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 ( 2021/ ( 91وثيقة العطاء 

(   33عدد الصفحات )   
 

 
 
 

 معلومات العارض:
 :اسم الشركة العارضة 
 :العنوان البريدي 
  :الهاتف / المحمول 
 :الفاكس 
  :البريد االلكتروني / الموقع االلكتروني 
 :الشخص المعني 

 
 

 دينار 02  ثمن نسخة العطاء = 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 حفر خندق أرضي 
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 المحتـويــــات 

 

 

تعليمات الدخول بالعطاء -: أوال"  

 

الشروط العامة -:" ثانيا  

 

الشروط الخاصة -: ثالثا"  

الشروط والمواصفات الفنية -: 1/  رابعا"  

المسؤولية القانونية عن األضرار والقانون واجب التطبيق -: 2/  رابعا"  

الفواتير والمحاسبة عليها -خامسا" :  

األسعار والمخالفات والعاملين والخبرات واآلليات والمعدات جداول -سادسا" :  
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 تعليمــات الدخول بالعطاء   :" أوال
 

في العطاء والذي يتضتتتمن ف حفر   يمكن للمقاولين المدعوين بموجب اإلعالن عن هذا العطاء والراغبين باالشتتتترا  -1
ووفقا للشتتروط ( أن يتقدموا للحصتتول علن نهتتخ  من و الق العطاء مقابل دفن  من النهتتخر المقرر خندق أرضتتي 

 التالير: 
 

 ميكانيكهروككهرباء أو في االختصاصات ثالثة الفئة اليجب أن ال تقل درجة تصنيف المقاولين المتقدمين لهذا العطاء عن  .1
 .مياه وصرف صحي او طرق أشغال ترابية حفريات وتعدين او طرق حفريات او شبكات االتصاالت أو
 

 ( أربعة أشهر على األقل من التاريخ المقرر إلغالق العطاء.4المفعول لمدة ) تصنيف ساريةشهادة بأن يتقدم المقاول  .2
 

 :تشمل و الق العطاء ما يلي -2
 

  اإلعالن.دعوة العطـاء بما فيها 
  ذج العروض والكفاالت،  نما الشروط العامة والخاصة، تعليمات الدخول بالعطاء. 
  الفنية.المواصفات والشروط 
  األخرى، الجداول واألسعارجداول الكميات 
 . الرسومـــات 

 

 طـريقر تقديم العروض - 3
 

أن يقوم بزيارة موقع العمل وأن يّتعرف عليه وأن يحصتتل بنفستته وعلى  العطاءينبغي على من يرغب في االشتتتراك بهذه    
ليته ونفقته الخاصتة على جميع المعلومات الالزمة له لتقديم العرض وأن يتّفهم ماييتها والرروف المحيطة بالمشرو  ؤومست

أو تلك التي لها  بالعطاءقة وسـتتتتتتـتتتتتتائر العادات المحلية ورروف العمل والعمال المطلوبة وكل األمور األخرى التي لها عال
 تأثير على وضع أسعاره .

 

 . العطاءنموذج عرض  - 4
 

بتعبئة النموذج وجدول الكميات واألسعار  المقاولويقوم  العطاءالمرفق في يذا  العطاءالعرض على نموذج عرض  يقدم -أ  
قدم تالم المقاولمع ضتتتتترورة ختم جميع صتتتتتفحات وثائق العطاء بختم  ويوّقع وثائق العطاء في األماكن المحددة لذلك

 .والتوقيع عليها  للعطاء
 

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

إذا أخّل بأي ول,  ـتتـتتـتتـتتـتتتعديإجراء أي او مباشرة  المقاولمن قبل  العطاءال يجوز إدخال أي تعديل على نموذج عرض  -ج 
تقديم عرض بديل أو إضافة بعض التحفرات  المقاولمن يذه التعليمات فأن ذلك يّعرض عرضه للرفض , أما إذا أراد 

نه باستتتتتطاعته أن يقدم ذلك في مذكرة خاصتتتتة منفصتتتتلة ترفق بالعرض شتتتتريطة أن يتقدم بالعرض اأو المالحرات ف
 ءات المختصة أن تنرر في عرضه البديل يذا أو ترفضه .األصلي كما يو مطلوب وللجنة العطا

 
أن يقدم عرض  علن النهخ المطلوبر في دعوة العطاء وان يشمل العرض علن البيانات والمعلومات  المقاوليجب علن  - 5

 -التالير:
 

شاركة كانت يناك مواذا فردا" كان أو شركه وكتاب تفويض للمسؤول المفوض بالتوقيع عنها مباشرة  المقاولوضع منشاة  -أ
بشكل ائتالف فانه يجب على الشركة المتآلفة أن تقدم اتفاقية االئتالف بينها بحيث يكون التآلف بالتكافل والتضامن ) 

 مجتمعين ومنفردين ( وان يوقع أطراف االئتالف على العرض وان يقدموا الكفالة بأسمائهم مجتمعين .
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نجازيا إ مبينا" نسبللمشاريع التي سبق أن أنجزيا والمشاريع الملتزم بها حاليا" وكفاءته مع بيان وصف  المقاولخبرة  -ب
 واقعية.بأرقام 

 

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

على أن يكون البنك المشار إليه من  قيمر العرض المقدممن  %5بقيمر يرفق كل عرض بكفالة بنكيه أو شيك مصدق  -د
البنوك المعتمدة في األردن وعلى أن تكون صالحية الكفالة لمدة أربعة شهور على األقل من تاريخ تسليم العطاء ويرفض 
أي عرض غير مرفق بكفالة أو شيك مصدق حسب الشروط أعاله . تعاد الكفاالت للمناقصين الذين لم يحالفهم الحر 

كتاب  والموافقة على" من قرار اإلحالة وتعاد كفالة المحال عليه العطاء بعد تقديم كفالة حسن التنفيذ خالل ستون يوما
 .   اإلحالة

 

خارج األردن فان عليه أن يحدد عنوانا" له في األردن  المقاولالكامل والرسمي في األردن إما إذا كان مقر  المقاولعنوان  -يـ
ليعتبر عنوانه الرسمي الذي توجه إليه كافة المراسالت واإلشعارات وكل إشعار أو رسالة بعثت مسجلة على يذا العنوان تعتبر 

 كأنها قد سلمت إليه .
 

ا ورد لها ذكر في الشروط الخاصة تقديمها أو إرفاقها بعرضه إذ المقاول منطلب تأي معلومات أو بيانات أخرى  -و
في أن تهمل أي عرض غير مستوفي لشروط ومتطلبات  وللجنة الحق التعليماتأو يذه أو المواصفات الخاصة 

 . العطاء دعوة
 

 بحيث تتطابق شهادة التصنيف مع إعالن شهادة تصنيف سارية المفعول تتعلق باألعمال المطلوب انجازيا بالعطاء -ز
 .بحيث تكون سارية المفعول ولمدة أربعة أشهر على األقل من التاريخ المقرر إلغالق العطاء الدعوة لهذا العطاء

 

 كتاب من نقابة المقاولين بالسقف المالي المسموح به للمشاركة بهذا العطاء. -ح
 

 العطاء.الخبرات العملية والمشاريع التي تم تنفيذيا في مجال األعمال التي تتضمنها بنود  -ط
 
أمام البنود في جداول الكميات علن إنها القيمر الكاملر والشاملر ألشغال ذل   المقاولتعتبر األهعار التي يدونها  - 6

 المقاولوأرباح  Preliminaries البند بصورة منجزة قابلر للتهليم وإنها تشمل كذل  األعمال التمهيدير
 العطاء.قد يتحملها المقاول وفقا" لهذا  التزامات أخرىوتعويض  عن أي 

 

 توضيح االلتباس. - 7
 
 

إذا كان ينالك أي التباس أو تناقض في وثائق العطاء أو كانت ينالك حاجة لالستتتفستتار عـتتتتتتتتن أي توضتتيح لوثائق  -أ 

أن يتقدم بطلب خطي إلى مدير عام الشتتتتتتركة من اجل التوضتتتتتتيح وإزالة االلتباس في موعد  المقاولالعطاء فعلى 
ويتم توزيع اإلجابات على االستتتفستتارات على جميع  يوما ( 11يستبق التاريخ المحدد لفتح العطاء بما ال يقل عن )

ين المتقتدمين للعطتاء وال يجوز أن يتختذ مثتل يتذا التوضتتتتتتتيح مبررا" لطلب تمديد الموعد المحدد لتستتتتتتتليم المقتاول
 العروض .

 

 كر رقمأن يعـتتتتتد جدوال" بالمخالفات الواردة بعرضه سواء للمواصفات أو للشروط العامة مع ذ المقاوليجب على  -ب 
البند المخالف ونو  المخالفة بصتتتورة واضتتتحة وبغض النرر عن إنجاز مخططات أو رستتتومات أو شتتتروحات 
واردة مع العرض فان جميع ما ورد في العرض يعتبر مطابق للشروط والمواصفات ما عدا ما ذكر صراحة في 

 جدول المخالفات .
 

القياستتتية  تأو المواصتتتفاإذا كان ينالك شتتتك لدى المقاول في معنى أي جزء من التعليمات أو المواصتتتفات الفنية  -ج 
الرسومات عليه أن يبين حين تقديم عرضه األسس التي اعتمديا في عرضه وذلك بكتاب المعتمدة لدى الشركة و

 مرفق مع العطاء .
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 إيداع العروض - 8
 

   / 11 (  في ررف مختوم من الختتارج عطتتاء رقم( من يتتذه التعليمتتات 1حستتتتتتتبمتتا يو في البنتتد )يقتتدم العرض متكتتامال"  
لدى أمين سر لجنة  – الفرعيةواسم المقاول ويود  في صندوق العطاءات   - حفر خندق أرضي –بعطاء الخاص ( 2221

موعد موعد علماً بأن أخر  – شتتتار  حكما –الشتتتمالية مبنى المحطة  – دائرة اللوازم والمستتتتودعات – الفرعيةالعطاءات 
 . 1/12/2221 يوم األربعاء الموافقهر لتسليم العروض الساعة الثانية من بعد ر

 

 .العروضإلزامير  - 1
 

الغتتاء  لعتتارضالعطتتاء ويجوز ل غالقا( يومتتا ابتتتداء" من تتتاريخ 121)لمتتدة ملزمتتا" من العتتارض  يعتبر العرض المقتتدم   
بموجب كتاب رستمي موقع منه يود  في الصندوق قبل الموعد المحدد الغالق العطاء شريطة عدم قبول اي  المقدمالعرض 

 عروض اخرى منه لنفس العطاء .
 

 .أهلوب تدقيق العروض -12
السعر االفرادي المذكور كتابة" باالحرف يعتبر السعر االفرادي ووقع اختالف بين السعر االفرادي المذكور باالرقام  إذا -أ

 المذكور كتابة يو الملزم ويصحح السعر االفرادي المذكور باالرقام تبعا" لذلك 
 

اذا وقع اختالف بين االستعار االفرادية واالستعار االجمالية الي بند من البنود الواردة في جدول االستعار تعتمد االسعار  -ب
 وتصحح االسعار االجمالية تبعا لذلك .االفرادية 

 

إما رفض العرض أو اعتبار تلك العطاءات جنة لم يقم بتستتتتتتتعير بند أو اكثر من البنود فانه يحق لل   المقتاولإذا وجتد أن  -ج 
تنفيذيا فيما إذا أحيل عليه العطاء وذلك   المقاولالبنود غير مستتتتتتتعرة وكأنها محملة على بنود العطاء األخرى وعلى 

 .بدون مقابل 
 

 أي في رفضبحقها تحتفر الشتتتتتتتركتة بحقهتا في إيمتال أي عرض غير متقيتد بكل ما ورد في يذه التعليمات كما تحتفر  - د
وإحالة العطاء دون التقيد بأقل العروض قيمة  عرض دون بيان األسباب ويحق لها اختيار العرض الذي تراه مناسبا"

بإحالة كامل بنود العطاء كما انه ال يحق ألي مناقص لم يفز بالعطاء مطالبة الشركة بأي  ةغير ملزم الشركةكما أن 
 تعويض .

 العروض.إحالر  - 11
 

 

يحق للشركة بعد احالة العطاء على مقاول واحد او اكثر ادخال أي مقاول جديد للعمل وبنفس اسعار االحالة في حال  .ت
 تقصير المقاول بتنفيذ االعمال المطلوبة منه.

بحيث يكون سقف العطاء  على استاس االستعار االفرادية لكل بند من البنود الواردة بجدول االستعار م احالة العطاءتت .ث
 . والذي يتم تحديده من قبل الشركة االجمالي يو السعر االجمالي للعطاء 

للعطاء او انتهاء كامل قيمة الستتتتعر االجمالي  كتاب اإلحالةالمدة المحددة لتنفيذ العطاء يي ستتتتنة ميالدية من تاريخ   .ج
 للعطاء ايهما اوال ".

يلتزم المقاول الذي يحال عليه العطاء بدفع ما يترتب عليه من رستتتتوم طوابع الواردات واية رستتتتوم اخرى حستتتتب   .ح
 .القوانين المعمول بها في المملكة االردنية الهاشمية

 

ويحق للشتتتتتتتركة يحق لشتتتتتتتركتة كهربتاء محتافرتة اربتد بتإحالة العطاء على مقاول واحد كوحدة واحدة غير مجزء ،  .أ
بمناصتتفة العطاء على مقاولين اثنين في حال تستتاوت األستتعار اإلجمالية المقدمة من قبل المتعهدين أو رأت الشتتركة 

 مصلحة لها في ذلك ما دام ان المتعهد لم يبلغ رسميا بقرار االحالة.
ل عليه اخذ موافقة المقاول المحا يحق للشركة القيام بتنفيذ كل او بعض بنود العطاء بالطريقة التي ترايا مناسبة دون .ب

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



 6 

إذا لزم األمر وإلزام المتعهد بذل  وبنفس األهتتتتتعار المعمول بها لهذا العطاء ويحق  العطاءيحق للشتتتتركر تمديد مدة  -12
ويتم في حالر عدم التزام المتعهد بهذا البند  %01للشتتتتتركر مصتتتتتادرة نهتتتتتب  المحتجزات من الدفعات المهتتتتتتحقر البالغر 

 التمديد وفق مايلي:
 

 .أشهرتجاوز مدة التمديد ثالثة تبحيث ال للعطاء  الماليانتهت قبل السقف  إذازيادة المدة الزمنية  -أ
 

الزمنية إذا انتهى ستتتتتتتقف العطاء ولم تنتهي المدة  %21اإلجمالية للعطاء بنستتتتتتتبة ال تزيد عن المالية القيمتة  زيتادةأو  -ب
 .الزيادةيذه  قيمة للعطاء وينتهي العطاء بانتهاء

 

المدة ثالثة أشهر وينتهي العطاء بانتهاء القيمة اإلجمالية أو  وزيادة %21اإلجمالية للعطاء بنستبة المالية أو زيادة القيمة  -ج 
قبل وصتتول الستتقف المالي ء في أي وقت خالل مدة التمديد أوويحق للشتتركة انهاء العطا المدة الزمنية بعد الزيادة أيهما أوال"

 للزيادة .
 

ء األهتتباب وال يحق للمناقا المتقدم يحق للشتتركر إلغاء العطاء أو إعادة طرحر حهتتب ماتراو ضتتروريا" وبدون إبدا -13
 للعطاء االعتراض أو المطالبر بأير تعويضات نتيجر اإللغاء أو إعادة الطرح .

من قيمر االحالر خالل خمهر عشر  %12يلتزم المقاول المحال علي  العطاء بتقديم كفالر بنكير لحهن التنفيذ بنهبر  -14
 التالير:يوما من تاريخ االحالر وفق الشروط 

 
 

 ان تكون صادرة عن بنك محلي  -أ
 غير مشروطة باي شرط من الممكن ان يوثر على طلب تمديديا او مصادرتها  -ب
 ان تبقى سارية المفعول طيلة المدة الزمنية لالحالة . -ج

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

من قيمر االحالر االضافير خالل خمهر عشر  %12مقاول بتقديم كفالر بنكير اضافير لحهن التنفيذ بنهبر يلتزم ال -15
يوما" من تاريخ االحالر االضافير هارير لمدة  ال ر شهور فيما اذا تم رفن قيمر االحالر االصلير وزيادة مدتها حهب البند 

 ( اعالو.14هذو الكفالر شروط الكفالر بند رقم ف( من تعليمات الدخول بالعطاء وينطبق علن 12-رقم فج
 

 وروبحض المعنير لإلدارات محاضرة تقديم المشروع مدير أو  المقاول علن الشبكر علن ميدانير اعمال بأي البدء قبل  -16
 :يلي ما بها يعرض,  بالشركر العامر الهالمر مندوبي

a. حهب تكون ان يجب و العمل أ ناء لدي  والعاملين المقاول بها هيلتزم التي الهالمر إجراءات و خطر 
 المهنير والصحر الهالمر وتعليمات األردني العمل قانون في الواردة المهنير والصحر الهالمر تعليمات
 . اربد كهرباء بشركر الخاصر

b. الهالمر امور في لدي  للعاملين توعير و تدريب من المقاول يقدم  لما ملخا. 
c. من صادرة تخويل و كفاءة شهادات لديهم والذين  المهرة غير و المهرة الفنيين و العمال بأهماء قالمر 

 . الشركر من معتمدة جهات
 
 
 

والخاصة ال تخضع لشروط عطاء فيدك، وهذه الشروط تخص شروط العطاء العامة  -01
 أعمال ومتطلبات شركة كهرباء محافظة اربد.
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 الشروط العامر  : انيا"
 

 والتفهيرات .التعاريف 
 

 (  1المادة رقم  ف 
التعاريف / يكون للكلمات التالية حيثما وردت في يذا العطاء المعاني المخصصة لها أدناه مالم تدل على غير ذلك : 

 .الشركر  -
)كفريق أول ( والذي  العطاءويي الفريق المشار إليه في  المحدودة  شركة كهرباء محافرة اربد المسايمة العامة 

أو أي جهة يفوضها صاحب العمل لممارسة صالحيات  العطاءيتعاقد مع المقاول/المتعهد لتنفيذ األشغال التي يشملها 
 ومسؤوليات الفريق األول 

 
فرات اربد،جرش، المفرق، عجلون وجزء من امنطقة أعمال الحفريات : جميع مناطق امتياز الشتتركة وتشتتمل مح -

 . البلقاءمحافرة 
 
 المقــــــاول / المتعهــد  . 

اني ( )كفريق ث العطاءالشخص أو الشركة أو التآلف الذي قبل صاحب العمل عرضه أو التعاقد معه والمشار إليه في 
وورثته الشرعيين ، أو من ينتدبهم ألداء بعض التزاماته بموجب  المتعهد الشخصيينويشمل كذلك ممثلي المقاول/ 

 فقة صاحب العمل .بموا العطاء

 
 لجهـــــاز المشـــرف .ا

يو المهندس أو أي جهاز أو دائرة فنية يفوضتتتها صتتتاحب العمل خطيا" من وقت مخر لممارستتتة جميع صتتتالحيات 
 على أن يبلغ المقاول/المتعهد خطيا"  العطاءالمهندس أو أي جزء منها بموجب شروط يذا 

 

 مم ل المهندس 
أو ) المهندس ( من وقت مخر للقيام  للمهندس أو أي مراقب يعينه ) صاحب العمـتتـتتـتتل (أي مهندس مقيم أو مساعد 

 .بالواجبات المنصوص عليها في يذا العطاء 
 

 .األعمال أو األشغال
 قتة.المؤوتشمل األشغال الدائمة واألشغال  طاءجميع األشغال التي يتم االتفاق على القيام بها وتنفيذيا وفقا" للع

 

  الدالمر .األشغال 
 

  للعطاء.جميع األشغال الدائمة المطلوب تنفيذيا وصيانتها وفقا" 

 األشغال المؤقتر . 
 

 جميع األشغال ذات الصفة المؤقته التي يتطلبها تنفيذ األشغال أو صيانتها .

 
 معدات اإلنشاء أو المعدات . 

 

جميع المعدات واألدوات والتجهيزات واألشتتتتياء التي يستتتتتعملها المقاول/ المتعهد في تنفيذ وصتتتتيانة األشتتتتغال المطلوبة 
 وال تشمل المواد أو األشياء األخرى والتي تشكل جزء" من األشغال الدائمة . العطاءبموجب 
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 . المواصفــات 
 

 ليها يقريا المهندس أو يوافقاليها في يذا العطاء وأي تعديالت عليها أو إضافة االمشار  والقياهير المواصفات الفنير
عليها ، على أن يتم ذلك بمعرفة صاحب العمل وموافقته الخطية وتعتمد المواصفات الفنية الصادرة عن وزارة األشغال 

ليها ضافة إلى المواصفات الفنية المشار أالعامة وعن المجالس البلدية والقروية في منطقة االمتياز والسارية المفعول باإل
 في يذا العطاء .

 
 العطاء. 

 

ات جدول الكمي والخاصة،والشروط العامة الفنير  والقياهير  المواصفات العطاء،دعوة  العطاء،الوثيقة المتضمنة )  يو
 .اإلحالةوكتاب الموافقة على كتاب  اإلحالةن وجد ( وقرار إجدول أسعار الوحدة للمواد والعمالة ) المسعرة,

 
 . الزمن أو الوقت 
 

ا ) كأيام عمل ( إال إذ ، وتقاس بالتوقيت الشتتتمستتتي وتحستتتب المدة بعدد األيام )تقويما"( وليس العطاءالمدة المحددة في 
 . العطاءنص على غير ذلك صراحه في 

 
  الموافقر. 
 

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

 
 ( 2المادة رقم ف 

 
 واجبات وصالحيات المهندس . - 1
 

على المهندس أن يتقيد بالواجبات والصتالحيات المحددة له في يذه الشتروط عند إصتدار أي قرار أو شهادة أو ينبغي  

 -تعليمات  : 
 

 . اإلشراف على األشغال موضو  االتفاقية وتطبيق المواصفات  -أ 

 إصدار أوامر المباشرة وتسليم موقع العمل للمقاول /المتعهد.  -ب

 تدقيق الكميات في فاتورة المقاول/ المتعهد .  -ج

 إصدار األوامر التغييريــــــه .  -د

 توقيف العمــــــــــــل .  -ه

 إقرار تمديد مدة العمل وغرامات التأخير .  -و

 واجبات وصالحيات مم ل المهندس . - 2
 

يكون ممثل المهندس مستتتؤوال" أمام المهندس ، وتشتتتمل واجباته مراقبة األشتتتغال واألشتتتراف على تنفيذيا ومصتتتنعيتها 
وإجراء التجتارب واالختبتارات الالزمتة على المواد ومصتتتتتتتنعيته األشتتتتتتتغتال  وليس لممثتل المهندس صتتتتتتتالحية إعفاء 

 . العطاءفي المقاول/المتعهد من أي من واجباته أو التزاماته المنصوص عليها 
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يجوز للمهندس من وقت مخر أن يصتتتتدر أمر تفويض خطي إلى ممثل المهندس يتضتتتتتمن تفويضتتتتته القيام بأي من  -أ
الصتتتتتالحيات المنوطة به وعلى المهندس في مثل يذه الحاالت تزويد المقاول/المتعهد بنستتتتتخه من كل أمر تفويض 

 ممثل المهندس .ليصدره 
 

المهندس إلى المقاول /المتعهد وفقا" للصتتتالحيات الممنوحة له  ممثل تي يصتتتدرياأن جميع التعليمات والموافقات ال  -ب
 : يما يلمن المهندس للمقاول/للمتعهد وتعتبر كأنها صادره عن المهندس شريطة مراعاة 

 

أو  العطاءمواد مخالفه لشروط  ايأو مصنعيـتتتـتتتته ، لر ممثل المهندس في اتخاذ اإلجراء الالزم لرفض أي عميقصتأن  - 1
المواصفات ، ال تؤثر على صالحيات المهندس في أي وقت من األوقات التخاذ أي إجراء برفض المواد أو مصنعيتها 

 أو إصدار األمر بهدمها أو إزالتها أو تكسيريا .
 

ر النر يحق للمقاول /للمتعهد في حالة اعتراضه على قرار اتخذه ممثل المهندس أن يرجع إلى المهندس طالبا" منه إعادة -2

يراه المهندس مناستتتبا" ويكون قرار المهندس تغييره وذلك بالشتتتكل الذي  في قرار اتخذه ممثل المهندس إما تأييده أو

، دون اعتراض أو مطالبة بالتعويض عن أي ضتتتتتترر نتيجة تنفيذه   في مثل يذه الحاالت نهائيا" ويجب على المقاول 
 ذلك.

  

 (.3المادة رقـــــم ف
 

 التنـــــازل
 

أو أي جزء منه , أو عن أي فائدة أو مصلحه له  العطاءللمقاول/المتعهد أن يتنازل بأي صوره من الصور عن  ال يحق (1
ن لمصتتلحة أي بنك يتعامل معه أو أن يري العطاءفيه أو ناتجة عنه أو فيما يتعلق بتحويل المبالغ المستتتحقة له بموجب 

  .ن صاحب  العملإال بموافقة خطيه مسبقة م العطاءأي شيء يتعلق ب
 

إذا أحيتتل العطتتاء على مقتتاولين مؤتلفين , فتتأنتته ال يجوز ألي" من أطراف االئتالف تغيير متتاييتتة اتفتتاقيتتة االئتالف أو  (2
تبر وتعبالنستتبة للشتتركة شتتروطه بدون موافقة صتتاحب العمل الخطيـتتتتتتتتة وان أي إجراء يتم خالفا" لذلك يعتبر الغيا" 

وثر ، بحيث ال يمن ايا" كانت حصصهم في االئتالفاالئتالف بالتكامل والتضاشروط االئتالف نافذة بحـتتتتـتتتتق أطراف 
 ذلك على مسؤوليات والتزامات المقاول / المتعهد تجاه الشركة.

  
 (. 4المادة رقــــــــم ف 

 

 العقــود الفرعير .
 

إلى أي مقاول/متعهد فرعي وباستتثناء ما ورد نصا" في شروط  العطاءكامل األشتغال في   تلزيمال يجوز للمقاول  - 1

 قبل اخذ الموافقة الخطية من صاحب العمل , ويحق لصاحب العمل حجب الموافقة دون إبداء األسباب . العطاء
 

أي جزء من األشتتتتتتتغال إلى مقاول فرعي ال يعفي المقاول   تلزيم أن موافقة صتتتتتتتاحب العمل على طلب المقاول - 2

مسؤولية كاملة عن  بل يبقى المقاول مسؤوال"  , العطاءالتزام يترتب عليه بموجب ليته أو أي و/المتعهد من مسـؤ
أو مستتتخدميه أو عماله كما لو كانت تلك  يجميع األشتتغال وعن أي أخطاء  أو إيمال يتستتبب به أي مقاول فرع

 األعمال أو األخطاء قد تسبب بها المقاول نفسه أو أحد وكالئه أو مستخدميه أو عماله .

 
 (. 5المادة رقــــــم ف 

 

 . العامر للمقـاول / المتعهد رليــوالمهؤ
 

وفر بذل العناية واإلتقان وان ي معأن يقوم بتنفيذ األشتتغال أو إنجازيا وصتتيانتها  العطاءيلتزم المقاول /المتعهد بمقتضتتى  - 1

األيدي العاملة وأجهزة المناررة الخاصة بــــه والمواد والمعدات وجميع األشياء األخرى ذات الصفة المؤقتة أو الدائمة 
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 لعطاءايذه طالما أن يذه األمور تم تحديديا في ومستلزمات تنف العطاءالالزمة لتنفيذ األشغال وصيانتها وفقا" لمتطلبات 
 أو أمكن االستدالل عليها من مضمونه .

 

كل  صباحا" والنصف يجب علـتـتــى المقاول /المتعهد الحضور شخصيا" أو تكليف مندوب له بالحضور الساعة السابعة - 2

يوم في مقر تواجد أجهزة الشركة التنفيذية في مدينة اربد والمفرق أو أي مركز تنفيذي آخر يتم اعتماده من قبل الشركة 
في فتره الحقه مثل جرش , عجلون , دير أبى ستعيد و الرمثا وذلك ألغراض تنسيق العمل ) كما يجب على المقاول / 

ذا تخلف اه المهندس او من يوكله وذلك لغرض تنستتتيق االعمال الطارئة ( , والمتعهد الحضتتتور في أي وقت آخر يطلب
 ".دينارا 21يتم تغريم المقاول مبلغ أو تأخر عن الحضور في الموعد المحدد 

 

يجتب على المقتاول / المتعهتد أن يتوفر لتديته جهتاز عمتل يستتتتتتتتطيع إنجتاز العمل المطلوب منه في المدة المحددة لكل  - 3

 لديه.ويجب عليه تقديم كشف بامليات والمعدات واأليدي العاملة الموجودة  مشرو ,
 

وتسليمه في المدة المقررة  العطاءيتحمل المقاول المتعهد المسؤولية الكاملة عن إنجاز العمل المطلوب منه بموجب يذا  - 4

ب تأخيره تعطيل الورش الفنية وإذا تأخر وستتتب بالشتتتركةالعمل الصتتتادرة له من قبل مهندستتتي االشتتتراف  ألوامروفقا 
 . العطاءالتابعة للشركة تقوم الشركة بخصم غرامه لذلك حسبما جاء في 

 

يكون المقاول / المتعهد ملتزما" ومستؤوال" مستؤولية كاملة عن أية أضرار مباشرة أو غير مباشرة قد تلحق بأي فريق  - 1

وعلى المقاول أن أو بسبب يذه األعمال  العطاءلألعمال المشتمولة بهذا  كنتيجةأو أي طرف أو جهة مهما كانت ثالث 
 يعلم الشركة عن أية أضرار تلحق بالفريق الثالث من جراء الحفريات خطيا" .

 

االستتتجابة الفورية لطلب صتتاحب العمل أو المهندس بإبدال أو إقصتتاء العمال أو المستتتخدمين الذين يرى المهندس عدم  - 6

 سلوكهم.سوء كفاءتهم أو 
 

 .المهندساالستجابة لألوامر التغيرية أو توقيف األعمال الصادرة عن  - 7
 

المساحة لتعليم مواقع االعمدة والمشدات لشبكات  الجهد المنخفض  بأعماليلتزم المقاول بتزويد جميع الجهات التي تقوم  -8
 نوبمندوبين مفوضتين الستالم المواقع المساحية لهذه االعمال ويشترط ان يكون لديهم الخبرة الكافية لهذه االعمال وان يجيد

 والكتابة .   القراءة 
 

االشتتتغال العامة ( اعادة االوضتتتا  من قبلهم بأن يقوم المقاول يلتزم المقاول في حال طلب الجهات الرستتتمية ) البلدية ،   -9

في حالة و بدفع الفاتورة المترتبة عن عملية اعادة االوضا  ، وعليه اخذ يذا االمر بعين االعتبار عند تعبئته جداول االسعار
أو  ،دون الحق له باالعتراضعدم التزامه تقوم الشركة بدفع ما يترتب على المقاول وحسمه من حساب المقاول لدى الشركة 

 الرجو  على الشركة بهذه المبالغ أو المطالبة بها.

 
 (.6المادة رقم ف

 

بعد أن يكون قد استتتتتتتلمها للمرة األولى يتم محاستتتتتتبة اي نو  من انوا  الحفريات للمرة الثانية في حالة طلب المقاول تعليم 
 .التعليم إعادةنتيجة  المقاول على جميع التكاليف المترتبة عليه

 
 ( 7المادة رقم ف 

 

 لبعضها البعض . العطاءو الق 
 

مجموعة وثائق العطاء وحده متكاملة ومفستتره لبعضتتها البعض وعندما يحدث أي غموض أو التباس أو نقص فيها تكون  إن
مهمة  توضتتتتيحه وتحديده من اختصتتتتاص المهندس الذي يصتتتتدر تعليماته الخطية إلى المقاول/المتعهد محددا" بذلك الطريقة 

المطالبة بأي تعويض عن إنجاز نفقات قد تقع من جراء يذا التوضيح   وال يحق للمقـتتتـتتتاوللها  االتي يريد تنفيذ األعمال وفق
 إال إذا رأى المهندس غير ذلك .
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 (.8المادة رقم ف
 

 شموليــر العــــرض.
 
 

يفترض بالمقاول/المتعهد أن يكون قد تأكد بنفسه قبل تقديم عرضه من صحة العرض وشموليته لكل ما يتعلق باألشغال التي 
واألسعار واألجور المدرجة في كل جدول كميات البنود المسعرة وجدول أسعار الوحدة والعمالة أن وجد وان يشملها العطاء 

يذه األستتعار واألجور تغطي جميع احتياجات المقاول/المتعهد  للوفاء بالتزاماته التعاقدية ، وال يقبل ادعاء المقاول / المتعهد 
 ه قـد كان موضو  خفاء بالنسبة له .بان أي واقعة أو موضو  أو أمر مهما كان نوع

 ( 1المادة رقم ف 
 

 . موافقر المهندس علن األشغال
 
 

بشتتكل و للموصتتفات الفنية المطلوبة لشتتروط العطاءعلى المقاول/المتعهد أن يقوم بتنفيذ األشتتغال وإنجازيا وصتتيانتها وفقا" 
يحوز على موافقـتتتتتتتتتة المهندس وقبوله ، وعليه أن يتقيد بدقه بتعليمات وتوجيهات المهندس الشتتتتفوية والخطية حول أي أمر 

  .مات من المهندس أو ممثل المهندسأو لم يرد وعلى المقاول أن يأخذ التعلي العطاءيتعلق باألشغال سواء ورد ذكره في 

 ( 12المادة رقم ف 
 

 اإلشعارات للمقـاول .تبليـغ  -أ 
 
 

ريد إما بالب العطاءتبلغ اإلشتعارات واألوامر الخطية واإلرشتادات التي تصتدريا الشتركة إلى المقاول/المتعهد  وفقا" ألحكام  
المسجل أو بإيداعها لدى المكتب الرئيسي للمقاول /المتعهد أو بتسليمها إلى وكيله في الموقع أو بإرسالها إلى أي عنوان آخر 

، وبمجرد التستتتتليم يعتبر ذلك تبليغاً للمقاول / المتعهد بالمعنى بواستتتتطة الفاكس المعتمد من المقاوليعينه المقاول لهذه الغاية 
 بهذه اإلشعارات واألوامر واإلرشادات. القانوني

 
 (. 11المادة رقم ف 

 

 . التنهيق المهبق من المؤههات والدوالر الحكومير -أ 
 
 

وتقديم الكفاالت الالزمة للحصتتول  يجب على المقاول/المتعهد التنستتيق المستتبق مع المؤستتستتات والدوائر الحكومية والخاصتتة
قبل البدء بأية حفرية واخذ تواقيع مندوبي يذه المؤستسات والدوائر  جهة تطلب ذلك أيلستماح له بالحفر من لعلى تصتاريح 

 ) سواءفيما يتعلق بأوامر عمل الحفريات  او اي نموذج صادر عن تلك الجهات  على النموذج الخاص الصتادر عن الشتركة
ويكون المقاول/المتعهد مستتتؤوالً  جراء يذه الحفريات أضتتترار قد تحدث  ايه لتفادي اوامر العمل االعتيادية او المستتتتعجلة (

مستتتؤولية كاملة عن يذه األضتتترار في حال وقوعها ستتتواء للشتتتركة من ناحية التأخير في انجاز األعمال أو األضتتترار التي 
 تتجاوز ال على أن ويقدم نسخه من يذه النماذج للمهندس المشرف موقعا" عليها الجهات التي يتم التنسيق معهاتلحق بالغير، 

من تاريخ الكتاب الصتتادر عن  مهما بلغ عدد التصتتاريح  بحد أقصتتى أستتبو للمقاول المدة المقررة إلحضتتار تصتتريح العمل 
وفي حال عدم قيام المقاول / المتعهد بمراجعة الجهات الرستتمية ذات العالقة الشتتركة للجهات الرستتمية لمنح تصتتريح العمل 

عن كل يوم تأخير مع  دينار 11بلغ يغرم المقاول مالالزمة للبدء بالحفر خالل المدة المحددة اعاله  التصتتتتتتتاريحالحضتتتتتتتار 
 دى له الخدمه.ؤستتحميله كامل تكاليف االضرار التي قد تلحق بالشركة او اي طرف ثالث 
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 . االمت ال للقوانين واألنظمرب _ 
 
 

ينبغي على المقاول أن يخضتتتتع لكافة القوانين واألنرمة التي تصتتتتدر عن الستتتتلطات المحلية  والحكومية المتمثلة في كل ما 
وقيامه بتنفيذ األعمال والصتتتتتتتيانة أو غيريا من األعمال ذات العالقة وينبغي على  العطتاءيتعلق بقيتامته بتالتزامتاتته في يتذا 

 ذاتيضتتها عن أي ضتترر أو غرامه تلحق بها نتيجة لعدم مراعاته لألنرمة والقوانين المقاول/المتعهد  حماية الشتتركة أو تعو
لشتتركة ا، أو بستتببها ويكون المقاول / المتعهد ملتزماً بأي تعويض عن أي ضتترر يطالب به الغير العالقة بتنفيذ يذه األعمال

 نتيجة أعمال المقاول / المتعهد.

 
 ( . 12المادة رقــم ف 

 

 حقــوق الشركر
 

أن حقوق الشتتركة مضتتمونه بأية مستتتحقات مالية للمقاول/للمتعهد لديها ويشتتمل األموال النقدية والتأمينات والكفاالت ستتواء 
، وبالطريقة التي ترايا اضتتى حقوقها من المقاول /المتعهدللمشتترو  نفستته أو ألي مشتترو  من مشتتاريع الشتتركة ولها أن تتق

 الشركة مناسبة.

 
 (13لمادة فا
 

 وفهــاد الذممالرشوة 
 
 

أن ممارسة المقاول /المتعهد أو أي من مقاوليه الفرعيين أو أي من مستخدميهم الرشوة بأي شكل من أشكالها ألي من جهاز 
التي يرتبط بها المقاول / المتعهد بالشركة, يذا  عطاءاتوغيره من ال العطاءالشتركة أو مستتخدميه يكون سببا" كافيا" إللغاء 

ات القانونية الناجمة عن ذلك , ويعتبر في حكم الرشوة أي  عمولة أو يديه تمنح ألي من جهاز الشركة أو عدا عن المسؤولي
مستتتخدميها بقصتتد الحصتتول على أي تعديل أو تبديل لألشتتغال أو حقوق المصتتنعيه أو للحصتتول على أي انتفا  شتتخصتتي . 

تنجم عن إلغاء يذا رر بأي شتتكل من األشتتكال أو ضتتوللشتتركة الحق في استتتيفـتتتتتتتاء أي تعويض يستتتحق لها عن أي خستتارة 
 عهد .تلهذا السبب ولها الحق في خصم قيمة ذلك من أي مبلغ يستحق للمقاول / للم العطاء

 

 (14المادة ف
 

 مواصفـات الهالمر العامر
 

 الجهاتعلى المقاول / المتعهد أن يقوم بتأمين جميع اإلشتتتارات التحذيرية وحواجز الستتتالمة العامة حستتتب تعليمات  .1
ارة , وتعليمـتتات دائرة السير و وز زمنطقة االمتياقسم يندسة المرور ببلدية اربد أو البلديات في المعنية المختصة كـتت

سواء للعمال التابعين له حوادث  ايةبهذا الخصوص والتي تحول دون وقو   أو أي جهة ذات عالقة  األشغال العامة
األستتتتتهم تشتتتتتمل  التي ، و اإلشتتتتتارات و الشتتتتتواخص التحذيرية  العامة قطراثناء العمل على الطرق و ال أو الغير 

إشتتتعار بوجود منطقة عمل وأي إرشتتتادات أو إشتتتعار بان الطريق ضتتتيق أو أشتتتعار بتخفيف الستتترعة  التوجيهية و
 .حسب كل حالة ىأخر مرورية

مياه وال وشتتركة االتصتتاالت األردنيةيكون المقاول / المتعهد مستتؤوال" مستتؤولية كاملة تجاه بلدية اربد ودائرة الستتير  .2
وقعت ألي والبلديات والدوائر والمؤستتستتات المختلفة أو أي جهة أخرى عن أية حوادث أو أضتترار  واالشتتغال العامه

 أو مخالفات تنتج عن عمله .شخص 
رة واالنااحواجز مرورية بالستتتيكية معتمدة لدى الجهات المعنية مثل األشتتغال العامة او إدارة الستتير .... الخ توفير  .3

ال و يجب اغالق الفجوات بين الحواجز بواستتطة ليال لحجز منطقة الحفريات بشتتكل آمن وفعّ التحذيرية )فلشتترات(  
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بخالف ذلك يو من يتحمل اي اضتتترار تنجم عن متعددة و بشتتتكل واضتتتح , و عاكستتتة االشتتترطة التحذيرية و حبال 
 تلحق بالغير او بالعمال التابعين له او كوادر الشركة .اعاله  2رقم تقصيره كما ورد في البند 

 كنهارعلى الطريق العام ويجب  مستخدمه للعمل مثل كمبريسة حفر ،جرافه ،عربة درم ،....الخ ليه آمبيت أي يمنع  .4
 .او عواكس فسفوريةت بعيد عن حركة المرور مع وضع عواكس وفلشرا آمنفي مكان 

ليليه إلرشاد حركة  مروريةوعواكس  مرورية وشواخصالطولية  حواجز عرضتيه على بداية ونهاية الحفريةتوفير  .1
ن عن عشرة أمتار من بداية الحفرة وان ال يزيد عن خمسي إرشاديهالمرور ويجب أن ال يقل بعد أي إشتارة مرورية 

  مترا".
 

 متالصقةبحواجز حماية )مرور المشاه( الرصيف  انبومن ج مرور المركبات جانبحماية جوانب الحفر من يجب  .6
وعليها ملصتتقات عاكستتة ليال أو باستتتخدام حبال حماية معلق عليها عاكستتات ال يزيد تباعديا عن متر واحد بين كل 
عاكستتين معلقين على الحبال ، ويجب أن ال توضتع حواجز الحماية أو حبال اإلرشتاد على بعد يزيد عن نصف متر 

 من كل جانب من حواجز الحفر .
ملم  3سور )ممرات مشاه تقطع مناطق الحفريات( من صاج مبزر بسماكه ال تقل عن جالمتعهد أن يقوم بتامين لى ع .7

 6ملم مدعمه بقواطع من زوايا حديدية قياس  3ستتم وبستتماكة  8متر ومن زوايا حديدية قياس  1بعرض ال يقل عن 
واح صتتتتاج ذات ألملم  بمستتتتافه ال تزيد عن متر واحد بين القاطع وامخر مؤمنة بحواجز جانبية ) 3ستتتتم وبستتتتماكة 
بحيث تسمح بمرور المشاة فوق الخنادق وذلك على سم مدعم بقوائم عمودية ، 91بإرتفا  ال يقل عن  (صالبة عالية

 ( متر طولي للمقاطع الطولية والعرضية .31مسافات متقاربة ال تتجاوز )
 ةالمرورييكون المتعهد ملزم بوضتتع الشتتواخص  أعمال الحفريات نتيجة  تغير اتجايات المرورالحاجة الى في حال  .8

 تهاء العمل.عند ان ايتم إزالتهالعمل وبموافقة قسم السير على أن منطقة الداله على التغيير في المواقع المناسبة خارج 
 

ان كريات مهما نتيجة قيامه بأعمال الحفأضرار تصيب أمالك الغير اية المقاول /المتعهد مسؤول مسؤولية كاملة عن  .9
 نو  يذه الحفريات، أو بسبب يذه األعمال بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.

 

من بداية الحفر حتى نهاية عملية إعادة األوضتتتتا  المعيقة لحركة الستتتتير اإلرشتتتتادات التحذيرية على الحفرية تبقي  .11
 يوميا".تفقديا المتعهد يعلى أن 

 
طرق مواقع خاصتتتة بعيده عن الاخرى رمل صتتتويلح والطوب وأي مواد المواد المستتتتخدمه للعمل مثل حفر يجب  .11

 .أو المشاة بشكل ال تعيق حركة السير العامة 
 

درة التعليمات الصاقانون العمل األردني وكما وردت في والبيئة يجب على المقاول االلتزام بشروط السالمة العامة  .12
 أو ضتترر يلحق بالشتتركة أو الغير الكاملة عن أي خطأ، ويتحمل المستتؤولية اخرى  ةرستتمي ةجه يالشتتركة او اعن 

 موضو  يذا العطاء. باألعمالتطبيق التعليمات يذه عند قيامه  إيمالينتج عن 
يلتزم المقاول بالتقيد بكافة إجراءات الستتالمة العامة والمهنية المتعلقة بالعاملين لديه، كما يتحمل المستتؤولية عن اية  .13

هربائي او الديس او الستتقوط او اية حوادث اخرى، ويلتزم بتوفير بوليصتتة تأمين حوادث ستتواء حوادث الصتتعق الك
على الحياة للعاملين لديه والشتتتتركة غير مستتتتؤولة عن اية اصتتتتابات او حوادث وفاة ناتجة عن عمل اي من مورفي 

،وعلى ان يتم ابالغ الشركه عن اي حادث عمل  المقاول ضتمن منطقة االمتياز خالل وخارج اوقات الدوام الرستمي
و يقر اقرارا صتتريحا يحصتتل خالل العمل او الذياب واإلياب وعن اإلصتتابات او الوفيات وكذلك الحوادث الوشتتيكة 

وواضحا بأنه يو من يتحمل المسؤلية القانونية بالتعويض كما ورد في يذا البند حيث يعتبر العمال عمال تابعين له و 
 .كة ليس للشر

يجب على جميع العاملين لدى المقاول االلتزام التام بتعليمات البيئة والستتتتتتتالمة والصتتتتتتتحة المهنية الصتتتتتتتادرة عن  .14
 .الشركة

 

متر يمكن توصيييييينظا )ن ا   22.إنش( بمجموع اطوال ال يقل عن 1..1-1قياس  ) لتنك الماء  بكرات بربيشتوفير  .11

Couplingاةييتتمامظا  ا ااما ن التا يتر و وصييول تنك الماء اليظا او لغايات   مضييتات مناةيياص  اصييص بظا  ( مع

)اإلنزالق بسييام منسيييوب و طايرص ااو (  ا نمويج تقيي  المتاطر المرتمم  ا  1تصيينا انظا  ةرف  ا الانم وق  

 الشر ص.
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 ه .اتوفير فواصل فواصل داخل التنك تحافر على توازن تنك الماء و تمتص االيتزازت الناتجة عن حركة المي .16
بألوان معتمده  من األوناش او تنكات المياه المقابله  للمركباتكتامتل الجزء الخلفي تركيتب شتتتتتتتريط عتاكس على   .17

 إدارة الترخيص( ابيض وأحمر او اسود واصفر.   –للجهات المعنية )مديرية األمن العام 
الشتتتركة بجميع مواقعها وتنتهي  على المقاول ان ياخذ بعين اإلعتبار بأن بيئة العمل تبدأ من ستتتاحات ومستتتتودعات .18

،وعلى جميع العاملين لدية اإللتزام بجميع  الشركه مستتودعات في المواد تنزيل بعد اإلنتهاء من العمل في الميدان او
معدات الوقاية الشتتخصتتية الالزمة في اي موقع وحستتب طبيعة العمل او متطلبات الموقع نفستتتة واإللتزام بإجراءات 

 لصحة المهنية .وتعليمات السالمة وا
على المقاول تأمين المركبات الخاصه بالعمل لنقل العاملين او المواد مطابقة لشروط ومتطلبات السالمة ،وان تكون  .19

مرخصتة قانونيا حستب قوانين الستير المعمول بها داخل اراضي المملكة ،وعدم قيادة المركبات اال من قبل اشخاص 
 مرخصين قانونيا وحسب قوانين السير .

على المقاول تقديم عرض لخطة الستتتالمه التي يتم اعداديا من قبله لاللتزام بها طول فترة المشتتتترو  ،على ان يتم  .21
تقديم الخطة للمعنيين في دائرة التدقيق الفني وبحضور الجهات المعنية من الشركة من تنفيذ العطاء ،ومن ثم تقديمها 

 ورقيا واخذ الموافقات الرسمية عليها  .
 .  اول اإللتزام بالتعليمات كما وردت في تشريعات السالمه الصادره عن قانون العمل األردنيعلى المق .21

 

يجب توفير طفاية حريق بحجم مناستتتتتتتب لكل و كما  ، على المقاول توفير معدات الستتتتتتتالمه للعاملين واإللتزام بها .22
زمة مثل إطارات صتتتتتالحة مركبه مستتتتتتخدمه في العمل وصتتتتتندوق استتتتتعافات اولية ومعدات الستتتتتالمة األخرى الال

  لإلستخدام ،جك ،إطار احتياطي ...الخ .
ش مفتوبناءا على تنستتتتيبات الجهة المشتتتترفة أو  الستتتتالمة العامة  إجراءاتات ويمالمتعهد  بتعل عدم التزامحال في  .23

ومخاطبة المقاول بكتاب رسمي  ةكما يو مبين ادناه وعلى ان يتم تحديد قيمة الغرام يتم فرض غرامة مالية السالمة 
مخالفة مندوب الشتركة المشترف المباشر في موقع العمل في حال باإلضتافة الى  متضتمن المخالفه ومقدار الغرامه ،

يتحمل المتعهد كافة و، حستتب النرام المعمول به في الشتتركهعدم الزام المقاول يالتقيد باجراءا ت و معدات الستتالمة 
عماله أو بأموال الغير وأرواحهم كونه أخل بالمسؤولية ويعتبر مقصرا" بأداء واجبه وان شركة النتائج التي قد تلحق ب

كهربتاء محافرة اربد تعتبر مبرأة من كافة نتائج أخطاء المتعهد وعماله أو تقصتتتتتتتيريم أو إيمالهم بقواعد وتعليمات 
  السالمة العامة .

 .مقداريا مائة دينارمالية  غرامةتفرض إجراءات السالمة المتعهد في حال مخالفة  .أ
غرامة مالية  عاملي المتعهد تفرضالالزمة من قبل الشتتتتتتتخصتتتتتتتية في حتال مخالفة اإللتزام بمعدات الوقاية  .ب

 .خمسين دينار عن مخالفة كل عاملمقداريا 

 
 : (15المـــــــادة ف

 

 ديهبشتتتتتروط العمل والعمال للعاملين لالستتتتتارية المفعول فيما يتعلق والتشتتتتتريعات على المقاول االلتزام بجميع القوانين 
 وعليه تقديم قائمة بالعاملين لديه مع ضرورة التامين على الحياة على جميع عماله مهما كانت صفتهم الوريفية.

 
  (. 11  ادة فـــــــالم

 

 مم ل المقاول:
 

أن يقدم إلى المهندس للحصول على موافقته اسم ومؤيالت الشخص الذي  –يتعين على المقاول قبل تاريخ المباشرة  .1
يقترحه المقاول كممثل له وإذا لم تتم الموافقة عليه أو تم حجبها الحقا من قبل المهندس أو اخفق الممثل في ممارسة 

با" لهذا يكون مناسص آخر عمله كممثل للمقاول فانه يتعين على المقاول أن يتقدم بنفس الطريقة باسم ومؤيالت شخ
ل تأمين البديل المناستتب قبل إنهاء اإللغاء للممثال يحق للمقاول أن يلغي استتتخدام ممثله أو أن يستتتبدله دون و التعيين
 .األول 
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يجب أن يكون ممثل المقاول متفرغا" بصورة كاملة لإلشراف ومتابعة تنفيذ أشغال المقاول وإذا ما تطلبت الرروف  .2
ؤقتا" عن الموقع أثناء تنفيذ األشتتتغال فانه يتعين على المقاول أن يستتتمي بديال" مناستتتبا" بموافقة تغيب يذا الممثل م

 المهندس المسبقة وان يتم أشعار المهندس بذلك.
 

يتعين على ممثل المقاول أن يكون مفوضتتتتتتا" عن المقاول وان يتستتتتتتلم التعليمات نيابة عن المقاول ويجب أن يكون  .3
 استعمال لغة االتصال ولديه الخبرة الكافية بالشروط والمواصفات الفنية بالعطاء. ممثل المقاول متمرسا" ب

 
 والنصف  يجب علـتتتتتـتتتتتـتتتتتـتتتتتن المقاول /المتعهد الحضور شخصيا" أو تكليف مندوب ل  بالحضور الهاعر الهابعر .4

الشتتتركر  مكاتبفي مقر تواجد من ايام الدوام الرهتتتمي  كل يوم لغاير الهتتتاعر ال ال ر والنصتتتف مهتتتاء  صتتتباحا" 
وذل  ألغراض مركز تنفيتذي خخر يتم اعتمادو من قبل الشتتتتتتتركر في فترة الحقر  أيأو التنفيتذيتر في متدينتر اربتد 

ف كما يجب علن المقاول / المتعهد الحضتتتتتور في أي وقت خخر يطلب  المهندس المشتتتتترف او من   تنهتتتتتيق العمل
تغريم المقاول  عن الحضتتور يحق للمهندس المشتترفذا تخلف ايوكل  وذل  لغرض تنهتتيق االعمال الطارلر ( , و

ال يتواجد فيها مندوب المقاول في المكاتب الشركر التنفيذير اعتبارا من بدء الدوام ولغاير حهب الغرامات الواردة 
 المهندس المشرف. علمنهاير الدوام الرهمي علن ان ال يغادر مكاتب الشركر بدون 

 
 

 (17فالمـــــادة 
 

 إنهاء العمل من قبل صاحب العمل ف الشركر(: 
أو  إنذاريحق لشتتتتركة كهرباء اربد إنهاء العقد )العطاء( ومصتتتتادرة كفالة حستتتتن التنفيذ او جزءا" منها دون توجيه أي 

 مسبق للمقاول في الحاالت التالية: إحرار أو إشعار 
 
 

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

أذا تخلى المقاول عن تنفيذ األشتتتغال أو أذا تبين بوضتتتوح من ممارستتتته انه ال ينوي االستتتتمرار في تنفيذ التزاماته -ب 
 بموجب شروط العطاء.

 

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

بكاملها لمقاول فرعي ، أو بالتنازل عن العطاء دون الحصتتول على الموافقة المطلوبة  أذا قام المقاول بتلزيم األشتتغال -د
 أو أن المقاول قد أصبح مفلسا" أو معسرا أو تعرض لتصفية موجوداته.

 

أذا قدم المقاول ألي شتتخص ) بصتتورة مباشتترة أو غير مباشتترة( رشتتوة أو يدية أو منحة أو عمولة أو يبه مالية  -يـتتتتتتت
فأة أو أذا قام أي من مستتتتتتتتخدمي المقاول أو وكالئه أو مقاوليه الفرعيين بإعطاء أو الوعد بإعطاء أي كترغيتب أو مكتا

 رشوة ) بشكل مباشر أو غير مباشر( ألي شخص كحافز أو مكافأة.
 

من قبل الشتتركة عن كل مخالفة خطية إذا لم يلتزم المقاول بأي شتترط من شتتروط العطاء بعد توجيه ثالثة إشتتعارات  -و
 ي شرط من شروط العطاء.أل

 

 المـــادة ف11( الجهاز العامل للمقاول: 
 
العاملين لديه مهما كانت صفتهم الوريفية مع تقديم صورة عن يوية األحوال المدنية على المقاول تقديم كشفا" بأسماء  –أ 

.لألردنيين وصورة عن تصريح العمل وجواز السفر للعمالة الوافدة  
في مجال العمل بالعطاء.للشركة مقابلة الجهاز العامل لدى المقاول للتحقق من خبراتهم  يحق -ب  
وتحديد أسماء العمال المرافقين يلتزم المقاول بالتأمين على حياة جميع العاملين لديه وتقديم بوليصة التأمين لكل فرد منهم  -ج

 للورش وتقديم بوليصة تأمين حسب متطلبات الشركة.
يحق للمهندس المشرف أو من يمثله إيقاف أي عامل أو  مورف يسئ لمصلحة العمل أو ال يتقيد بالتعليمات الصادرة له  -د

.قتا" أو دائما"ؤإيقافا" م ةالعامـــة والبيئسواء كانت يذه التعليمات إدارية أو فنية أو تتعلق بأمور السالمة   
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 المـــادة ف11(  تهليم أوامر العمل:
 

 العمل للمقاول بعد تقديم كفالة حسن التنفيذ وصدور كتاب المباشرة بالعمل. أوامريتم تسليم  -أ
من تاريخ كتاب المباشتترة بالعمل وتعتبر يذه المدة فترة  أيامعمل بعد عشتترة  أمر ألوليبدأ تاريخ المباشتترة بالعمل  -ب

 .فقط عمل أمرلمرة واحدة وألول  إالة دالتجهيز والحفر وال تعطى يذه الم بإعمالسماح للمقاول للقيام 
 

 أوامر العمل المهتعجلر : (22فالمـــادة 
مستتتعجلة لتنفيذ بعض األعمال الضتترورية ويشتتترط لهذه بصتتورة يحق للشتتركة إصتتدار أوامر عمل حفريات وتوابعها 

ل تسلس لىشتكل من األشتكال عاألوامر موافقة رئيس القستم ومدير الدائرة والمستاعد المعني ويذه األوامر ال تؤثر بأي 
ألسعار االفرادية التي تمت ل %11األوامر االعتيادية المستلمة للمقاول وفي يذه الحالة يتم المحاسبة بزيادة مبلغ يعادل 

امر العمل المستتتتتتعجل يتم محاستتتتتبة المقاول على  إلنهاءوفي حالة عدم االلتزام بالموعد المحدد  إحالة العطاء بموجبها
 ( من العطاء.1( من ملحق نموذج رقم )11وفقا" للبند رقم ) يرالتأخغرامات 
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 الخاصرالشروط  ال ا": 
==================================== 

 تقوم الشركر بمراقبر مراحل الحفر والطم وإعادة الوضن للتأكد من التزام المتعهد بالشروط والمواصفات الفنير . -1
 

يلتزم المتعهد بان يكون الرمل والحصم  والدبش المهتخدم من نوعيات جيدو مطابقر لمواصفات وزارة األشغال العامر  -2
. 
 

 يحق للشركر التأكد من جودة المواد المهتخدمر في إنجاز العمل وذل  بفحصها علن حهاب المتعهد . -3
 
 

يوما" من تاريخ تهتتتليم   ال ون( 33لمدة ف ادق األرضتتتيرالخن حفريات يعتبر المتعهد مهتتتؤوال" مهتتتؤولير كاملر عن  -4
الحفريات للمهندس ويتحمل المقاول خالل هذو الفترة كافر األضرار التي قد تلحق بالطرف ال الث ف إنهان ، حيوان ، خليات 

لمدة وعلي  تزويد ( وأير أضتترار تنجم خالل المدة المبينر أعالو كما يعتبر المتعهد مهتتؤوال" عن تنظيف الجور خالل هذو ا
 العمال لهذو الغاير دون مقابل مادي من الشركر .

 

( يوما" علن تهتتتتتتتليم الحفريات بنعادة تنظيف الجور وتقديم العمال لهذو  33يلتزم المتعهتد في حتالتر مرور اك ر من ف -5
 . المقاول  الغاير مقابل اجر مادي وحهب جدول األهعار المقدم من

 

نفقات مادير نتيجر وجود معارضتر علن الحفر من قبل أي مواطن أو جهر رهمير وعلن المتعهد ال تتحمل الشتركر أير  -1
لجمين انواع الحفريات واعتبار هذا البند مشتتتتتموال" بهتتتتتعر الحفر  في حال طلب اعادة حفرها  أن يأخذ ذل  بعين االعتبار

 . المشمولر بهذا العطاء 
 

 :تقصير المتعهد -1   
 

في حالة تقاعس المتعهد عن تحقيق ما ورد في شتتتروط يذا العطاء فيحق للشتتتركة تكليف متعهد أو اكثر الستتتتكمال العمل على أ. 
المجال ، كما يحق للمهندس   حساب المتعهد المحال عليه العطاء دون الحاجة إلى إنذار مسبق ويعتبر قرار الشركة قطعيا في يذا 

مناسبا ويحقق المصلحة وعلى المتعهد األخر قبول  هما يراهد ممن أحيل إليهم العطاء وحسب المشرف تحويل الحفرية إلى أي متع
، كما يحق للشركة القيام بالعمل من خالل جهازيا العامل وتحميل كافة التكاليف مهما بلغت ذلك ودون اعتراض المتعهد المقصر 

 دون اعتراضه على ذلك . للمقاول المقصر
 

المباشتتتتترة فورا بأعمال أية حفرية حال تستتتتتليمه أمر المباشتتتتترة خطيا لتلك الحفرية ويعتبر تستتتتتليم أمر  يتوجب على المتعهدب. 
) الحفر ( وعدم إنجازه يدفع الغرامات في ملحق مل     الع ازـتتـتتـتتـتتـتتـتتـتتانقضاء المدة المحددة إلنجة ي حالـتتالمباشرة بدء العمل وف

  .العطاءنموذج عرض 
 

  :التقيد بالتعليماتفي حال تقصير المتعهد عن ج. 

يحق للشركة إذا تخلف المتعهد عن تنفيذ أوامر المهندس الصادرة اليه أن يقوم المهندس بتنفيذ مضمون يذه األوامر بالطريقة التي 
يرايا مناستتتتتتتبة ، وفي مثل يذه الحالة يتحمل المتعهد التكاليف المترتبة على تنفيذه يذه األوامر ، ويحق للمهندس أن يحستتتتتتتم تلك 

 عهد وبدون الحاجة إلى أخطار أو إنذار عدلي بذلك .تلنفقات من أية مبالغ مستحقه أو تستحق للما

 المخالفر:إزالر األشغال أو المواد  -1
 

 -للمهندس التخويل الكامل أن يأمر كتابيا أو شفويا من وقت مخر أثناء سير العمل بالتالي :   
 

  مطابقة لمتطلبات العطاء وذلك خالل الفترة التي يحدديا في االمر .إخراج أية مادة من الموقع يرى أنها غير 
 . استبدال تلك المواد المخالفة بمواد مناسبة وصالحه 
  ، إزالة أي عمل يعتبره  المهندس غير مطابق لمتطلبات العطاء من حيث المواد أو المصتتنعية وإعادة تنفيذه بشتتكل ستتليم

ات على الحستتتتاب تمت بشتتتتأنه وال يحق للمتعهد المطالبة بالتعويض أو تمديد وذلك على الرغم من اختبار ستتتتابق أو دفع
 المدة بسبب أي من يذه األمور .
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 والصيانر:االهتالم -13
 

 االبتدالي.شهادات االهتالم ا. 
 

ه ل يبلغ المتعهد المهندس المشترف خطيا عند إنهاء العمل في المشترو  المحدد وإعادة األوضا  فيه حسب األصول وال يحق
إبالغه بذلك قبل أن يتأكد بنفستتتته من إعادة األوضتتتتا  ويقوم المهندس أو من ينوبة باالستتتتتالم وإبداء المالحرات بحضتتتتور 
المتعهد فان قرر أن األوضتا  لم يتم إعادتها  حستب األصتول فيكتب بالنواقص خطيا وتستلم للمتعهد  ليقوم بإصالحها ، عند 

بالغ المهندس خطيا" بذلك ويقوم المهندس باالستالم بعد اإلصالح على أن يرفق  كتاب إنجاز أعمال اإلصالح يقوم المتعهد بإ
 الخ ( على إعادة األوضا   إذا طلب منه ذلك .… موافقة الجهة المعنية ) أشغال عامة وبلديات 

 

 الصيانر ب. 
حسب  ويتم تنفيذ أشتغال الصيانة اعهاألعمال الحفريات بجميع انو تعني فترة الصتيانة انقضتاء ستنه من تاريخ انتهاء العطاء 

( يوما 11شروط العطاء وعلى المتعهد القيام باستكمال النواقص وفقا لتعليمات المهندس الخطية خالل فترة الصيانة وخالل )

صتتتتيانة الت يتحمل المتعهد كافة أعمال الصتتتتيانة واإلصتتتتالح وعند تقصتتتتير المتعهد في تنفيذ إصتتتتالحابحيث تبليغه ،    من
النفقات المترتبة  جميع وبة وتستليمها نهائيا" فيحق للشتركة أن تقوم بتنفيذ تلك األشغال باستخدام آخرين ويتحمل المتعهدالمطل

 ، دون اإلعتراض على ذلك.على ذلك 
 

 االهتالم النهالي وشهادة الصيانر :ج. 
المتعهد  ، إذا لم تكن يناك أية مالحرات على  يتم االستالم النهائي من قبل المهندس المشرف عند انتهاء العطاء المبرم مع  

أوامر العمل المنفذة من قبل المتعهد خالل فترة العطاء والتي مدتها ستتتتتنه واحدة عنديا يصتتتتتدر المهندس المشتتتتترف شتتتتتهادة 
ند بتاالستتتتتتتتالم النهتائي لجميع األعمتال التي قتام المتعهتد بتإنجازيا . اما إذا كانت يناك مالحرات على بعض أوامر العمل ع

انتهاء فترة العطاء فعلى المهندس المشترف تحرير كتاب رستمي بهذه المالحرات وتسليمها للمتعهد الذي عليه القيام بتنفيذ ما 
جاء به خالل شتتتتهر من تاريخه وفي حال القيام بتنفيذ جميع يذه المالحرات  يقوم المهندس بإصتتتتدار شتتتتهادة استتتتتالم نهائي 

 باألعمال المنفذة . 
 

أن يلتزم بننجاز وتهليم كافر األعمال التي هلمت الي  قبل إنهاء مدة العطاء ويحق للشركر إذا تخلف المتعهد يجب علن د. 
، دون اإلعتراض علن ذل  من ر علن حهتتاب  مهما بلغت التكاليفعن ذل  أن تقوم بننجاز هذو األعمال بواهتتطر متعهد أخ

 قبل المقاول / المتعهد.

 -العمل:تعريف أمر  -11
ونو  الحفريات المطلوبة موضتتتحا به تاريخ االستتتتالم والموعد  كميةيو النموذج المعد من قبل الشتتتركة والذي يشتتتمل على 
 -المقرر إلنجاز يذه الحفريات ويقسم أمر العمل إلى :

 

 . حفريات خنادق الكوابل ومحطات التحويل وتوابعها  أمر عمل
 

وتوابعها والتي يطلب من  الخنادقبتأنته مجموعته حفريات  المنخفض : يعرف أمر العمتل الواحتد لحفريتات الضتتتتتتتغط 11/1
 المتعهد إنجازيا دفعه واحدة .

 

 يعتبر أمر العمل وحده متكاملة من حيث االستالم والتسليم وغرامات التأخير .: ./11
 

ستتتتتتواء كانت في وتأمين المواد الالزمة لها يشتتتتتتتمل أمر العمل على مجموعة األعمال )الحفريات( المطلوب تنفيذيا  :11/3
 موقع واحد أو في عده مواقع ضمن مناطق امتياز الشركة .

 حفريات بالمواد الالزمة من رمل وحصمه ودبش وحسب المواصفات الفنية .ال: يقوم المتعهد بتامين  11/1
 

االنتهاء من حفريا بموجب نموذج التستتتتتتتليم  يقوم المتعهد بتستتتتتتتليم الحفر الجايزة إلى المهندس أو إلى مندوبه حال : 11/1
  .الخطي
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بعد االنتهاء  , تجنبا لتطبيق اي  مباشرة وإزالة األنقاض لكامل المشرو    اوضت: على المتعهد القيام بعملية إعادة اال 11/6
 . غرامة نتيجة عدم اعادة االوضا  

 
 

ة الشتترك لكافة مواقع العمل ولكامل المشتترو  فور انتهاء  وإزالة األنقاض اوضتتالقيام بعملية إعادة اال لمقاولعلى ا:  11/7
ستتتتواء كانت ) زفته , باطون , بالط ( وفي حال عدم االلتزام بالموعد المحدد يتم محاستتتتبة مباشتتتترة الخنادق االرضتتتتية طم 

 ( من العطاء   1قم )( من ملحق نموذج ر12المقاول على غرامات التأخير وفقاً للبند رقم )
 

مهتتتتارات الكوابل المراد حفرها وعلن المقاول القيام : ال تتحمل الشتتتتركر اي نفقات اضتتتتافير نتيجر عدم وجود طرق للوصتتتتول الن مواقن  12
 بأعمال الحفر بالطريقر التي يراها مناهبر وال يجوز االعتذار عن الحفر مهما كانت االهباب . 

 
حق وال ي (: ال تلتزم الشتتتتتركر بتوفير الحد االدنن لكمير الحفريات المطلوبر من المقاول يوميا" ولجمين انواع الحفريات ف ضتتتتتغط منخفض 13

 للمقاول المطالبر بأير تعويضات نتيجر لذل  وعلي  اخذ ذل  بعين االعتبار عند تهعير بنود العطاء .
الحفريات وكذل  توريد المواد واعادة األوضتتتتاع  في أي موقن ترتلي  الشتتتترك  وال يحق للمقاول  يحق للشتتتترك  القيام باي عمل من اعمال -14

 االعتراض علن ذل  وبالطريقر التي تراها مناهبر. 
  

ن لإذا تم تعطيل ورش الشتتركر نتيجر عدم قيام المقاول بالتزامات  ألي هتتبب من األهتتباب فيحق للشتتركر حهتتم جمين التكاليف المترتبر ع -15
كان التعطيل لمدة يوم عمل كامل هذا التعطيل والتي يتم حهتم قيمتها المالير من قبل المهندس المشترف من حهتاب المقاول لدى الشتركر هواء 

 ( هاعر أو أي جزء من هاعات العمل اليومير وتحهب قيمر التعطيل لجمين الورش واآلليات المتعطلر حهب الجدول التالي:1ف

 
الكلفة املالية ألفراد  البيان الرقم

 /الورشة مبا فيهم السائق
ساعات عمل 8  

الكلفة املالية لسيارة نقل 
ساعات عمل 8/ الورشة  

الكلفة املالية لونش 
ساعات عمل 8/ شركة  

الكلفة املالية لونش 
ساعات عمل 8/ مستأجر  

الكلفة املالية لسيارة 
 8/ دبل كابني

 ساعات عمل

 1. 182 182 51 300 ورشة تركيب شبكات جهد متوسط  1
 1. 152 152 12 240 ورشة تركيب شبكات جهد منخفض .
ورشة تركيب شبكات أرضية أو ورشة  3

 صيانة حمطات أرضية
210 12 182 182 .1 

 1. 182 182 12 180 ورشة صيانة حمطات او خطوط هوائية 1
 1. 182 --- 1. 140 ورشة مساحة 1

 
  مانير هتتتاعات الهتتتاعر  ل إلن عدد هتتتاعات العمل اليومير احتهتتتاب التعطيل الجزلي بنهتتتبر عدد هتتتاعات التعطييتم 

 بالكلفر اإلجمالير المترتبر علن ذل  اهتنادا" للجدول أعالو.× مضروبا" 
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 (  عرض العطاء 1نموذج رقم ف  -أ 
 

 العطاء .مالحظــر :  يشكل هذا النموذج وملحق  جزءا" من و الق 
 

 الهيد / مدير عام شركر كهرباء محافظر اربد .
 

بعد أن قمنا بزيارة موقن العمل ودراهتتتر دقيقر للمخططات والشتتتروط والمواصتتتفات وجداول الكميات وجمين الو الق وتعليمات 
ارنر العروض ر وجمين الظروف الخاصتتتتتتتر بننشتتتتتتتاء األعمال المذكورة في جداول العطاء هي كميات تقديرير لغرض مقالمقاول

 والشركر غير ملزمر بها وهذو الكميات قابلـر للزيادة والنقصان .
 كما تفهمنا هالر الظروف المحلير والرهوم والعمال وغيرها من األمور التي لها عالقر بالعمل

 -فأننا نحن الموقعين أدناو :
 وفقا" لشـروطنعرض بان نقوم بننشاء كامل هذو األعمال المطلوبر وإتمامها وصيانتها  - 1

 لغ وقدرو ف              (بومواصفات العطاء وباألهعار المذكورة في جداول الكميات بم     
فقط .................................................................. دينار أردني أو أي مبلغ خخر يصتتتتبح مهتتتتتحقا لنا بموجب      

 شروط هذا العطاء .
 

كتاب المباشتترة من تاريخ  "يوما" ( خمهتتر عشتتر يوما 15حال قبول عرضتتنا هذا أن نباشتتر العمل خالل فترة فنتعهد في  - 2
 .بالعمل

نتعهد في حالر قبول عرضنا أن نقدم الكفالر المطلوبر لحهن التنفيذ من مصرف أو مؤهه  مالير مقبولر لديكم وذل  بمبلغ  - 3
  .وفقا" لنموذج الكفالر المرفق المحالمن قيمر العطاء  % 12يعادل 

 

يوم ( , ابتتداء" من التتاريخ المحتدد لفتح العطاء ويبقن العرض ملزما" لنا  122نوافق علن أن نلتزم بهتذا العرض لمتدة ف - 4
 طيلر هذو المدة .                  

 

 وبينكم.عرضنا هذا من قرار اإلحالر يشّكل عقدا" ملّزما" بيننا  - 5
 

 ركر غير ملزمر إلبداء أهباب ذل  بأن الشركر غير ملزمر بنحالر العطاء علن أقل األهعار أو قبول أي عرض وأن الشنعلم  - 6
 …………………………من شهر……………………….. حــرر في هذا اليوم  

 ...................ومفوضا" رهميا" لتوقين هذا العرض باهم ونيابر   المقاولاهـــــم 
 ..............................باعتبارو  المقاولعن 

 .............................……….. المقاولعنوان 
 ....................................………..اهم الشاهد  

 .............................………………..توقين الشاهد  
 مكان العمل ........................................................

 .............................عنوان  .................................
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 . ( عـرض العطاء 1ملّحق نموذج رقم ف 

 
 المطلوب االلتزام ب                                     الرقم       المــوضـوع               

-------------------------------------------------- 
 من الهعر االجمالي للعطاء  % 5                                  الدخول بالعطاءكفالر         7

 والمقدم من قبل العارض                                                                    
-------------------------------------------------- 

 من الهعر االجمالي للعطاء المحال % 12                           كفالر حهن التنفيذ                 8
-------------------------------------------------- 

 أيام 7         بعد                   بالعمل الفترة المحددة إلصدار أمر للمباشرة        1
 .                         قبول اإلحالر وتقديم كفالر حهن التنفيذ         

-------------------------------------------------- 
  إللتزام بشروط الهالمر العامر اوعدم  غرامات التأخير-12

 (  ال ر دنانير3فمن الخنادق االرضتتتير المهتتتلمر من قبل قهتتتم الجهد المنخفض  او لكل مترمدو وتوابعها  عالافي عملير الحفر لجور  -أ
 .من تاريخ تهليم امر العمل للمقاول وكل يوم تأخير أو متر  عن كل جورو 

وكل يوم  مترعن كل  (  ال ر دنانير3فمن الخنادق االرضتتتتير المهتتتتلمر من قبل قهتتتتم الجهد المنخفض  لكل متراألوضتتتتاع  في إعادة  -ب
 .أو طم الخندق األرضيمن تاريخ غرز االعمدة  تأخير

 تأخير. دينار عن كل هاعرخمهون ( 52في حاالت الطوارئ ف  -ت
 متر من الحفرير ال يتم تأمينها باإلشارات التحذيرير واإلرشادات الالزمر.12دنانير لكل  12 -ث
مالر دينار في مقدارها  ف اربد فرض غرامرفي حال عدم التزام المقاول بأي شتتترط من شتتتروط الهتتتالمر العامر يحق لشتتتركر كهرباء  -ج

حال مخالفر المتعهد إجراءات الهتتتتالمر و خمهتتتتين دينار في حال مخالفر اإللتزام بمعدات الوقاير الشتتتتخصتتتتير الالزمر من قبل عاملي 

  .المتعهد(

 دينار عن كل يوم تاخير في التنهيق من الجهات الرهمير الهتصدار التصاريح. 52  -ح

 وم تاخير او عدم حضور لكل مندوب بعد هاعر بدء الدوام الرهمي في الشركر.دينار عن كل ي 22 -خ

  يتم االحتكام واعتماد الغرامات الواردة في هذه الصفحة فقط . ، غرامات بخالف ما ورد اعاله  أينما وجدت  -د

هتتتقف الغرامات : يحق لشتتتركر كهرباء اربد فرض غرامات التأخير وغرامات عدم االلتزام بشتتتروط الهتتتالمر العامر في حال تحققها   -ذ
 من قيمر العقد المبرم من المقاول. %15علن المقاول بحيث ال تتجاوز قيمر هذو الغرامات عن 

 ( عرض العطاء 1لحق نموذج رقم ف م
 

شتتتهور في حاالت  3ولجمين انواع الحفريات مضتتتافا" اليها  شتتتهر من تاريخ انتهاء العطاء( 12مدة الصتتتيانر ف     -11
 التمديد . 

-------------------------------------------------- 
مضتتتتتتافا" اليها القيم  ولجمين انواع الحفريات ( من قيمر األعمال المنجزة  بموجب العطاء%5ف ركفالر الصتتتتتيان     -12

 التمديد .  الناجم  عن
 .( من قيمر الدفعر المهتحقر % 12نهبر المحتجزات من الدفعات المهتحقر  ف      -13
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 ( كفالر الدخول بالعطاء 2نموذج رقم ف  -ب 
TENDER GUARANTEE 

 
 إلن الهادة : ................................................................

 مصرفنا يكفل المقاول ....................................يهرنا إعالمكم بأن 
..…......................................................................... 

 بمبلغ .......................................................دينار أردني
 .11/2221  وذل  مقابل كفالر العطاء رقم

 ............................………............................باعمال الخاا 
 

 ر المذكورة علن أهاهها .المقاولمتقدم للعطاء المذكور وفقا" للشروط المتعلقر بذل  والتي دخل  مقاوللتأمين قيام  بالتزامات  ك
 

أحد  قبول اإلحالر وتقديم كفالر حهتتن التنفيذ من( يوما" من تاريخ صتتدورها أو لحين 122وتبقن هذو الكفالر هتتارير المفعول لمدة ف
 ين.المقاول

 
 . المقاولوإننا نتعهد بان ندفن لكم المبلغ المذكور أعالو عند أول طلب منكم بصرف النظر عن أي اعتراض من قبل 

 

 
 
 

 ........…...............توقين الكفيل / مصرف                              
 

 ……....................المفوض بالتوقيـــن                         
 

 2221 خ       /       / ـــالتاري                                                                               
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 ( كفالر حهن التنفيذ 3رقم ف  نموذج –ج 
UARANTEEGPERFORMANCE  

 
 إلن الهادة ................................................................

 يهرنا أعالمكم بأن مصرفنا ................................................
 .............................................قد كفل بكفالر مالير ، المقاول 

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

 ................................…………….باعمال المتعلق  11/2221 بخصوا العطاء رقم
........( دينارا" أردني . وذل  لضتتتتتتتمان تنفيذ العطاء أعالو المحال علي  بمبلغ ف .............................................

وإننا نتعهد بان ندفن لكم بمجرد ورود أول طلب خطي منكم المبلغ المذكور أو أي  العطاءحهب الشروط الواردة في و الق 
وذل  بصرف النظر عن  عطاءالجزء تطلبون  من  بدون أي تحفظ أو شرط من ذكـتتتتتتتر األهباب الداعير لهذا الطلب بموجب 

أي اعتراض أو مفاوضر من جانب المقاول علن إجراء الدفن وتبقن هذو الكفالر هارير المفعول من تاريخ صدورها ولحين 
المحدد بتاريخ شهر ..................... من عام ........... ما لم يتم  العطاءبموجب  نهاليا"تهلم األشغال المنجزة تهلما" 

 أو تجديدها بناء" علن طلب صاحب العمل.تمديدها 
 
 

 توقين الكفيل / المصرف .................                                     
 

 المفوض بالتوقين   .....................                                    
                                                                     

 .2221/ التاريــــخ      /                                                                                                  
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 (  كفالر الصيانر 4نموذج رقم ف  -د     
UARANTEE MAINTENANCE G   

 
 ................................................................إلن الهادة 

 يهرنا إعالمكم بأن مصرفنا ................................................
 قد كفل بكفالر مالير ، المقاول ............................................

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

 .…………….................... أعمال     بالمتعلق  11/2221 بخصوا العطاء رقم
يذ جمين التزامات  بمبلغ ف .....................................................( دينارا" أردني وذل  ضمانا اللتزام المقاول بتنف

وإننا نتعهد بان ندفن لكم بمجرد ورود أول طلب خطي منكـم  شروط العطاءفيما يخا أعمال الصيانر واإلصالحات بموجب 
 العطاءالمبلغ المذكور أو أي جزء تطلبون  من  بدون أي تحفظ أو شرط من ذكـتتتتتتـتتتتتتر األهباب الداعير لهذا الطلب بموجب 

اض أو مفاوضتتر من جانب المقاول علن إجراء الدفن  وتبقن هذو الكفالر هتتارير المفعول وذل  بصتترف النظر عن أي اعتر
وقيام المقاول بكمال النواقا واإلصتتالحات المطلوبر  العطاءمن تاريخ صتتدورها ولحين التهتتليم النهالي للشتتغال بموجب 
 ما لم يتم تمديدها أو تجديدها بناء علن طلب صاحب العمل .

 
 توقين الكفيل / المصرف .................                                     

                                      
 المفوض بالتوقين   .....................

 
 .2221/ التاريــــخ      /            
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 رابعا": الشروط الفنير//
============================== 

 حفر خندق أرضي 
 

 الفنير : مواصفات  -أوال" 
 

 سعر حفراليشمل سم لألرضي مهما كانت طبيعة األرض ) ترابي ، صخري، زفتة، باطون ، بالط ( و 82×12حفر خندق 
 3متر يستتتتتتتتحق  1)خنتتدق بطول   متر من طول الخنتتدق  1..ملم لكتتل  12ستتتتتتتم وقطر  1.2وقتتدح ثقتتب بعمق الخنتتدق 
وطم الخندق بالتراب األحمر الخالي من الحجارة ) بعد تمديد قضتتتتبان األرضتتتتي من قبل الورش التابعة للشتتتتركة( قضتتتتبان(

على المتعهد تأمين التراب ووإزالة أية زوائد أو مخلفات من جراء الحفر وتسوية الموقـتتـتتع ) يقدم السعر  لكل متر طولي ( 
ر مع أعادة األوضتتا  إلى ما كانت الحفر وان يكون مشتموال" في الستع األحمر في إعادة طم األرضتي إذا لم يتوفر من ناتج

فة األشغال )حسب مواصعليه قبل الحفر بالصتبة األستمنتية أو البالط أو الزفتة وحسب المواصفات الفنية المطلوبة بالعطاء.
وفي حال وجد تحت سم ،  5، ومن ثم التزفيت بسماكة  .نيوتن / سم 12.بكسر سم  32والبلديات/ صب باطون تحت الزفتة 

 الرصيف شبكة حديدية يتم اعادتها كما يي(
 

 

 

  انيــا" : إجراءات تهليم مواقن الحفريات واهتالمها .
 

من خالل مهاح الشركر وعلن المتعهد تزويد فرقر المهاحر بمندوب لدي   مهار الخندقبتحديد  المهندس المشرفيقوم  -1
 العمل.في موقن  الخنادقالخبرة الكافير لمرافقر مهاح الشركر الهتالم مواقن 

 

بتهتتليم المواقن التي تم تحديدها مهتتبقا" إلن المتعهد أو من ينوب عن  بموجب  او من ينوب  يقوم المهندس المشتترف -2 
 .وتاريخ أمر المباشرة بالعمل  وطول الخندق / الخنادق د في  اهم موقن العمل أمر عمل يحد

 

يتم اعتماد أمر عمل الحفريات من المهندس المشترف والمتعهد أو مندوب  ومهاح الشركر ويعرف أمر عمل الحفريات  -3
 -بما يلي :

 

والتي يطلب من المتعهد إنجازيا  الخنادقيعرف أمر العمتل الواحتد لحفريتات الضتتتتتتتغط المنخفض بأنه مجموعة حفريات  -أ
 .المفرق( –جرش  –عجلون  -ولكل قسم او منطقة من مناطق الشركة الخارجية ) اربد دفعة واحدة 

 

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

من المتعهد تنفيذيا ستتتواء كانت في موقع واحد أو عدة  يشتتتمل أمر العمل على مجموعة األعمال )الحفريات ( التي يطلب-ج
 مواقع ضمن مناطق امتياز الشركة .

 

 يتم احتساب المدة الالزمة إلنهاء أمر العمل. -د 
 

                         
                 متر. 12يطلب من المقاول يومياً خندق أرضي بطول         عدد أيام تنفيذ أمر العمل  =    

 
تحسب أيام تنفيذ أوامر العمل من تاريخ تسليم أمر العمل من قبل المهندس المشرف وبحد أقصى يومين من تاريخ تسليم  -يـتت

 موقع العمل للمقاول بحيث تكون متسلسله.
 

 –جرش  –عجلون  -تعطى اوامر العمل لكل منطقة وفقا لتسلسل خاص بكل منطقة من المناطق الخارجيـتـتـتـتـتـتــة ) اربد -و
 المفرق(.

 واحدة.إعطاء أوامر عمل حفريات ألكثر من أمر عمل واحد دفعة صاحب االختصاص يحق للمهندس المشرف  - ز
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اذا تم االعتراض على احدى المعامالت او اكثر ضتتتمن امر العمل يتم الغاؤيا من امر العمل وتستتتتلم المعامالت المتبقية  -ك

 من امر العمل وعند انتهاء المعارضة تسلم المعامالت  المعارض عليها بأوامر عمل الحقة .
 

مر المباشرة بالعمل وعلي  تامين جمين وهالل الهالمر يقوم المتعهد بالمباشرة بأعمال الحفر المطلوبر من  بعد تهلم  أ -1
وذل  لمنن إلحاق أير أضتتترار هتتتواء باإلنهتتتان أو الحيوان أو  خندق التأريضل  عند قيام  بأعمال حفر  والمروريرالعامر 

 .اآلليات خالل مدة الحفر 
 
امر العمل التي تم اهتتتالمها هتتابقا بموجب وتامين موادها يقوم المقاول بتهتتليم أو الخندقبعد االنتهاء من عملير حفر  -5

( حهب  تراب أحمرأمر عمل تهليم موقعا" حهب األصول من قبل المقاول بان الحفريات جاهزة وتم تأمين  موادها من ف 
شروط العطاء ويحق للمهندس المشرف اعتماد هذا التهليم والمباشرة بالعمل دون إرهال أي مندوب عن  الهتالم جاهزير 

واعتبتار قرار المتعهتد بتذلت  كتافيتا" ويتحمل المقاول بدل عطل الورش في حال عدم جاهزير العمل الذي قام  خنتادقالهتذو 
 بتهليم  .

 
علن المتعهتتد توخي التتدقتتر والحتتذر أ نتتاء القيتتام بتتالحفر في بتتاطن األرض وفي جمين مواقن الحفر خوفتتا" من إتالف  -1

واالتصاالت وأير خدمات مدفونر داخل األرض وعلي  التوقف عن العمل فورا" مواهتير المياو والمجاري وكوابل الكهرباء 
في حالر مصتتتتتتتادفر أير خدمات مدفونر داخل األرض وإبالد المهندس المشتتتتتتترف بذل  وفي حالر إلحاق أي ضتتتتتتترر بهذو 

 الخدمات يتحمل المقاول كافر تكاليف األضرار .
 

أو كلفر تامين المواد وإعادة األوضاع في الحاالت التي تقوم الشركر  للخندق األرضيتتحمل الشركر كلفر أي حفريات   -7
وإعادة األوضاع التي كانت عليها قبل الحفر  الخندقألي هبب من األهباب وعلن المتعهد القيام بطم من قبلها بنلغاء الحفر 

وال تتحمل الشركر اي تكلفر مادير او قانونير  و م المحاهتبر حهب جدول األهعارفي أوال"  المذكورةوحهتب المواصتفات 
تجاو اي حفريات يتم الغاءها بهتبب طرف  الث هواء معارضات او طلبات من اي جه  رهمير ... وعلن المقاول اخذ ذل  

 .بعين االعتبار عند تهعير بنود العطاء 
 
شتتترك  وفي حال الحفر في غير هذو االماكن يلتزم المقاول بالحفر في االماكن التي يتم تهتتتليمها ل  من قبل مهتتتاح ال – 1

 يتحمل المقاول التكاليف المترتب  علن هذو االخطاء .
 
في جمين مواقن العمل وحهتتتتب العمالر والمواد الالزمر لطم الخندق األرضتتتتي وإعادة األوضتتتتاع  يلتزم المقاول بتأمين -1

حيث يلزم توفير عامل لر الالزمر ألعمال الصبر الموعد الذي يحددو المهندس المشرف صاحب االختصاا من تأمين العما
وفي حالر عدم التزام المقاول يتم تغريم  بدل العطل والضتترر الذي يلحق ,  متر من الخندق األرضتتي 13لكل  1صتتب عدد 

 بالشركر وحهب تقدير المهندس المشرف صاحب االختصاا وال يحق ل  االعتراض علن ذل  .
 

حهتتتب المواصتتتفات الفنير المطلوبر بجدول األهتتتعار وفي حالر زيادة  للخندق األرضتتتيعلن المقاول االلتزام باألبعاد  -13
 جمين الكلف اإلضتتتتافيرالحفر عن المواصتتتتفات الفنير المطلوبر ال يحاهتتتتب المقاول علن أي زيادة بالحفر ويتحمل المقاول 

 نتيجر هذو الزيادة.
... ,  م ل هتتتتيارة لنقل االهتتتتمنت وتن  ماء  الحفر والطم وإعادة األوضتتتتاعآلليات الالزمر ألعمل علن المقاول تأمين ا -11

وصتتتتتناديق اهتتتتتعاف ... , وفي حال عدم التزام  عدد الهتتتتتالمر العامر من طفايات وعواكس واقماع تحذيريروعلي  تأمين 
 المقاول يطبق علي  غرامر الهالمر العامر وحهب بنود الغرامات بالعطاء.
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 المهؤولير القانونير عن األضرار و القانون واجب التطبيق:/  2رابعاً : 

 

  : االلتزام بقواعد الهالمر العامر 
يجب علن عمال ف المقاول/ المتعهد ( او المهتخدمين لدي  االلتزام بقواعد و تعليمات الهالمر العامر و  .1

 المحددة من قبل شركر كهرباء محافظر اربد . 

المقاول/ المتعهد ( مهؤوال مهؤولير كاملر و مطلقر عن اي اضرار تصيب العمال او المهتخدمين يكون ف  .2

لدي  نتيجر االعمال موضوع العطاء و التي تنشأ نتيجر اهمال او قلر احتراز من قبلهم او بهبب عدم تقيدهم 

الم ال ال الحصر ف حاالت  بقواعد و تعليمات الهالمر العامر او الي هبب اخر و من هذو االضرار علن هبيل

 الصعق الكهربالي او حاالت الهقوط او الدهس او االصابات الناتجر عن تنفيذ اعمال العطاء ( .

  المهؤولير عن االضرار التي تلحق بالشركر او بالغير او االليات او الحيوانات او
 الممتلكات العامر او الخاصر :

القانونير و المالير ( عن كافر االضرار المادير و المعنوير التي تلحق بالشركر  يتحمل المقاول/ المتعهد كامل المهؤولير ف
او بالغير او ممتلكات الغير او اليات الغير او الحيوانات ف بالصورة المباشرة او غير المباشرة ( و التي تقن نتيجر اعمال ف 

بيل الم ال ال الحصر ف حاالت الصعق الكهربالي / المقاول/ المتعهد( او بهببها بموجب العطاء و من هذو االضرار علن ه
حاالت نفوق الحيوانات / حاالت الهقوط ( , و يحق للشركر في حال اقام اي شخا ف طبيعي او معنوي ( اي دعوى علن 

 عوىالشركر للمطالبر بالتعويض عن االضرار الالحقر ب  مهما كانت طبيعتها ادخال ف المقاول/ المتعهد ( طرفا في هذو الد
 بصفت  المهبب الوحيد لهذو االضرار . 

 

   : التقاضي و القانون واجب التطبيق 

في حال نشوء اي نزاع او خالف حول تطبيق او تفهير بنود هذا العطاء او اي اتفاقيات منب قر عن  او بهبب االعمال 
منب قر عن ، تكون محاكم اربد ف قصر موضوع العطاء او بهبب مخالفر المقاول/ المتعهد لبنود العطاء او اي اتفاقيات 

العدل ( هي المختصر بنظر بهذا النزاع أو الخالف والبت في  ويكون القانون / القوانين األردنير هي واجبر التطبيق وحتن 
 لو انتهت مدة العطاء اذا كان هبب الخالف أو النزاع عدم جودة أو اكمال األعمال أو غير ذل .
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 خامها": الفواتير والمحاهبر عليها
 

زم ويلت…. (   ، بالط ، الخ ـتتتتتتتتترابير ،  زفت  ، صتتب ،تعتبر األهتتعار للحفريات موحدة لكافر أنواع التربر ف صتتخرير -1
 المبينر في جدول األهعار والموافق عليها من قبل المتعهد في كتاب االحالر . االفرادير المتعهد باألهعار

 
أبعتاد الحفريات من قاع الحفرة  وال يجوز للمقاول إجراء الحفريات بأقل من األبعاد المطلوبر باهتتتتتتتت ناء ف يتم قيتاس  -2

الحالر يتم محاهتتتبر  هذوأو من ينوب  وفي  صتتتاحب االختصتتتاا الحاالت القصتتتوى التي يوافق عليها المهندس المشتتترف
 اد الحفريات حهب النهبر والتناهب .المقاول علن أهاس الهعر المعروض مخصوما" من   نهبر فروقات أبع

 
عند االنتهاء من تنفيذ اوامر العمل واعادة االوضتتتتتتاع شتتتتتتاملر جمين الفواتير علن  ال ر نهتتتتتتخ من قبل المقاول  تنظم -3

 . الوامر العملاألعمال المنجزة 

تدفن المطالبر مرو واحدة وذل  بعد إعادة  و عملمر الجزليتا إال بعتد إنهتالت  ال امر عمتلال يحتاهتتتتتتتب المتعهتد علن أي  -4
حهب األصول واالهتالم النهالي من قبل وتوقين الهتلطات المحلير والدوالر الرهتمير والتي تم الحفر بممتلكاتها  األوضتاع

 باالضاف  الن قهم التدقيق الفني .  المهندس المشرف أو من ينوب عن 
 
ر من  ويحاهتب علن كامل القيمر المهتحقر باهت ناء المحتجزات من الدفعات لفواتير المقدمعلن ايتم محاهتبر المتعهد  -5

 او الحهميات الناجمر عن غرامات التأخير ان وجدت. المهتحقر رمن قيم  الدفع %13المهتحقر والبالغ قيمتها 
 
وعلن المقاول االلتزام بها يعتمد تصميم الفواتير ومحتوياتها وأير نماذج أخرى من قبل إدارة الشركر بعد إحالر العطاء  -1
. 
 
يقوم المقاول بتصديق الفواتير من المهاح الذي قام بتحديد مواقن الحفريات ومن رليس الورشر ومن الجهات الرهمير  -7

 التي تم الحفر بممتلكاتها اذا طلب ذل  من المهندس المشرف ومن  م تهليمها للمهندس المشرف الذي اصدر امر العمل .

 

من تاريخ تهتتليم  شتتهريتم التصتتديق علن الفواتير من قبل المهندس المشتترف اومدير الدالرة والمهتتاعد المعني خالل  -1
 . للمهندس المشرف ويتم االلتزام بالمدة شريطر عدم وجود اي مالحظات علن الفاتورة كشف فواتير الحفريات  المقاول

 
 بوعيناهي للمصادقر عليها حهب االصول علن ان ال يتجاوز مدة المصادقر يتم ارهال الفاتورة الن دالرة التدقيق الفن -1

 من تاريخ ورود الفاتورة للدالرة ما لم يكن هنا  اي مالحظر فنير علن االعمال التي تتضمنها الفاتورة.
 

من تاريخ مصتتادقر دالرة  أهتتبوعينيتم صتترف مهتتتحقات المقاول عن الفواتير المصتتادق عليها بصتتورة نهالير بعد  -13
 التدقيق الفني عليها.

إذا طلتب من المقتاول القيام بأي نوع من انواع الحفريات او تأمين المواد او اعادة االوضتتتتتتتاع بأبعاد غير واردو في   -11
 جدول االهعار فيتم محاهبر المتعهد علن الفروقات نهبر وتناهبا" من الهعر المحال بموجب العطاء.  

 
( من الشتتتروط العامر يحاهتتتب المقاول بزيادة  21حالر أوامر العمل المهتتتتعجلر المنصتتتوا عليها بالمادة رقم ف في  -12
 ( من الهعر االفرادي المحال بالعطاء.%13ف
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 هادها": جداول األهعار والمخالفات والعاملين والخبرات واآلليات
 

الكميات الواردة بجداول األهتتتعار هي كميات تقديرير من اجل المقارنر بين المقاولين عند دراهتتتر العروض المقدمر وتعتمد قيمر  -1
العطاء الفعلير كقيمر أجمالير لجمين الجداول من قبل إدارة الشتتتتركر عند اإلحالر وتتم اإلحالر علن أهتتتتاس األهتتتتعار االفرادير لجمين 

النظر إلن الكميات الواردة بالجداول ويتم التعامل من المقاول المحال علير العطاء علن أهتتتتتتتاس قيمر الهتتتتتتتعر  أنواع الحفريتات دون
المنخفض كال" علن حدو فيما إذا  الجهداإلجمتالي للعطتاء ولجمين أنواع الحفريتات الواردة بتالجتداول أو الهتتتتتتتعر اإلجمتالي لحفريات 

 أحيل العطاء مجزلا علن أك ر من مقاول".
 

علن العارض أن يعبأ األهتتتتتتعار حهتتتتتتب ما هو مقدم بو الق العطاء وال يجوز ل  بأي حال من األحوال تغيير أي حرف أو كلمر أو -2
 رقم أو تصميم لهذا الجدول وإذا خالف العارض ما ورد أعالو يعتبر عرض  مرفوضا" .

 
بصتتتورة دقيقر قبل لجمين انواع الحفريات الفنير علن العارض أن يدرس بنود العطاء وشتتتروط  العامر والخاصتتتر والمواصتتتفات -3 

 القيام بتعبلر جدول األهعار .
 
 في حال وجود أير مخالفات لبنود العطاء علن المقاول تعبلر هذو المخالفات في جدول المخالفات المعد لهذو الغاير .-4 
 
مختالفت  لشتتتتتتتروط العطتاء أو مالحظتر لهتا انعكتاس متالي علن العطاء يجب علن العارض أن يذكر ذل  بصتتتتتتتراحر ويبين مدى  أي-5

 ، وذل  بموجب جدول خاا يتم إعدادو من قبل العارض . زيادة او نقصان االنعكاس المالي 
 
الواردة بالجداول ضمن و يقر العطاء ولجمين  الوصتف للبنود بجداول األهعار بصورة مختصرة والوصف التفصيلي لجمين البنود -1

 أنواع الحفريات.
 
يلتزم المقاول بتعبلر جداول المخالفات والعاملين والخبرات واآلليات والمعدات المرفقر بصتورة هليمر وحقيقير من التوقين عليها  -7

 وختمها بالختم الخاا بالمقاول.
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 المساهمة المحدودةشركة كهرباء محافظة اربد  
  (11/2021  ف    ــــــمعطاء رق

 جدول مخالفـــــات
 

رقم البنـد 
 المخالـف

 المخالفر

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ………….. قاولتوقين الم                       
 

 ………….الخاتم الرهمي                        
 
 

 2021التاريخ   /     /       
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 محافظة اربد المساهمة المحدودةشركة كهرباء  
 (2021/   11رقـــــــم فعطاء 

 

 كشف بأعداد العاملين لدى المتعهد والخبرات الهابقر
 

اهتكمال تعبلر هذا الجدول للعاملين من خبراتهم الهابقر وتكون محتويات الجدول ملزمر للمتعهد طيلر فترة  قاولعلن الم
 المشروع.

 

 مالحظات العدد الوصف الرقم

 
1 
2 
3 
4 
5 
1 
7 
1 
1 

 أعداد العاملين
 مهندس
 مهاح
 مراقب

 فني
 محاهب
 إداري
 هالق
 عمال

 مهن أخرى
 

  

 

 : الخبرات الهابقر--------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------- 

 
  صاحب خخر مشروع تم إنجازو من قبل المتعهد .ترفق شهادة حهن تنفيذ من 

 
 ……………. قاولتوقين الم

 
 …………..الخاتم الرهمي 

 
  2021التاريخ   /    / 



 32 

 
 

 شركة كهرباء محافظة اربد المساهمة المحدودة
 (  11/2021      فم ـــــعطاء رق

 
 كشف بآليات والمعدات والعدد التي يملكها المتعهد

 
ات صور عن ترخيص املي وإرفاقاستكمال تعبئة يذا الجدول وبيان جميع امليات والمعدات والعدد التي يملكها  قاولعلى الم

على جميع امليات والمعدات والعدد والترخيص األصلي وتكون محتويات يذا الجدول ملزمة  في الكشفوللشركة الحق 
 للمتعهد طيلة فترة المشرو  

 

 مالحرــــات ـددالعـــ الوصـــــــف الرقم

 
1 
. 
3 
1 
1 
5 
 
 -أ

 
 -ب
 
 -ج
 
 -د
 
 -ـي
 

 
 سيارات بكب 
 ( compressorsكمبريسات ) 

أية مستلزمات أخرى يتطلبها 
 العمل في المشرو  .

 قالب
 

  

 

 …………. قاولتوقين الم
 

 ………..الخاتم الرهمي 
 

 2021/        /           التاريخ     
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 الكميات واألهعار ( 1رقم فجدول 
 

 الوصف بند
 حفــــــــــــــــر  

 الوحدو
 

 االجمالي هعر الوحدة الكمي 

 دينار دينار  

1 

سم  52حفر خندق أرضي ) 
سم عمق (  82× عرض 

وإعادة طمه بالتراب األحمر 
  عادة األوضاعإعند الطلب و

وحسب ما هو مذكور 
 بالمواصفات الفنية.

متر 
 طولي

5222     

 


