزمة للعمل واآلليات والعدد واألدوات.
 

سةم المعنةي يتم استالم المواد من مستودعات الشركة ضةمن منطقةة االمتيةاز بموجةب سةندات صةرف معتمةدة مةن الق -ب
إلةةى مواقةع العمةةل أو مسةةتودعاته المعتمةةدة مةن الشةةركة وعلةةى حسةةابه  ونقلهةةا بالتنفيةذ وعلةةى المقةةاول القيةام بتحميلهةةا

 الخاص.
 شةروط فيةه تتةوفر بحية  المباشةرة تةاريخ مةن يةوم 03 خةالل الشةركة قبةل مةن معتمةد مسةتود  توفير المقاول على -ت

 االخةالل حةال وفةي المحلةي، بةالمجتمع او بالشةركة االضةرار يةتم ال و الشركة مواد على والمحافظة العامة السالمة
والزامةه بةأي اضةرار  المسةتود  هةذا بتةأمين تةأخير يةوم كةل عةن دينةار 453 مبلة  المقةاول تغريم سيتم الشرط بهذا

 تلحق بالغير نتيجة ذلك.
 أيمواد وبتحمةل مسةوولية إتةالف يكون المقاول بعد استالمه المواد مسووال" عن سالمة وحفظ وتخزين كافة هذه ال - 

مشةرو   أيمن هذه المواد ومهما كان صفتها وعلى المتعهد إعادة المواد الزائدة عن الحاجة عند االنتهةاء مةن تنفيةذ 
, وفي حال وجدت مواد الشركة المستلمة من المقاول خارج مسةتودعاته المعتمةدة مةن قبةل الشةركة سةواء اعمةدة او 

دينار عن كل يوم تكةون مةواد الشةركة بةه  433مشدات او دعمات او كوابل  او غيرها يتم تغريمه مبل  مالي بقيمة 
 خارج مستودعاته المعتمدة.

 

 ل: الجهاز العامل للمقاو -2
 

و شهادات الكفةاءة والتخويةل  ين والمراقبين والفنيين مع خبراتهمالمشرف ينالمهندسعلى المقاول تقديم كشفا" بأسماء  .أ
 نشاء شبكات توزيع الجهد المنخفي موضو  العطاء.إفي مجال  الصادرة لهم 

األعمال الفنية موضو  العطاء  يحق للشركة مقابلة الجهاز العامل لدى المقاول للتحقق من خبراتهم ومعرفتهم لتنفيذ .ب
 ورفي الغير مناسب منهم وال يحق للمقاول االعتراي على ذلك.

يكون المقاول / المتعهد مسووال" مسوولية كاملة عن أي اضرار تلحق العمال التةابعين لةه والتةي قةد تصةيبهم نتيجةة  .ت
 قيامهم باألعمال المطلوبة الخاصة بالعطاء.

عامةةل أو  موظةةف يسةةح لمصةةلحة العمةةل أو ال يتقيةةد بالتعليمةةات  أيأو مةةن يمثلةةه إيقةةاف  للمهنةةد  المشةةرفيحةةق  . 
  قتةةا" أووإيقافةةا" موالبيئةةة الصةةادرة لةةه سةةواء كانةةت هةةذه التعليمةةات إداريةةة أو فنيةةة أو تتعلةةق بةةأمور السةةالمة العامةةة 

 دائما" .

 

 _ جودة العمل: 3
 

تقوم الشركة بمراقبة مراحل التنفيذ للتأكد من التزام المقاول بالشروط والمواصفات الفنية و القياسية  الواردة  .أ
بالعطاء وعلى المقاول تقديم برنامج عمل للمهند  المشةرف ليةتم متابعةة جميةع مراحةل العمةل وتحةت إشةراف 

در الشةركة وفةي حةال قةام المقةاول بتنفيةذ امةر وال يجوز للمقاول التنفيذ دون اشراف مباشر من قبل كةا الشركة
العمل المسلم له دون تقةديم برنةامج عمةل للمهنةد  المشةرف فةال يةتم محاسةبة المقةاول علةى هةذا االنجةاز ويةتم 
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تغريمه قيمة مواد الشركة المسةتحدمة فةي هةذا العمةل وغيةر مقةدم بةه برنةامج عمةل للمهنةد  المشةرف ويلتةزم 
ال المنفةذه علةى حسةابة الخةاص بحضةور كةادر الشةركة المخةتص وضةمن مةدة امةر المقاول بأعادة تنفيذ االعمة

 العمل المعطى له.
 
 
يلتزم المقةاول بتقةديم الرمةل والةدب  واالسةمنت وأي توابةع للعمةل مةن أجةود األنةوا  وحسةب المواصةفات  -ب

من جودة هذه المواد بفحصها المعتمدة وفقا" لألنظمة والقوانين بالمملكة األردنية الهاشمية ويحق للشركة التأكد 
 على حساب المقاول.

 
أو الكةةودات و الرسةةومات القياسةةية  الفنيةةة او   عمةةل غيةةر مطةةابق للمواصةةفات أييحةةق للشةةركة رفةةي  -ج

مواد أو أعمدة يتض  أنها قةد تضةررت خةالل أعمةال النقةل والتركيةب  أيالمخططات كما يحق للشركة رفي 
العمةل المرفةوي حسةب األصةول وعلةى حسةابه الخةاص ويةتم حسةم قيمةة وعلى المتعهد في هذه الحالةة إعةادة 

 المحسومة.ال يحق له المطالبة بأية تعويضات أو قيمة المواد المواد المرفوضة من حسابه لدى الشركة و
 
يحةةق للشةةركة تعةةديل المخططةةات التصةةميمية بإضةةافة أو حةةذف بعةةي األعمةةال أو تعةةديل نةةو  األعمةةدة أو  -د

تكةاليف أضةافية أمةا أذا حصةل التعةديل بعةد  أياألسالك أو الكوابل المجدولةة قبةل البةدء بإعمةال التركيةب دون 
 أعمال التركيب فيتم االتفاق على البدل الذي ستدفعه الشركة.

مخلفات ناتجةة  أيعهد تنظيف موقع العمل بعد االنتهاء من العمل على حسابه الخاص وعدم ترك على المت -هـ
أو أية مواد تم استخدامها بالعمل ويلتزم المقاول / المتعهد بةأي أضةرار تلحةق يةأي عن أعمال الحفر أو الصب 

 شخص نتيجة إبقاء هذه المخالفات كما هي.
 
اآلليةةات والعةةدد المناسةةبة للعمةةل وعليةةه ذكرهةةا بالجةةدول الخةةاص بهةةذا يجةةب أن تتةةوفر لةةدى المقةةاول جميةةع  -و

 العطاء.
 
ويتحمةل  الالزمةة لتركيةب األعمةدة والمشةدات جةورال حفريةات يعتبر المتعهد مسووال" مسوولية كاملة عن  -1

لغايةة ( لهةذه ا) إنسان ، حيوان ، آليات   ـــثالالالمقاول خالل هذه الفترة كافة األضرار التي قد تلحق بالطرف 
 وال تكون الشركة مسوولة عن تعويي أي شخص تضرر بسبب هذه األعمال.دون مقابل مادي من الشركة 

 

أعمةال الحفةر الالزمةة للتنفيةذ أو األعمةال ال تتحمل الشةركة أيةة نفقةات ماديةة نتيجةة وجةود معارضةة علةى  -5
أن يأخذ ذلك بعين االعتبار واعتبار هذا البند من قبل أي مواطن أو جهة رسمية وعلى المتعهد  الخاصة بالتنفيذ
 . لجميع أنوا  األعمال المشمولة بهذا العطاء التنفيذمشموال" بسعر 

 
ال تتحمل الشركة أي نفقات أضافية نتيجة عدم وجود طرق للوصول إلةى المواقةع المةراد تركيةب األعمةدة  - 6

وتوابعها وعلى المقاول القيام بأعمال التنفيذ بالطريقة التي يراها مناسةبة وال يجةوز االعتةذار عةن التنفيةذ مهمةا 
 كانت األسباب . 

 
كميةة العمةل المطلوبةة مةن المقةاول يوميةا" ولجميةع األعمةال الةواردة ال تلتزم الشركة بتةوفير الحةد األدنةى ل -7

نتيجة لذلك وعليه اخذ ذلك بعين أو فروقات أو مبال  اضافية بالعطاء وال يحق للمقاول المطالبة بأية تعويضات 
 االعتبار عند تسعير بنود العطاء.

 



 19 

مةواد وإعةادة األوضةا  مةن خةالل الجهةاز يحق للشركة القيام بأي عمةل مةن أعمةال التنفيةذ وكةذلك توريةد ال -8
 الفني التابع لها  في أي موقع ترتئيه الشركة وال يحق للمقاول االعتراي على ذلك . 

 

 التأخير:تقصير المتعهد وغرامات  -9
 
 أكثةرللشةركة تكليةف متعهةد أو  قالعطةاء فيحةفي حالة تقاع  المتعهد عن تحقيةق مةا ورد فةي شةروط هةذا   -أ

مسةبق أو احظةار أو إشةعار الحاجةة إلةى إنةذار  نالعطةاء دول على حساب المتعهد المحةال عليةه الستكمال العم
كمةةا يحةةق للشةةركة القيةةام بالعمةةل مةةن خةةالل جهازهةةا العامةةل  المجةةال ،  ويعتبةةر قةةرار الشةةركة قطعيةةا فةةي هةةذا 
 الحالتين.اول المقصر دون اعتراضه على ذلك في كلتا وتحميل كافة التكاليف مهما بلغت للمق

 
المةدة تهةاء انة حالةوفةي  لعمةلتسةلمه أمةر ا مةن تةاريخ التنفيةذبأعمةال  "يتوجب على المتعهد المباشرة فةورا -ب

 المبينةة المتعهةد الغرامةاتيةتم تغةريم  ا بالمدة المحددةالعمل وعدم إنجازه األعمال الواردة بأمر المحددة إلنجاز
تلحق بالشركة نتيجة لهذا التأخير على أن يقوم المقاول /  العطاء أو أية اضرار أخرىفي ملحق نموذج عري 

  المتعهد باستكمال هذه األعمال.
 
  :في حال تقصير المتعهد عن التقيد بالتعليمات -ج

المهنةد  المشةرف أن يقةوم  إليةهالصةادرة المهنةد  المشةرف يحق للشركة إذا تخلف المتعهد عةن تنفيةذ أوامةر 
بتنفيذ مضمون هذه األوامر بالطريقة التي يراها مناسبة ، وفي مثل هذه الحالة يتحمل المتعهد التكاليف المترتبة 

أن يحسةم تلةك النفقةات مةن أيةة مبةال  مسةتحقه أو تسةتحق  للمهنةد  المشةرفعلى تنفيذه هذه األوامةر ، ويحةق 
 ك .عدلي بذلأو اشعار عهد وبدون الحاجة إلى أخطار أو إنذار تللم
 
 

 إزالة األشغال أو المواد المخالفة: -11
 

 -بالتالي:التخويل الكامل أن يأمر كتابيا أو شفويا من وقت آلخر أثناء سير العمل  للمهند  المشرف   
 

 . األمرخالل الفترة التي يحددها في  كالعطاء وذلإخراج أية مادة من الموقع يرى أنها غير مطابقة لمتطلبات  -أ

 وصالحه.استبدال تلك المواد المخالفة بمواد مناسبة  -ب
 

حي  المةواد أو المصةنعية وإعةادة تنفيةذه  نالعطاء مغير مطابق لمتطلبات المهند  المشرف إزالة أي عمل يعتبره   -ت
بشةةكل سةةليم ، وذلةةك علةةى الةةرغم مةةن اختبةةار سةةابق أو دفعةةات علةةى الحسةةاب تمةةت بشةةأنه وال يحةةق للمتعهةةد المطالبةةة 

 .أو تمديد المدة بسبب أي من هذه األمورأو بمبال  اضافية بالتعويي 

 
 تعريف أمر العمل:  -11

 

المطلوبة موضةحا بةه تةاريخ االسةتالم  األعمالهو النموذج المعد من قبل الشركة والذي يشمل على عدد ونو  
 األعمال.والموعد المقرر إلنجاز هذه 

 
والتةي يطلةب  األعمةالبأنةه مجموعةه  توزيع الجهد المنخفي الهوائية لتنفيذ شبكات: يعرف أمر العمل الواحد أ

 حدة .من المتعهد إنجازها دفعه وا
 

 ال يمكن تجزئته. يعتبر أمر العمل وحده متكاملة من حي  االستالم والتسليم وغرامات التأخيرب: 
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او لمعاملة واحةدة أو  يشتمل أمر العمل على مجموعة األعمال المطلوب تنفيذها سواء كانت في موقع واحد ج:
 .ت كمياتهاومهما كانأو في عده مواقع ضمن مناطق امتياز الشركة  عدة معامالت 

 
 تاريخ بدء أمر العمل يبدأ من تاريخ تسليم مساح الشركة للمواقع المحددة ألعمال الحفر لألعمدة والمشدات.: د
 

 يوميا" : لتزمكمية العمل الم -12
 

يلتزم المقاول بان يكون الحد األدنى لألعمدة وتوابعهةا كالكوابةل والمشةدات بأنواعهةا وجميةع مةا يتطلبةه العمةل 
والمطلةوب تنفيةذها يوميةا" بالمنةاطق هةو  للمواصفات الفنيةة للعطةاء بحية  تكةون الشةبكة مكهربةة تمامةا"وفقا" 

 كمايلي:
 
 يوميا". امع توابعه أعمدة( 10منطقة اربد ) -أ

 ".مع توابعها يوميا  أعمدة (15منطقة المفرق ) -ب

 توابعها يوميا".مع  أعمدة( 15منطقة جر  ) -ج

 توابعها يوميا".مع  أعمدة( 15منطقة عجلون ) -د

( أعمةدة 0( أعمدة مع توابعها لمنطقة اربةد و)7توابعها لمنطقة المفرق و )مع  أعمدة( 7معامالت الريف ) -هـ
 ( أعمدة مع توابعها لمنطقـة عجلون. 0مع توابعها لمنطقة جر  و )

 
 وصدور كتاب المباشرة بالعمل.يتم تسليم المقاول أول أمر عمل بعد تقديم كفالة حسن التنفيذ  -أ  -13
من تاريخ كتاب المباشرة بالعمل وتعتبر هذه المدة عشرة أيام بدأ تاريخ بدء العمل ألول أمر عمل بعد ي -ب     

فترة سماح للمقاول للقيام بأعمال التجهيز والحفر واسةتالم المةواد وال تعطةى هةذه المةدة إال لمةرة واحةدة وألول 
 أمر عمل فقط. 

 
 

 ـــــرتجعـــــــــات :الم -41
والمصروفة من المستود  وبيان الزائد الشبكة تجهيز جداول بكافة المواد الراكبة على  / المتعهد  على المقاول
 م( أيام من تاريخ إشعار المقاول للشركة بأنه ت0لكل أمر عمل وإرجا  المواد الزائدة خالل ) الشبكةعن حاجة 

 الشةبكةعلةى  ةتنفيذ العمل حسب شروط العطاء وفي حالة عدم االلتزام بما جاء أعاله تعتبر المةواد الغيةر راكبة
 مفقودة ويغرم المقاول كامل الثمن باإلضافة الى أية اضرار تلحق بالشركة نتيجة ذلك.وكأنها 

 
ى إضافة بعةي البنةود للعطةاء لتسةهيل أذا تبين للشركة والمقاول أثناء تنفيذ بنود العطاء أن هناك حاجة إل -10

وتحسين أداء العمل بالعطاء فيحق للطرفين االتفاق فيما بينهما على هذه البنود شةريطة عةدم المسةا  بالشةروط 
 العامة والخاصة واألسعار التي تمت اإلحالة عليها.

 
ه مناسةبا" وعلةى يحق للشركة تغيير مواصفات المواد حسةب مقتضةيات مصةلحة العمةل بالشةكل الةذي تةرا -16

 المقاول التقيد بذلك طالما أن الشركة ترى أن تغيير الموصفات ال يوثر على إنتاجية وعمل المقاول.
 

ويحةةق  المهنةةد  المشةةرفيلتةةزم المقةةاول باألولويةةات للمعةةامالت والمشةةاريع والتةةي يةةتم تحديةةدها مةةن قبةةل  -17
 تعديل هذه األولويات حسب ما تقتضيه طبيعة العمل ومصلحة الشركة. للمهند  المشرف
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يلتةةزم المقةةاول بإعةةادة جميةةع البكةةر الخشةةبي ) الةةدرمات( إلةةى الشةةركة وتعتبةةر هةةذه البكةةرات عهةةده واجةةب  -18

 إعادتهةةا للشةةركة وفةةي حالةةة عةةدم إعادتهةةا يغةةرم المقةةاول بقيمةةة ماليةةة تعةةادل القيمةةة التةةي يةةتم فيهةةا بيةةع مثةةل هةةذه
زوائةد مةن األسةالك والكوابةل والمةواد  أيالبكرات والتي يتم تحديدها من قبل الشركة كما يلتزم المقاول بإعادة 

أو االحتفةاظ  األخرى مهما كانت كمياتها وأطوالها باعتبار أن هذه المواد ملك للشركة وال يجةوز التصةرف بهةا
 المتعهد لحين ارجاعها للشركة. بها أو بيعها للغير وتعتبر بمثابة االمانة لدى المقاول /

يلتةةزم المقةةاول تةةوفير كافةةة اآلليةةات والمعةةدات واألدوات الالزمةةة لتنفيةةذ العمةةل علةةى أكمةةل وجةةه وحسةةب  -19
المواصفات العالمية الموضوعة لمثل هذه األعمال وعلى حسةابه الخةاص ويشةمل ذلةك تةوفير الروافةع المناسةبة 

احنات لتحميةل ونقةل البكةرات واألعمةدة إلةى المواقةع وآالت سةحب لرفع بكرات األسةالك والكوابةل وكةذلك الشة
األسةةالك والكوابةةل والبكةةرات األفقيةةة والعاموديةةة وغيرهةةا مةةن العةةدد واألدوات المناسةةبة النجةةاز العمةةل حسةةب 

 المواصفات الفنية والممارسات الهندسية والشروط المعتمدة.
 

لطلب منه ذلك وعليه اخةذ ذلةك بعةين االعتبةار عنةد تسةعير على المقاول تقديم مخطط للشبكة المنفذة عند ا -25
 بنود العطاء .

 
على المقاول تقديم تقرير شهري وفقا" للنموذج المعد من قبل الشركة بحية  يتضةمن اسةم المعاملةة وعةدد  -21

المنةاطق  األعمدة المنفذة والمشدات وغيرها ورقم أمر العمةل والقيمةة الماليةة اإلجماليةة لألعمةال المنفةذة لجميةع
 .ومشاريع الريف

  
للمتعهد ان يعمل خارج الدوام الرسمي والعطل الرسمية فان المقةاول يتحمةل  المهند  المشرفاذا صرح  -22

 البدل المالي ) العمل االضافي( لجميع افراد الجهاز االشرافي وحسب ما يتم احتسابه في شركة كهرباء اربد.
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 والكفاالت رابعا" نماذج العروض
 

 ( عرض العطاء1نموذج رقم )   -أ
 

 ( كفالة الدخول بالعطاء2نموذج رقم) -ب
 

 ( كفالة حسن التنفيذ3نموذج رقم ) -ج
 

 ( كفالة الصيانة 4نموذج رقم ) -د
 وختمها.وتعتبر هذه النماذج جزءا" من وثا ق العطاء وعل  المقاول تعب تها وتوقيعها 
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 العطاء ( عرض 1نموذج رقم )  -أ 
 

 .العطاءيشكل هذا النموذج وملحقه جزءا" من وثا ق   مالحظــة:
 

 اربد.السيد / مدير عام شركة كهرباء محافظة 
 

بعد أن قمنا بزيارة موقا العمل ودراسة دقيقة للمخططمات والشمروط والمواصمفات وجمداول الكميمات وجميما 
كميممات  العطمماءوجميمما الظممروف الخاصممة بإنشمماء األعمممال المممذكورة فممي جممداول  عطمماءالالوثمما ق وتعليمممات 

 والنقصان.تقديرية لغرض مقارنة العروض والشركة غير ملزمة بها وهذه الكميات قابلـة للزيادة 
 كما تفهمنا سا ر الظروف المحلية والرسوم والعمال وغيرها من األمور التي لها عالقة بالعمل

 -أدناه:ن فأننا نحن الموقعي
 نعرض بان نقوم بإنشاء كامل هذه األعمال المطلوبة وإتمامها وصيانتها وفقا" لشـروط - 1

 ل  وقدره )              (بالمذكورة في جداول الكميات بم روباألسعا العطاءومواصفات      
فقط .................................................................. دينار أردني أو أي مبل  آخر يصبح مسمتحقا      

 .العطاءلنا بموجب شروط هذا 
 

كتمماب مممن تمماريخ  "ايممام عشممرة(  12)فتممرة نتعهممد فممي حممال قبممول عرضممنا هممذا أن نباشممر العمممل خممالل  - 2
 .المباشرة بالعمل

نتعهد في حالة قبول عرضنا أن نقدم الكفالمة المطلوبمة لحسمن التنفيمذ ممن مصمرف أو مؤسسمه ماليمة مقبولمة  - 3
 أعاله وفقا" لنموذج الكفالة المرفق . رالمذكو العطاءمن قيمة  % 12لديكم وذلك بمبل  يعادل 

 

العمرض   ويبقم العطماءممن التماريخ المحمدد لفمتح  اابتداء ( يوم  122نوافق عل  أن نلتزم بهذا العرض لمدة ) - 4
                   المدة.لنا طيلة هذه  ملزما

 

 عرضنا هذا ما قرار اإلحالة يشّكل عقدا" ملّزما" بيننا وبينكم. - 5
 

ركة غيمر ملزممة أقمل األسمعار أو قبمول أي عمرض وأن الشم  علم العطماءنعلم بأن الشركة غير ملزممة بإحالمة  - 6
 .أسباب ذلك إلبداء 

 
 

 …………………………من شهر……………………….. حــرر في هذا اليوم  
 ونيابة اســـــم المناقص ...................ومفوضا" رسميا" لتوقيا هذا العرض باسم 

 عن المناقص باعتباره ..............................
 .............................………..عنوان المناقص 

 ....................................………..اسم الشاهد  
 ............................………………..الشاهد.توقيا 
 .......................................................العمل.مكان 

 .............................................................عنوانه.
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 .العطاء( عـرض  1ملّحق نموذج رقم ) 

 
 المطلوب االلتزام به                                    الرقم       المــوضـو                

-------------------------------------------------- 
 من السعر اإلجمالي للعطاء % 0                                         الدخول بالعطاءكفالة         7

-------------------------------------------------- 
   من السعر اإلجمالي للعطاء % 15   كفالة حسن التنفيذ                                                 8

-------------------------------------------------- 
 أيام 15بالعمل من قبل                        للمباشرةالفترة المحددة إلصدار أمر  9

                          تقديم كفالة حسن التنفيذ وقبول اإلحالة.د نعالشركة         
 

  غرامات التأخير --12
 

أمةر ( عشرة دنانير عن كل عامود وتوابعه ولكل يوم تأخير عن التاريخ المقرر لتسليم 15يغرم المقاول مبل  )
 العمل لألعمال المسلمة للمقاول.

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

 ( عري العطاء 1ملحق نموذج رقم ) 
 3 إليهةا" امضةاف العطةاءالمحالةة بموجةب  األعمةال عولجمي العطاء( شهر من تاريخ انتهاء 12)ة مدة الصيان     -11

  التمديد.شهور في حاالت 
-------------------------------------------------- 

 
الشةبكات الهوائيةة عناصر تنفيذ  أنوا  عولجمي العطاءبموجب  ( من قيمة األعمال المنجزة%0) ةكفالة الصيان   -12

  التمديد.الناجمة عن  القيمة إليهامضافا" جهد منخفي المنفذة من قبل المقاول 
 
وال تعةاد القيمةة الماليةة لهةذه  ( مةن قيمةة الدفعةة المسةتحقة % 15مةن الةدفعات المسةتحقة  )نسبة المحتجزات       -13

 للعطاء شريطة تقديم كفالة الصيانة. النسبة للمناقص إال بعد انتهاء المدة المقررة
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 ( كفالة الدخول بالعطاء 2نموذج رقم )  -ب 
TENDER GUARANTEE 

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

 ...................................المقاول.يسرنا إعالمكم بأن مصرفنا يكفل 
..…......................................................................... 

 ....................دينار أردني..................................بمبل .
 25/2519قم ر العطاءوذلك مقابل كفالة 
 ............................………............................الخاص بمشرو  

 
وفقةةا" للشةةروط المتعلقةةة بةةذلك والتةةي دخةةل المناقصةةة  رالمةةذكو طةةاءللعلتةةأمين قيامةةه بالتزاماتةةه كمنةةاقص متقةةدم 

 المذكورة على أساسها .
 

أحةةد  اإلحالةةة علةةى( يومةةا" مةةن تةةاريخ صةةدورها أو لحةةين 125وتبقةةى هةةذه الكفالةةة سةةارية المفعةةول لمةةدة )
 .المناقصين

مةن قبةل  وإننا نتعهد بان ندفع لكم المبل  المذكور أعاله عند أول طلةب مةنكم بصةرف النظةر عةن أي اعتةراي
 المناقص .

 

 
 ........…...............توقيع الكفيل / مصرف                               

                               
 ……....................المفوي بالتوقيـــع                    

                          
 2519 التاريخ       /       /                                                                         
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 ( كفالة حسن التنفيذ 3رقم ) موذج ن -ج 
UARANTEEGPERFORMANCE  

 
 إلى السادة ................................................................

 ...............................................مصرفنا.يسرنا أعالمكم بأن 
 ............................................المقاول. مالية،قد كفل بكفالة 

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

 .....................…………….المتعلق بمشرو   25/2519 مرق العطاءبخصوص 
 هأعةةال العطةاءبمبلة  ) .....................................................( دينةارا" أردنةي . وذلةك لضةمان تنفيةذ 

وإننا نتعهد بان ندفع لكةم بمجةرد ورود أول طلةب خطةي  العطاءالمحال عليه حسب الشروط الواردة في وثائق 
ل  المذكور أو أي جزء تطلبونه منه بدون أي تحفظ أو شةرط مةع ذكةـر األسةباب الداعيةة لهةذا الطلةب منكم المب
بصرف النظر عن أي اعتراي أو مفاوضة من جانب المقاول على إجراء الةدفع وتبقةى  كوذل العطاءبموجب 

بتةاريخ  دالمحةد طةاءالعهذه الكفالة سارية المفعول من تاريخ صدورها ولحةين تسةلم األشةغال المنجةزة بموجةب 
 شهر ..................... من عام ........... ما لم يتم تمديدها أو تجديدها بناء" على طلب صاحب العمل.

 
 توقيع الكفيل / المصرف .................                                                                 

 
 المفوي بالتوقيع   .....................                                                          

                                    
 2519التاريــــخ      /       /                                                                  
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 (  كفالة الصيانة 4نموذج رقم )  -د  
UARANTEE MAINTENANCE G   

 
 إلى السادة ................................................................

 يسرنا إعالمكم بأن مصرفنا ................................................
 قد كفل بكفالة مالية ، المقاول ............................................
.......................................................................... 

 
 ......................……………....................المتعلق بمشرو    25/2519 مرق العطاءبخصوص 

بمبل  ) .....................................................( دينةارا" أردنةي وذلةك ضةمانا اللتةزام المقةاول بتنفيةذ 
جميع التزاماتةه فيمةا يخةص أعمةال الصةيانة واإلصةالحات وإننةا نتعهةد بةان نةدفع لكةم بمجةرد ورود أول طلةب 

أي تحفظ أو شةرط مةع ذكـةـر األسةباب الداعيةة لهةذا خطي منكـم المبل  المذكور أو أي جزء تطلبونه منه بدون 
بصرف النظر عن أي اعتراي أو مفاوضة من جانب المقاول على إجراء الةدفع   كوذل العطاءالطلب بموجب 

 موقيةا العطةاءوتبقى هذه الكفالة سارية المفعول من تةاريخ صةدورها ولحةين التسةليم النهةائي لألشةغال بموجةب 
 اإلصالحات المطلوبة ما لم يتم تمديدها أو تجديدها بناء على طلب صاحب العمل .المقاول بكمال النواقص و

 
 توقيع الكفيل / المصرف .................                                                        
                                      
 المفوي بالتوقيع   .....................                                                        

 
 .2519/ التاريــــخ      /                                                                
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 الجزء الثاني

 
 

 المواصفات والشروط الفنية والقياسية -1
 التطبيقالمسؤولية القانونية عن األضرار والقانون واجب  -2
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 والقياسية المواصفات والشروط الفنية 
 

و  باإلضافة لاللتزام بكود الشبكة / المواصفات القياسية  بما هو مدرج أدناه  معل  المقاول االلتزا -
وااللتزام بكافة التعديالت و المستجدات التي تطرأ  ما نسخة العطاء ةالمرفق الفنية تعليمات العمل

من قبل شركة كهرباء محافظة اربد  المعتمدة  الفنية و تعليمات العمل عل  المواصفات القياسية
 والتي ستشمل كافة طرق التنفيذ المعتمدة للشبكة الكهربا ية  بكافة مستوياتها. 

 
 . والتركيب مواصفات الحفر وتقديم المواد وإعادة األوضاا -" أوال
 

 حفر جور أعمدة الضغط المنخفض.-1
ويشمل العمل قيام المتعهد بحفر جوره ألعمدة الضغط المنخفض باألرض مهما كانت طبيعة األرض ومهما 

النتهماء ممن عمليمة كان باطنها ما إزالة ناتج الحفر وأية زوا د أو أنقاض تنمتج بسمبب عمليمة الحفمر فمور ا
 الحفر ويكون حفر الجور باألبعاد التالية .

 متر. 9لعامود طول سم  121سم وعمق  61سم وعرض  111جوره بطول  حفر -أ
 .متر 11لعامود طول سم  151سم وعمق  01وعرض  سم 111حفر جوره بطول  -ب
ويشمل العمل قيام سم   151سم  عمق 01سم  عرض 111بطول حفر جور المشدات ) الستيات ( -ج

مهما كانت طبيعة األرض ومهمما كمان باطنهما وطمم الجمور ممن نماتج الحفمر بعمد تركيمب  بالحفر المتعهد
 قاعدة المشد وبرغي المشد ما إزالة أية زوا د أو مخلفات أو أنقاض بعد الطم .

 سم   111سم وعمق  61سم وعرض  61دعمه بطول  جورهحفر  -د
ر بواسطة النقر ويشمل العمل قيام المتعهد بثقب األراضي الصخرية فقمط لحفر للمشدات في الصخا -هـ

 . سم  151( ملم كحد أدن  وبعمق  41باستخدام ريشة قطرها ) 

 
 .الموادتقديم  -2

ويشمممل قيممام المتعهممد بتقممديم الممدبش والرمممل المخلمموط مممن اجممل عمممل صممبه إسمممنتية حممول األعمممدة المممراد 
حفرها عل  أن يكون الدبش ممن الحجمر القاسمي والخمالي ممن الصموان والحثمان تركيبها في الجور التي تم 

( كغم وتقديم الرمل المخلوط من النوا القاسي الخالي من التراب وأية مواد عضوية 11وال يتجاوز وزنه )
 -وأية أمالح وبالكميات التالية:

 

 .( متر9لعامود ) سم 121سم وعمق  61سم وعرض  111لصب جوره طول  -أ
 .   2عدد+ شوال اسمنت  ( تنكه رمل مخلوطة16دبش + ) 3(م 5 1يلزم )   

 

  ( متر 11-11لعامود )سم 151سم وعمق  01سم وعرض 111لصب جوره طول -ب
 .2.5 عدد+ شوال اسمنت ( تنكه رمل مخلوطة  24دبش + )  3م (1.6يلزم )   
 

  دعمهسم لعامود 111×61×61طول  جورهلصب  -جـ
 .شوال اسمنت( 1)+  تنكه رمل مخلوطة (0)دبش+ 3م (1.5)      

 

 األسممنتيةطبقة من الصمبة  –والدبش عل  شكل طبقات  اإلسمنتيةبالصبة  األعمدةيتم طم الجور حول  –د 
  .األسمنتيةالمسافات مابين الدبش كامالً بالصبة  إغالقوطبقة من الدبش عل  ان يتم 
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 الملحية.ذات التربة  أوللمناطق الصحراوية  لممالحيكون االسمنت من النوا المقاوم  -هـ

 األوضاا.إعادة  -3
 

ويشمل العمل قيام المتعهد بإعادة الوضا لموقا الحفر مهما كان نوا الحفر سواء لتركيب األعمدة أو لجور 
االسممنتيه وحسمب طبيعمة  الصمبةالمشدات إل  ما كان عليه قبل إجراء عملية الحفمر بالتزفيمت أو التبلميط أو 

دون أي مقابمل ممادي ممن الشمركة وعلم  المقماول أن يأخمذ ذلمك بعمين المنطقة والموقا المذي تمم فيمه الحفمر 
االعتبار عند وضا أسعار الحفر وتأمين المواد عل  ان يتم اعادة االوضاا خالل ثالثة ايام من تاريخ تسمليم 
امممر العمممل للمهنممدس المشممرف وفممي حالممة عممدم التممزام المقمماول بإعممادة االوضمماا بالمممدة المحممددة يممتم تغممريم 

خمسة دنانير عن كل عامود بأمر العمل وعن كل يوم تأخير بإعادة الوضا وهذه الغرامة ال  5ل مبل  المقاو
  تعفي المقاول من اعادة االوضاا ال  ما كانت عليه قبل حفر او تركيب اي عامود أو مشد . 

  
ل وعليه تامين جميما يقوم المتعهد بالمباشرة بأعمال الحفر المطلوبة منه بعد تسلمه أمر المباشرة بالعم -4

عند قيامه بأعممال حفمر جمور أعممدة الضمغط الممنخفض ومشمداتها وذلمك   والمروريةوسا ل السالمة العامة 
، وبتحميل المقماول /  والتنفيذ لمنا إلحاق أية أضرار سواء باإلنسان أو الحيوان أو ارليات خالل مدة الحفر

 دم التقيد بذلك.المتعهد كافة األضرار التي تلحق بالغير نتيجة ع
 
عل  المتعهد توخي الدقة والحذر أثناء القيام بالحفر فمي بماطن األرض وفمي جميما مواقما الحفمر خوفما"  -5

من إتالف مواسير المياه والمجاري وكوابل الكهرباء واالتصاالت وأية خدمات مدفونة داخمل األرض وعليمه 
بذلك  المهندس المشرفنة داخل األرض وإبالغ التوقف عن العمل فورا" في حالة مصادفة أية خدمات مدفو

 وفي حالة إلحاق أي ضرر بهذه الخدمات يتحمل المقاول كافة تكاليف األضرار .
وفمي حمال  الشمركةالتمي يمتم تسمليمها لمه ممن قبمل مسماح  األمماكنيلتزم المقماول بمالحفر والتركيمب فمي  – 6

 أعمادة أوسمواء بمالخلا  األخطماءعلم  همذه  مترتبمةاليتحممل المقماول التكماليف  األمماكنالتنفيذ في غيمر همذه 
 التنفيذ بالمواقا الصحيحة .

 
 األعمدةبنفس اليوم الذي يتم فيه تركيب  األعمدةعل   األسالك أوال يجوز للمقاول شد الكوابل المجدولة  -7

علم   األسممنتيةلحمين تماسمك الصمبة  األقمل( ساعة عل  24وعمل الصبة الالزمة لها وعلية االنتظار لمدة )
 األعمدة مراعيا" بذلك الظروف الجوية.

 
 إلم  أعادتمهعل  المقاول القيام بطم جور المشدات بعد وضا قاعدة المشد االسممنتية ودك الطممم الممراد  -0

( سمم 31الجورة بصورة جيدة جداً بحيث يكون المدك علم  طبقمات ال تزيمد الطبقمة الواحمدة ممن الطممم عمن )
                                         .                                                                                                                             الطبيعية األرض حت   سطح الجورة ما

 المناسمب ام البكمرمباشمرة ويجمب اسمتخد األرضعلم   ةسمحب الكوابمل الهوا يمة المجدولم أوال يجوز مد  -9
وكمما همو مبمين ممن ينموب عمنهم  أو األشمرافوحسب التعليمات التي تصدر من الالزم لسحب ومد الكوابل و

 (13،12،11،11بالرسم رقم )
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 " وصف للمواد المستخدمة في شبكات الضغط المنخفض : ثانيا
 

        
(متمر 11،11،9الحديدية لشمبكات الضمغط الممنخفض بمأطوال كليمة ) األعمدةتستعمل  الحديدية: األعمدة -1

  األعمدة.وتفاصيل هذه  أبعاد( 1ويوضح الرسم )
 
خط  إضافةخاصة فقط من اجل  ألغراض(  2م51و  2م111) ألمنيوم أسالكتستخدم الشركة  األسالك: -2

  .( خطوط فقط5لتعزيز شبكة قا مة وتعديل الشبكة لتصبح ) أكثر أو
 
 الكوابل المجدولة : تستخدم الشركة الكوابل الهوا ية المجدولة بمقاسات مختلفة  -3

 إنارةفاز + نتر+ 3للشبـــكات الر يسية 
 51+71+121×3كابل مجدول 
 35+71+71×3كابل مجدول 

 25+35+51×3ول دكابل مج
 فاز + علبة التوزيــا 3لمشتركــين

 25+35×3كابل مجدول 
 25+25×3كابل مجدول 

 لمشتركيـــن فــــاز واحـــد
 16+16×1كابل 

                       
 
البدايمة والنهايمة والزاويمة بواسمطة مشمدات تتكمون ممن قضميب  أعممدةيمتم تثبيمت  (:stays)المشدات  -4

حسمب مواصمفات الشمركة وكمما همو مبمين  أسممنتيةوغيرها وبالطة  أساورالمعدنية من  ولوازمه إستي
 (2بالرسم )

 
الحديديمة  األعممدةخطافات التعليمق والشمد وممرابط التعليمق والشمد : يمتم تثبيمت الكوابمل المجدولمة علم   -5

بواسطة خطافات الشد ومرابط النهاية للشد وخطافات التعليق ومرابط التعليق ويتم تثبيمت همذه الكوابمل 
 (9،0،7،6،5،4،3)بالستيكية كما هو مبين بالرسومات من  احزمهما مرابط التعليق والشد بواسطة 

 
داخليمة الطمرفين لمربط الكوابمل مما بعضمها  أسنانالمرابط الكهربا ية : يتم استخدام مرابط معزولة ذات  -6

داخلية من طرف لربطة عل  الكابل والطرف ارخر مسطح  أسنانالبعض كهربا ياً ومرابط معزولة ذات 
 واألسمالكلربطه عل  الشبكة الهوا ية المعراة بحيث يكون مقاس همذه الممرابط مناسمباً لمقماس الكوابمل 

   .( يبين شكل هذه المرابط22وحسب المواصفات والتعليمات التي يصدرها الجهاز المشرف والرسم )
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 . العمل واستالمها" : إجراءات تسليم مواقا ثالثا
 

المشدات من خالل مساح الشركة وعل  المتعهد تزويد  و بتحديد الجور لمعمدةالمهندس المشرف يقوم  -1
لديه الخبرة الكافية لمرافقة مساح الشركة الستالم مواقا األعمدة والمشدات  أكثر أو فرقة المساحة بمندوب

 العمل.في موقا 
 

بتسليم المواقا التي تم تحديدها مسبقا" إل  المتعهد أو من ينموب  ينيبه من أوالمهندس المشرف يقوم  -2 
عنه بموجب أمر عمل يحدد فيه اسم موقا العمل وعنوانه وعدد األعمدة ومقاساتها وعدد المشدات وتماريخ 

 .أمر المباشرة بالعمل 
 
فريمات للممرة الثانيمة بعمد ان يكمون قمد اسمتلمها للممرة في حال طلب المقاول تعليم اي نوا من انمواا الح -3

وال يحق له االعتراض  ( خمسون دينار اجور ورش المساحة51االول  يتم محاسبة المقاول بتغريمة مبل  )
 عل  ذلك.

 
عمل بمما الوالمتعهد أو مندوبه ومساح الشركة ويعرف أمر المهندس المشرف عمل من اليتم اعتماد أمر  -4

 -يلي :
 

 مشمداتوتوابعهما ممن الضمغط الممنخفض بأنمه مجموعمة األعممدة  لتنفيمذ شمبكاتيعرف أمر العممل الواحمد  -أ
 واحدة.والتي يطلب من المتعهد إنجازها دفعة  وغيرها

 

 يعتبر أمر العمل وحده متكاملة من حيث االستالم والتسليم وغرامات التأخير.-ب
 

التمي يطلمب ممن المتعهمد تنفيمذها  الشمبكات جهمد ممنخفض لتنفيمذيشمل أمر العمل عل  مجموعمة األعممال -ج
 الشركة.سواء كانت في موقا واحد أو عدة مواقا ضمن مناطق امتياز 

 

 العمل.المطلوب إنجازه بموجب أمر العمل يحدد -د
 

 كالتالي:يتم احتساب المدة الالزمة إلنهاء أمر العمل  -هـ
 

 دد األعمدة وتوابعها المسلمة بموجب أمر العملع                                           
 ----------------------------------عدد أيام تنفيذ أمر العمل =       
 حسب البندا" ـدة وتوابعها والملتزم بها يوميـــعدد األعم                                     

 من الشروط الخاصة( 12) مـــرق                                                   
 
 .عمل دفعة واحدة من موقاألكثر  تنفيذ شبكاتإعطاء أوامر عمل  للمهندس المشرفيحق  - و
 
يمتم إصممدار أوامممر العمممل لكممل منطقمة مممن المنمماطق المموارد تعريفهمما بالعطماء مممن المنطقممة نفسممها ووفقمما"  -ز

وال يوجمد  أعماله الفقرة ) همـ (بممبمين ويتم تحديد عدد أيام تنفيذ أمر العمل حسب ما همو  بها لتسلسل خاص
أواممر  بإصمدارالوحيمدة المخولمة  أنهمامشماريا الريمف نها يما" حيمث  وإدارةارتباط ما بين هذه المنماطق  أي

 مناطق.ولمشاريا الريف ضمن منطقة امتياز الشركة ولجميا ال اإلدارةعمل وفق تسلسل خاص بهذه 
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يقوم المتعهد بالمباشرة بأعمال الحفر المطلوبة منه بعد تسلمه أمر المباشرة بالعمل وعليه تامين  -4
 الجهمد الممنخفضلمه عنمد قياممه بأعممال حفمر جمور أعممدة  والمروريمةجميا وسما ل السمالمة العاممة 

وعلم  خالل مدة الحفمر  ومشداتها وذلك لمنا إلحاق أية أضرار سواء باإلنسان أو الحيوان أو ارليات
المقاول العمل عل  حفر جور تجريبية عل  مسار الخط قبل أجمراء عمليمة الحفمر تالفيما" إلحمداث أيمة 

المهنممدس بممالغ إأضممرار بالتمديممدات للغيممر داخممل بطممن األرض وفممي حالممة مواجهممة أيممة عوا ممق عليممه 
 .عنها فورا" لتم حلها أو تعديل المسار أو أية حلول أخرىالمشرف 

 

 المشرف خطيا"المهندس بإعالم بعد االنتهاء من عملية حفر الجور وتامين موادها يقوم المقاول  -5
إرسممال منمدوب عنمه السمتالم الحفريممات والممواد وإعطماء أممر بالمباشممرة  للمهنمدس المشمرفليتسمن  
 بالعمل.

 

جميما مواقما الحفمر عل  المتعهد توخي الدقة والحذر أثناء القيمام بمالحفر فمي بماطن األرض وفمي  -6
" من إتالف مواسير المياه والمجاري وكوابل الكهرباء واالتصماالت وأيمة خمدمات مدفونمة داخمل فاخو

األرض وعليه التوقف عن العمل فورا" في حالمة مصمادفة أيمة خمدمات مدفونمة داخمل األرض وإبمالغ 
ل كافممة تكمماليف مممل المقمماوبممذلك وفممي حالممة إلحمماق أي ضممرر بهممذه الخممدمات يتحالمهنممدس المشممرف 

 التي تلحق بأي جهة مهما كانت وبما في ذلك األضرار التي تلحق بالشركة.األضرار 
 
تتحمل الشركة كلفة أي حفريات لمعممدة والمشمدات أو كلفمة تمامين الممواد وإعمادة األوضماا فمي  -7

م الجممور الحمماالت التممي تقمموم الشممركة بإلغمماء الحفممر ألي سممبب مممن األسممباب وعلمم  المتعهممد القيممام بطمم
 .وإعادة األوضاا التي كانت عليها قبل الحفر وحسب المواصفات المبينة 

يلتزم المقاول بالترتيبمات الالزممة ألعممال الصمب علم  األعممدة وحسمب مما يمتم االتفماق عليمه مما  -0
ليمتم إرسممال منمدوب لإلشمراف علمم  أعممال الصمب حمول األعمممدة وفمي حالمة قيممام المهنمدس المشمرف 

ل الصب دون وجود مندوب يتحمل كافة المسؤولية التي قد تترتب عل  أعادة خلا همذه المقاول بأعما
، وال يحمق لمه المطالبمة أو ممن ينوبمهالمهنمدس المشمرف األعمدة والصبات وإعادة صبها لعدم وجود 

 بالكلف اإلضافية الناتجة عن ذلك.
 
ويممتم اعتممماد األعمممدة الرسممومات الممواردة بالعطمماء غيممر ملزمممة للشممركة وهممي رسمموم توضمميحية  -9

وتنفيممذ الشممبكات الهوا يممة جهممد مممنخفض حسممب التصممميم الصممادر عممن الشممركة وال يحممق للمقمماول 
 االعتراض أو التعديل.

 
أن المقاول قد قام بتعديل مواقا األعمدة والمشدات أو مسمار شمبكة الجهمد  للمهندس المشرفأذا تبين  -11

المنخفض والتي تم تسليمها له مسبقا" ألي سبب ممن األسمباب دون اخمذ الموافقمة الخطيمة ممن الجهمة التمي 
قامت بتسليم مواقا األعمدة والمشدات ومسار الشبكة فيتحمل المقماول كلفمة الحفريمات وكلفمة خلما األعممدة 

المشدات وكلفمة جميما الممواد الجديمدة الممراد تركيبهما باعتبمار أن الممواد التمي تمم تنفيمذها بصمورة خاط مة و
أصبحت غير صالحة باإلضافة إل  تحميل المقاول بدل العطل والضرر الذي لحق بالشركة وال يجوز في هذه 

 الحالة تمديد المدة الالزمة لتنفيذ الشبكة.
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 ه العامه :بات السالملمتط -رابعا :

 
وضا حواجز عرضيه في بداية منطقة العمل لتحديمد عرضمها وحجزهما بحمواجز او اقمماا تحذيريمه  .1

لحجممز منطقممة العمممل لمنمما وصممول المركبممات ،واسممتخدام الشممريط التحممذيري لتحديممد منطقممة العمممل 
 . او االقتراب من العاملين بالنسبه لالشخاص ولمنا وصولهم ألسفل منطقة العمل

عمل عل  جزء من الطريق ما اسمتمرار ممرور المركبمات يجمب اسمتخدام شمواخص تشممل في حال ال .2
اشارات داله لتخفيف السرعه واي اشارات مروريه و االسهم التوجيهيه لالشعار بأن الطريق ضيق 

تدل عل  وجود منطقة بداية الاخرى تلزم في منطقة العمل ،ما االخذ بعين االعتبار تثبيت اشاره في 
 عمل.

حمال العممل لميال اسمتخدام االشمارات التحذيريمه الالزممه مما الفلشمرات لترشمد السما قين عمن بعمد في  .3
 بوجود منطقة عمل .

تخزينها بعيدا عن الطريمق العمام مستخدمه في العمل في الموقا يجب في حال ابقاء ومبيت المواد ال .4
 ضا اشارات تحذيريه وحواجز مناسبه حولها  .وو
ات الكهربا يه الحيه يجب التنسميق المسمبق مما الجهمات المعنيمه بالشمركه في حال العمل قرب الشبك .5

إلجممراء الممالزم تجنبمما لوقمموا الحمموادث كالصممدمه الكهربا يممه او انفجممار القصممر او انفجممار الممداره 
 الكهربا يه .

في حال العمل عل  شبكات قا مة ووجود فصل للتيار الكهربا ي عل  شبكة الضمغط المتوسمط ،يجمب  .6
ما المخول المقدم في الموقا او المهندس المسؤول عن موقا العمل ،واعتبار الشبكة حية التنسيق 

 ضمن إجراءات السالمة المعتمده .يتم اثبات عكس ذلك  لمما 
يجممب علمم  العمماملين وجميمما المتواجممدين فممي منطقممة العمممل كاالشممراف او اي مهنممه اخممرى االلتممزام  .7

 المعتمدة لدى شركة كهرباء محافظة اربد .للعمل وبمعدات الوقايه الشخصيه الالزمه 
 صندوق اسعافات اوليه ووسيلة اتصال في منطقة العمل . ريجب توفي .0
يتحمل المتعهد والواردة بالبنود أعاله ات وقواعد السالمة العامة يمم المتعهد  بتعلاعدم التزفي حال  .9

وأرواحهممم كونممه أخممل بالمسممؤولية التممي قممد تلحممق بعمالممه أو بممأموال الغيممر واألضممرار كافممة النتمما ج 
ويعتبر مقصرا" بأداء واجبه وان شركة كهرباء محافظمة اربمد تعتبمر مبمرأة ممن كافمة نتما ج أخطماء 

 . المتعهد وعماله أو تقصيرهم أو إهمالهم بقواعد وتعليمات السالمة العامة
العطماء إلعتمادهما ممن الجهمات  بموضموابالعممل  الخاصمةعل  المقاول تقديم خطة السالمة  .11

 التمدقيق دا مرةالمعنية في الشركة حسب األصول ،ما عرض الخطمة للجهمات المعنيمة ممن الشمركه )
بحضممور المشممرفين  (العطمماء مضمممون باألعمممال الخاصممة الشممركة مممن شممرفةالم والجهممه ، الفنممي

 .  هالقا مين عل  األعمال من الكادر الخاص ب
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 القانونية عن األضرار و القانون واجب التطبيق:المسؤولية 
 

 أوال" : المسؤولية القانونية عن األضرار :
يتحمل المقاول / المتعهد كامل المسؤولية القانونية عمن كافمة األضمرار ) المباشمرة وغيمر المباشمرة  .1

العمال )أعمال )التسبب( ( التي تلحق بالشركة نتيجة اإلخالل بأحد بنود هذا العطاء أو بسبب تنفيذ ا
 العطاء(.

يتحمممل المقمماول/ المتعهممد كامممل المسممؤولية القانونيممة عممن كافممة األضممرار )المباشممرة وغيممر مباشممرة  .2
 )التسبب(( التي تلحق بالغير مهما كانت صفته نتيجة تنفيذه ألعمال العطاء أو بسببها.

 
 ثانيا" : التحكيم والقانون واجب التطبيق:

 
في حال نشوء أي نزاا أو خمالف بمين المقاول/المتعهمد والشمركة حمول تطبيمق أو تنفيمذ همذا العطماء أو أحمد 

الم  بنوده أو بسبب التطبيق أو التنفيذ فسيتم أوال" حل النمزاا بشمكل ودي بمين األطمراف وإال سميتم اللجموء 
 مكانا" للتحكيم. التحكيم وحسب القانون التحكيم األردني ساري المفعول وتكون مدينة اربد
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 لجزء الثالث ا

 
 المحاسبه عليها. والفواتير  -" :أوال
 

 الجداول -ثانيا":
 
 الممكن تنفيذها يوميا" لمعمدة األدن جدول الحد  -أ
 
 جدول المخالفات . -ب
 

 جدول الجهاز الفني وخبراته السابقة.  -ج
 

 والمعدات والعدد.  ارلياتجدول  -د
 

 شمولية العطاء  -ثالثا" : 
 

  واألسعارجداول الكميات  -: رابعا"
 

 الرسومات -: خامسا"
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 /الفواتير والمحاسبة عليها  أوال
 

تتم المحاسبة عل  اساس االسعار االفرادية الواردة بجداول االسعار والتي تم احالة العطماء بنماء  -1
 عليها.

 
حسب األصول واالستالم النها ي  ال يحاسب المتعهد عل  أي مشروا جز يا إال بعد إنها ه للعمل  -2

تمدفا المطالبمة  اعتمماد التمدقيق الفنمي و إلم باإلضمافة  أو من ينموب عنمهالمهندس المشرف من قبل 
الحفمر وتوقيما السملطات المحليمة والمدوا ر الرسممية والتمي تمم  مره واحدة وذلك بعد إعادة األوضماا

 .المهندس المشرفبممتلكاتها ان طلب ذلك من 
 

 العطمماءيعتممد تصمميم الفمواتير ومحتوياتهما وأيممة نمماذج أخمرى ممن قبممل إدارة الشمركة بعمد إحالمة  -3
 المقاول االلتزام بها .  وعل
 
 لفواتير المقدمة منه بعد إنجاز أمر العممل أو ) أواممر العممل ( وصمدورعل  ايتم محاسبة المتعهد  -4

شممهادات االسممتالم مممن قبممل الجهممات المختصممة بالشممركة ) الجهممة التممي أصممدرت أمممر العمممل والتممدقيق 
 .الفني(

 
ويرفق بها شهادات االسمتالم  الفواتير عل  ثالثة نسخ من قبل المقاول مرة كل نهاية أسبوا تنظم -5

 المخمتصلمشمرف المهنمدس اهذه الفواتير عن األعممال المنجمزة مصمدقة ممن قبمل  وتكون ألمر العمل
 .من ينيبه أو وموافقة المدير العام المعنيومدير الدا رة والمساعد 

 
المطالبممات كحجمموزات وتبقمم  هممذه النسممبة لحممين نهايممة العمممل ( مممن قيمممة  %11) مبلمم  يحسممم -6

( مممن 12بالعطمماء لتممأمين تنفيممذ المقمماول اللتزاماتممه تجمماه الشممركة وخصوصمما" ممما ورد بالبنممد رقممم )
 الدخول بالعطاء والمتعلق بتمديد مدة العطاء.تعليمات 
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 شركة كهرباء محافظة اربد المساهمة المحدودة
 ( 21/2119) م ــــعطاء رق

 جدول مخالفـــــات - أثانيا":
 

رقم البنـد 
 المخالـف

 المخـــــــــالفـــــــه

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 …………..توقيا المناقص 
                

               ………….الخاتم الرسمي                
                

 2212/ التاريخ   /                   
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 شركة كهرباء محافظة اربد المساهمة المحدودة
 (21/2119)م ـــــعطاء رق

 

 كشف بأعداد العاملين لدى المتعهد والخبرات السابقة - بثانيا": 
 

عل  المتعهد استكمال تعب ة هذا الجدول للعاملين ما خبراتهم السابقة وتكون محتويات الجدول ملزمة 
 المشروا.للمتعهد طيلة فترة 

 

 مالحظات العدد الوصف الرقم

 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
0 
9 

 أعداد العاملين
 مهندس
 مساح
 مراقب
 فني

 محاسب
 إداري
 سا ق
 عمال

 مهن أخرى
 

  

 

  السابقة:الخبرات---------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------- 

 
  المتعهد.ترفق شهادة حسن تنفيذ من صاحب آخر مشروا تم إنجازه من قبل 
 

 …………….توقيا المتعهد 
 

 …………..الخاتم الرسمي 
 

  2119التاريخ   /    /
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 شركة كهرباء محافظة اربد المساهمة المحدودة
 (21/2119 )م ــــعطاء رق

 

 كشف بآليات والمعدات والعدد التي يملكها المتعهد - جثانيا": 
 

علممم  المتعهمممد اسمممتكمال تعب مممة همممذا الجمممدول وبيمممان جميممما ارليمممات والمعمممدات والعمممدد التمممي 
علممم  جميمممما  الكشمممففمممي صمممور عممممن تمممرخيص ارليمممات وللشمممركة الحممممق  وإرفممماقيملكهممما 

ارليممممات والمعممممدات والعممممدد والتممممرخيص األصمممملي وتكممممون محتويممممات هممممذا الجممممدول ملزمممممة 
 للمتعهد طيلة فترة المشروا 

 

 مالحظــــات العــــدد الوصـــــــف الرقم

 
1 
2 
3 
4 
5 
7 
 

 
 

 
 سيارات بكب 

  سحب كوابلبكرات 
 ( compressorsكمبريسات ) 

 جكات رفا الدرمات
 كوابلماكينات سحب 

أية مستلزمات أخرى يتطلبها 
 العمل في المشروا .

 
 

  

 
 ………….توقيا المتعهد 
 ………..الخاتم الرسمي 

 2212/       /     التاريخ
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 شمولية العطاء  /ثالثا" 
 

جميا األعمال الواردة بجداول األسعار تشمل جميا األعمال الخاصة بتنفيذ شمبكات الجهمد الممنخفض مهمما 
كمما يشممل جميما  ،كان نوعها ) مشتركين جدد، بلمديات، إنمارة وغيرهما( وحسمب مما تتطلمب طبيعمة العممل 

االمتيماز ولجميما األعمال الخاصة بتنفيذ شمبكات الجهمد الممنخفض لمشماريا الريمف األردنمي ضممن منطقمة 
 المناطق.

 

 : جــداول األسعـــار/ رابعا" 
 

المناطق التابعة للشمركة والتمي تشممل المنماطق الر يسمية  أساسعل   أسعارهتقديم  المقاوليطلب من  -1
 التالية:

 

 اربد.لمحافظة " أداريامنطقة اربد وتشمل جميا المناطق داخل وخارج التنظيم والتابعة  -أ
 

 وتشمل جميا المناطق داخل وخارج التنظيم والتابعة أداريا" لمحافظة المفرق.منطقة المفرق  -ب

 

 منطقة عجلون وتشمل جميا المناطق داخل وخارج التنظيم والتابعة أداريا" لمحافظة عجلون. -ج
 
 وتشمل جميا المناطق داخل وخارج التنظيم والتابعة أداريا" لمحافظة جرش. جرشمنطقة  -د
 

ممن اجمل المقارنمة بمين المقماولين عنمد دراسمة  هي كميات تقديريةللمناطق  األسعارالكميات الواردة بجداول  -2
 اإلحالمةالشمركة وتمتم  إدارة قبلمن لكل منطقة  إجماليةكقيمة  ةالفعلي العطاءالعروض المقدمة ويتم تحديد قيمة 

بالجداول ويمتم التعاممل مما المقماول المحمال عليمة الكميات الواردة  إل االفرادية دون النظر  األسعار أساسعل  
 حده.  ولكل منطقة عل من قبل الشركة سقفهيتم تحديد  يالذطاء للع اإلجماليقيمة السعر  أساس  عل العطاء

 

يجموز لمه بمأي حمال ممن األحموال  وال العطماءاألسعار حسب ما هو مقدم بوثا ق  يقوم بتعب ة عل  العارض أن-3
تغييممر أي حممرف أو كلمممة أو رقممم أو تصممميم لهممذا الجممدول وإذا خممالف العممارض ممما ورد أعمماله يعتبممر عرضممه 

 مرفوضا" وال يحق له الدخول مرة أخرى في نفس العطاء.
 

 اإلعممال أنمواالجميما العاممة والخاصمة والمواصمفات الفنيمة  هوشمروط العطماءعل  العارض أن يدرس بنمود -4
 األسعار.بصورة دقيقة قبل القيام بتعب ة جدول 

 

المقاول تعب ة هذه المخالفات في جدول المخالفات المعمد لهمذه   عل العطاءفي حال وجود أية مخالفات لبنود -5 
 الغاية .

 

علمم  العممارض أن يممذكر ذلممك  بيجمم العطمماءمالحظممة لهمما انعكمماس مممالي علمم   وأ العطمماءمخالفممه لشممروط  أي-6 
، وذلممك بموجممب جممدول خمماص يممتم إعممداده مممن قبممل  نقصممان  أوزيممادة بصممراحة ويبممين مممدى االنعكمماس المممالي 

 العارض .
 

 تعتبر األسعار المقدمة من قبل المقاول شاملة لجميا األعمال والشروط والتعليمات الواردة بالعطاء. -7
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 واألسعارجدول الكميات  -ا":أرابع
    منطقة اربد وتشمل جميا المناطق داخل وخارج التنظيم والتابعة أداريا"

 اربد لمحافظة 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 الرقم

 
 الكمية

 
 الوحدة

 
 الوصـــــــــــــف

سعر 
الوحدة 
 بالدينار
 رقما"

   
 سعر الوحدة بالدينار كتابة

السعر 
اإلجمالي 
 بالدينار

وأطوالها مما تركيب أعمدة حديدية مهما كان مقاسها  عامود 3111 -1
المشدات ولوازمها ومهما كان نموا المشمدات جانبيمة 
أو هوا يمممة طيمممارة أو دعممممات ضممممن منطقمممة امتيممماز 

 الشركة ويشمل العمل مايلي :
 
نقل المواد الالزمة للعمل من مستودعات الشمركة  –أ 

 إل  موقا العمل 
 
حفمر الجمور وتوقيممف األعممدة وإعممادة طمم الجممور  -ب

 حسب المواصفات الفنية المطلوبةبالصبة االسمنتية 
  
حفر جور المشدات سواء كانت جانبية او هوا ية  -جـ

مممما تركيمممب المشمممدات وجميممما لوازمهممما وإعمممادة طمممم 
 الجور حسب المواصفات الفنية المطلوبة بالعطاء.

 
تركيممب خطافممات الشممد والتعليممق ومممد وشممد الكابممل  -د

المجمممدول حسمممب المواصمممفات الفنيمممة وتثبيمممت الكابمممل 
بواسمممطة ممممرابط النهايمممة وممممرابط التعليمممق وتركيمممب 
المرابط الكهربا ية وكهربة الكابل بحيث يكمون الكابمل 

 جاهزا لتغذية المشتركين بالتيار الكهربا ي.
 
تركيب ارضمي للعمامود والشمبكة أينمما يطلمب ذلمك  -هـ

 وحسب مواصفات الشركة. 
 
أعممادة وضمما موقمما العمممل إلمم  ممما كممان عليممة قبممل  -و

إزالمة الطممم واألنقماض وأيمة أممور أخمرى قمد العممل و
 تترتب نتيجة القيام بالعمل 

   

( مممن جممدول األسممعار ولكممن 1كممما ورد بالبنممد رقممم ) عامود 21 -2
 بدون تركيب كابل مجدول . 
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 منطقة اربد لابا جدول األسعار ت
 

كابممممل/ 211 -3
 عامود

تركيب كابل مجدول عل  أعمدة قا مة ومنشأة قديماً 
ومهما كمان نوعهما أو مقاسمها أو ارتفاعهما ويشممل 
العمل نقمل الكابمل إلم  موقما العممل ممن مسمتودعات 
الشركة وتركيب خطافات الشد والتعليق الالزم علم  
األعمدة وتركيمب الممرابط الالزممة وممد وشمد الكابمل 

 وكهربة الكابل  حسب المواصفات الفنية المطلوبة

   

تركيب عامود دعمه عل  أعمدة قا مة منشمأة قمديماً  عدد  30 -4
وتشممممل أعممممال الحفمممر والصمممبة االسممممنتية حسمممب 
المواصممفات وتركيممب األسمماور علمم  العممامود القمما م 

 وإعادة وضاا األرصفة إل  ما كانت علية

   

تركيب عامود تندور عل  أعمدة قا مة منشمأة قمديماً  عدد 5 -5
وتشمممل حفممر الجممورة وتوقيممف العممامود وإعممادة طممم 
الجورة بالصبة االسمنتية وإعمادة أوضماا األرصمفة 
إل  ما كانت عليه وكذلك حفر جورة الستي وتركيبة 
وإعادة وضا جورة الستي بعد تثبيتمه إلم  مما كانمت 

للتنممدور والسممتي عليممه سممابقاً ممما ربممط حبممل البمموالذ 
 وجميا لوازمها 

   

غرز وتركيمب المشمدات علم  أعممدة قا ممة ومنشمأة  عدد 211 -6
قديماً ويشمل حفر الجورة حسب المواصمفات الفنيمة 
 ةوإعمممادة طمهممما بمممالتراب والحجمممارة ودكهممما والعممماد

أوضاا األرصمفة إلم  مما كانمت عليمه وتركيمب سملك 
 المشد وتوابعه
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 الكميات واألسعارجدول  -ا": برابع
منطقة المفرق وتشمل جميا المناطق داخل وخارج التنظيم والتابعة أداريا" 

 لمحافظة المفرق 
 

 
 الرقم

 
 الكمية

 
 الوحدة

 
 الوصـــــــــــــف

سعر 
الوحدة 
بالدينار 
 رقما

 
 سعر الوحدة بالدينار كتابة

 
السعر 
اإلجمالي 
 بالدينار

مهما كان مقاسها وأطوالهما مما تركيب أعمدة حديدية  عامود 2511 -1
المشدات ولوازمها ومهما كمان نموا المشمدات جانبيمة 
أو هوا يمممة طيمممارة أو دعممممات ضممممن منطقمممة امتيممماز 

 الشركة ويشمل العمل مايلي :
 
نقل المواد الالزمة للعمل من مسمتودعات الشمركة  –أ 

 إل  موقا العمل 
 
حفممر الجممور وتوقيممف األعمممدة وإعممادة طممم الجممور  -ب
 صبة األسمنتية حسب المواصفات الفنية المطلوبةبال
  
حفر جور المشدات سواء كانت جانبية أو هوا يمة  -جـ

ما تركيب المشدات وجميا لوازمها وإعادة طم الجور 
 حسب المواصفات الفنية المطلوبة بالعطاء.

 
تركيممب خطافممات الشممد والتعليممق ومممد وشممد الكابممل  -د

ثبيمممت الكابمممل المجمممدول حسمممب المواصمممفات الفنيمممة وت
بواسمممطة ممممرابط النهايمممة وممممرابط التعليمممق وتركيمممب 
المرابط الكهربا ية وكهربة الكابل بحيمث يكمون الكابمل 

 جاهزا لتغذية المشتركين بالتيار الكهربا ي.
 
تركيب ارضي للعمامود والشمبكة أينمما يطلمب ذلمك  -هـ 

 وحسب مواصفات الشركة. 
 
ة قبممل أعممادة وضمما موقمما العمممل إلمم  ممما كممان عليمم -و

العمممل وإزالممة الطمممم واألنقمماض وأيممة أمممور أخممرى قممد 
 تترتب نتيجة القيام بالعمل 

   

( من جدول األسعار ولكن بدون 1كما ورد بالبند رقم ) عامود 21 -2
 تركيب كابل مجدول . 
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 تابا جدول الكميات واألسعار لمنطقة المفرق 
 

 كابل/ 211 -3
 عامود

تركيب كابل مجدول علم  أعممدة قا ممة ومنشمأة قمديماً 
ومهممما كممان نوعهمما أو مقاسممها أو ارتفاعهمما ويشمممل 
العمممل نقممل الكابممل إلمم  موقمما العمممل مممن مسممتودعات 
الشركة وتركيمب خطافمات الشمد والتعليمق المالزم علم  
األعمممدة وتركيممب المممرابط الالزمممة ومممد وشممد الكابممل 

 وكهربة الكابل  حسب المواصفات الفنية المطلوبة

   

تركيب عمامود دعممه علم  أعممدة قا ممة منشمأة قمديماً  عدد  40 -4
وتشمممممل أعمممممال الحفممممر والصممممبة األسمممممنتية حسممممب 
المواصمممفات وتركيمممب األسممماور علممم  العمممامود القممما م 

 وإعادة وضاا األرصفة إل  ما كانت علية

   

تركيب عمامود تنمدور علم  أعممدة قا ممة منشمأة قمديماً  عدد 5 -5
وتشمممل حفممر الجممورة وتوقيممف العممامود وإعممادة طممم 
الجورة بالصبة األسمنتية وإعادة أوضاا األرصفة إل  
ممما كانممت عليممه وكممذلك حفممر جممورة السممتي وتركيبممة 
وإعممادة وضمما جممورة السممتي بعممد تثبيتممه إلمم  ممما كانممت 

للتنممدور والسممتي عليممه سممابقاً ممما ربممط حبممل البمموالذ 
 وجميا لوازمها 

   

غممرز وتركيممب المشممدات علمم  أعمممدة قا مممة ومنشممأة  عدد 200 -6
قمديماً ويشمممل حفممر الجمورة حسممب المواصممفات الفنيممة 

أوضاا  ةوإعادة طمها بالتراب والحجارة ودكها والعاد
األرصممفة إلمم  ممما كانممت عليممه وتركيممب سمملك المشممد 

 وتوابعه
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 الكميات واألسعارجدول  -ا":جرابع
وتشمل جميا المناطق داخل وخارج التنظيم والتابعة أداريا" منطقة عجلون 

 عجلون لمحافظة 
 

 
 الرقم

 
 الكمية

 
 الوحدة

 
 الوصـــــــــــــف

سعر 
الوحدة 
 بالدينار
 رقما

 
 سعر الوحدة بالدينار كتابة

 
السعر 
اإلجمالي 
 بالدينار

مهمما كمان مقاسمها وأطوالهما مما تركيب أعممدة حديديمة  عامود 1111 -1
المشدات ولوازمها ومهما كان نوا المشمدات جانبيمة أو 
هوا يممة طيممارة أو دعمممات ضمممن منطقممة امتيمماز الشممركة 

 ويشمل العمل مايلي :
 
نقمل الممواد الالزممة للعممل ممن مسمتودعات الشممركة  –أ 

 إل  موقا العمل 
 
حفممر الجممور وتوقيممف األعمممدة وإعممادة طممم الجممور  -ب
 صبة االسمنتية حسب المواصفات الفنية المطلوبةبال
  
حفر جمور المشمدات سمواء كانمت جانبيمة او هوا يمة  -جـ

ما تركيب المشدات وجميا لوازمهما وإعمادة طمم الجمور 
 حسب المواصفات الفنية المطلوبة بالعطاء.

 
تركيمممب خطافمممات الشمممد والتعليمممق وممممد وشمممد الكابمممل  -د

وتثبيممممت الكابممممل المجممممدول حسممممب المواصممممفات الفنيممممة 
بواسطة مرابط النهاية ومرابط التعليق وتركيب الممرابط 
الكهربا يممة وكهربممة الكابممل بحيممث يكممون الكابممل جمماهزا 

 لتغذية المشتركين بالتيار الكهربا ي.
 
تركيممب ارضممي للعممامود والشممبكة أينممما يطلممب ذلممك  -هممـ

 وحسب مواصفات الشركة. 
 
ية قبمل العممل أعادة وضا موقا العمل إل  ما كان عل -و

وإزالممة الطمممم واألنقمماض وأيممة أمممور أخممرى قممد تترتممب 
 نتيجة القيام بالعمل 

 

   

( من جمدول األسمعار ولكمن بمدون 1كما ورد بالبند رقم ) عامود 11 -2
 تركيب كابل مجدول . 
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 تابا جدول الكميات واألسعار لمنطقة عجلون 

 
 كابل/ 111 -3

 عامود
علمم  أعمممدة قا مممة ومنشممأة قممديماً تركيممب كابممل مجممدول 

ومهما كان نوعها أو مقاسها أو ارتفاعها ويشمل العمل 
نقممل الكابممل إلمم  موقمما العمممل مممن مسممتودعات الشممركة 
وتركيممب خطافممات الشممد والتعليممق الممالزم علمم  األعمممدة 
وتركيمممب الممممرابط الالزممممة وممممد وشمممد الكابمممل حسمممب 

 المواصفات الفنية المطلوبة وكهربة الكابل 

   

تركيممب عممامود دعمممه علمم  أعمممدة قا مممة منشممأة قممديماً  عدد  10 -4
وتشممممممل أعممممممال الحفمممممر والصمممممبة االسممممممنتية حسمممممب 
المواصفات وتركيب األساور عل  العامود القا م وإعادة 

 وضاا األرصفة إل  ما كانت علية

   

تركيممب عممامود تنممدور علمم  أعمممدة قا مممة منشممأة قممديماً  عدد 2 -5
وتشمل حفر الجورة وتوقيف العامود وإعادة طم الجورة 
بالصبة االسمنتية وإعادة أوضاا األرصفة إل  مما كانمت 
عليه وكمذلك حفمر جمورة السمتي وتركيبمة وإعمادة وضما 
جورة الستي بعد تثبيته إل  ما كانت عليه سابقاً ما ربط 

 للتندور والستي وجميا لوازمها حبل البوالذ 

   

غرز وتركيب المشدات عل  أعمدة قا مة ومنشمأة قمديماً  عدد 80 -6
ويشمممل حفممر الجممورة حسممب المواصممفات الفنيممة وإعممادة 

أوضاا األرصفة  ةطمها بالتراب والحجارة ودكها والعاد
 إل  ما كانت عليه وتركيب سلك المشد وتوابعه
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 الكميات واألسعارجدول  -ا":درابع
 منطقة جرش وتشمل جميا المناطق داخل وخارج التنظيم والتابعة أداريا" 

 لمحافظة جرش
 

 
 الرقم

 
 الكمية

 
 الوحدة

 
 الوصـــــــــــــف

سعر 
الوحدة 
 بالدينار
 رقما

  سعر الوحدة بالدينار كتابة
السعر 
اإلجمالي 
 بالدينار

1- 1522 
 

كان مقاسها وأطوالهما مما تركيب أعمدة حديدية مهما  عامود
المشدات ولوازمها ومهما كمان نموا المشمدات جانبيمة 
أو هوا يمممة طيمممارة أو دعممممات ضممممن منطقمممة امتيممماز 

 الشركة ويشمل العمل مايلي :
 
نقل المواد الالزمة للعمل من مسمتودعات الشمركة  –أ 

 إل  موقا العمل 
 
حفممر الجممور وتوقيممف األعمممدة وإعممادة طممم الجممور  -ب

 األسمنتية حسب المواصفات الفنية المطلوبةبالصبة 
  
حفر جور المشدات سواء كانت جانبية او هوا يمة  -جـ

ما تركيب المشدات وجميا لوازمها وإعادة طم الجور 
 حسب المواصفات الفنية المطلوبة بالعطاء.

 
تركيممب خطافممات الشممد والتعليممق ومممد وشممد الكابممل  -د

الكابمممل  المجمممدول حسمممب المواصمممفات الفنيمممة وتثبيمممت
بواسمممطة ممممرابط النهايمممة وممممرابط التعليمممق وتركيمممب 
المرابط الكهربا ية وكهربة الكابل بحيمث يكمون الكابمل 

 جاهزا لتغذية المشتركين بالتيار الكهربا ي.
 
تركيمب ارضمي للعمامود والشمبكة أينمما يطلمب ذلمك  -هـ

 وحسب مواصفات الشركة. 
 
 أعممادة وضمما موقمما العمممل إلمم  ممما كممان عليممة قبممل -و

العمممل وإزالممة الطمممم واألنقمماض وأيممة أمممور أخممرى قممد 
 تترتب نتيجة القيام بالعمل 

 

   

( من جدول األسعار ولكن بدون 1كما ورد بالبند رقم ) عامود 11 -2
 تركيب كابل مجدول . 
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 تابا جدول الكميات واألسعار لمنطقة جرش
 

 كابل/ 111 -3
 عامود

تركيب كابل مجدول علم  أعممدة قا ممة ومنشمأة قمديماً 
ومهممما كممان نوعهمما أو مقاسممها أو ارتفاعهمما ويشمممل 
العمممل نقممل الكابممل إلمم  موقمما العمممل مممن مسممتودعات 
الشركة وتركيمب خطافمات الشمد والتعليمق المالزم علم  
األعمممدة وتركيممب المممرابط الالزمممة ومممد وشممد الكابممل 

 وكهربة الكابل  حسب المواصفات الفنية المطلوبة

   

تركيب عمامود دعممه علم  أعممدة قا ممة منشمأة قمديماً  عدد  10 -4
وتشمممممل أعمممممال الحفممممر والصممممبة األسمممممنتية حسممممب 
المواصمممفات وتركيمممب األسممماور علممم  العمممامود القممما م 

 وإعادة وضاا األرصفة إل  ما كانت علية

   

تركيب عمامود تنمدور علم  أعممدة قا ممة منشمأة قمديماً  عدد 2 -5
وتشمممل حفممر الجممورة وتوقيممف العممامود وإعممادة طممم 
الجورة بالصبة األسمنتية وإعادة أوضاا األرصفة إل  
ممما كانممت عليممه وكممذلك حفممر جممورة السممتي وتركيبممة 
وإعممادة وضمما جممورة السممتي بعممد تثبيتممه إلمم  ممما كانممت 

للتنممدور والسممتي عليممه سممابقاً ممما ربممط حبممل البمموالذ 
 وجميا لوازمها 

   

غممرز وتركيممب المشممدات علمم  أعمممدة قا مممة ومنشممأة  عدد 100 -6
قمديماً ويشمممل حفممر الجمورة حسممب المواصممفات الفنيممة 

أوضاا  ةوإعادة طمها بالتراب والحجارة ودكها والعاد
األرصممفة إلمم  ممما كانممت عليممه وتركيممب سمملك المشممد 

 وتوابعه
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 وماتــالرس امأرقن ــدول يبيج -خامسا": 

 
 

 الرقم الوصـــــــــــــف رقم الرسم

 -1 أعمدة الجهد المنخفض الحديدية 1

 مشد الجهد المنخفض وتوابعه 2
 O0.4AK1C10S1كود رقم 

2- 

 -3 خطاف الشد 3

 -4 مربط نهاية الكوابل الر يسية المجدولة 4

 -5 مجدوللكابل نقطة شد )نهاية(  5

 -6 نقطة شد مزدوجة  6

 -7 خطاف التعليق 7

 -8 نقطة التعليق استقامة 8

 -2 زنار بالستيكي 9

 -12 أسلوب مد الكابل المجدول 13،12،11،12

الشممد والتعليممق أشممكال مختلفممة تبممين نقمماط  21،22،12،18،17،16،15،14
 وزوايا االنحراف للكوابل المجدولة 

11- 

 -12 أشكال مختلفة للمرابط المعزولة 22

تركيبمممممات المواصمممممفات القياسمممممية  دليمممممل 23
 لشبكات توزيا الجهد المنخفض.

13- 


































