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  ( 102/2022 ( وثيقة العطاء رقم

 (42)عدد الصفحات  

 
 معلومات العارض:

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

 
 
 
 

 دينار 125ثمن نسخة العطاء = 
 
 

 

 حفريات تركيب شبكات الجهد المتوسط الهوائية
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 المحتـويــــات 
 

  
  

  

 تعلیمات الدخول بالعطاء -أوال ً :

 الشروط العامة   - :ثانیا ً 

 الشروط الخاصة   -:   ثالثا ً

 الشروط والمواصفات الفنیة    -: رابعا ً

 االلتزام بقواعد السالمة العامة.    -وال: أخامساً : 

و الحیوانات او أثانیا :المسؤولیة عن االضرار التي تلحق بالشركة او الغیر او االلیات            

 الممتلكات العامة او الخاصة.   

 ثالثا : التقاضي والقانون واجب التطبیق.                

 ا  هالفواتیر والمحاسبة علی -سادسا:  

   املین والخبرات واآللیات والمعداتجداول األسعار والمخالفات والع  -سابعا:  
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 : تعلیمــات الدخول بالعطاء    أوال ً

  

ذا العطاء والراغبین باالشتراك  في العطاء والذي یتضمن ) حفریات هیمكن للمقاولین المدعوین بموجب اإلعالن عن  -1
من وثائق العطاء مقابل دفع ثمن النسخة المقرر ووفقا  هوائیة أن یتقدموا للحصول على نسخهد المتوسط  الهتركیب شبكات الج
 للشروط التالیة:   

   

رباء أو هفي االختصاصات ك الثالثةذا العطاء عن الفئة هیجب أن ال تقل درجة تصنیف المقاولین المتقدمین ل .1
 ات وتعدین او طرق حفریات او شبكات االتصاالت. رومیكانیك أو میاه وصرف صحي او طرق أشغال ترابیة حفریهك

   

 ر على األقل من التاریخ المقرر إلغالق العطاء. ه( أربعة أش4ادة تصنیف ساریة المفعول لمدة)هأن یتقدم المقاول بش .2

   

 تشمل وثائق العطاء ما یلي:   -2

   

 ا اإلعالن.  هدعوة العطـاء بما فی 

   .تعلیمات الدخول بالعطاء ، الشروط العامة والخاصة ،  نماذج العروض والكفاالت 

   .المواصفات والشروط الفنیة 

   جداول الكمیات واألسعار، الجداول األخرى 

    .الرسومـــات 

   

 طـریقة تقدیم العروض   - .3

   

العمل وأن یتّعرف علیه وأن یحصل بنفسه وعلى زیارة موقع ذه العطاء أن یقوم بهینبغي على من یرغب في االشتراك ب   

ا والظروف المحیطة بالمشروع هیتهم ماهلتقدیم العرض وأن یتفّ  الالزمة لهالخاصة على جمیع المعلومات  مسؤولیته ونفقته

ا تأثیر على هي لا عالقة بالعطاء أو تلك التهوســائر العادات المحلیة وظروف العمل والعمال المطلوبة وكل األمور األخرى التي ل

 وضع أسعاره.   

   

 نموذج عرض العطاء .   - .4

   

ذا العطاء ویقوم المقاول بتعبئة النموذج ) أ ( وجدول الكمیات هیقدم العرض على نموذج عرض العطاء المرفق في  -أ

وثائق العطاء بختم (  ویوقّع وثائق العطاء في األماكن المحددة لذلك مع ضرورة ختم جمیع صفحات 1) واألسعار جدول رقم

 ا.  هالمقاول المتقدم للعطاء  والتوقیع علی

   

 یشترط أن یكون تعبئة خانة أسعار الوحدة في جداول الكمیات باألرقام والحروف بخط واضح .   -ب

   

وإذا أخّل بأي من  تعدیـــــل،وز إدخال أي تعدیل على نموذج عرض العطاء من قبل المقاول مباشرة او إجراء أي ال یج -ج

  للرفض. ذه التعلیمات فأن ذلك یّعرض العرض المقدم منهه

   

على النسخ المطلوبة في دعوة العطاء وان یشمل العرض على البیانات والمعلومات  یجب على المقاول أن یقدم عرضه - .5

   -التالیة:
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ناك هانت ا مباشرة واذا كهالتوقیع عنوكتاب تفویض للمسؤول المفوض ب منشاة المقاول فرداً كان أو شركه وضع -أ

ا بحیث یكون التآلف بالتكافل والتضامن ) هیجب على الشركة المتآلفة أن تقدم اتفاقیة االئتالف بین مشاركة بشكل ائتالف فانه
 م مجتمعین.   همجتمعین ومنفردین ( وان یوقع أطراف االئتالف على العرض وان یقدموا الكفالة بأسمائ

ً ا حالیا ًها والمشاریع الملتزم بهمع بیان وصف للمشاریع التي سبق أن أنجز وكفاءته خبرة المقاول -ب ا هنسب إنجاز مبینا

 بأرقام واقعیة.  

   

 م في التنفیذ.  هدین الفرعیین الذي ینوي استخدامهذكر أسماء المقاولین/ المتع -ج

   

من  هعلى أن یكون البنك المشار إلی جمالي% من سعر العطاء اإل5بقیمة أو شیك مصدق  یرفق كل عرض بكفالة بنكیه -د
ور على األقل من تاریخ اغالق العطاء ویرفض أي هالبنوك المعتمدة في األردن وعلى أن تكون صالحیة الكفالة لمدة أربعة ش

ً م الحظ خالل ستوهعرض غیر مرفق بكفالة أو شیك مصدق حسب الشروط أعاله . تعاد الكفاالت للمناقصین الذین لم یحالف  ن یوما

 العطاء بعد تقدیم كفالة حسن التنفیذ والموافقة على كتاب اإلحالة .    همن قرار اإلحالة وتعاد كفالة المحال علی

   

ً  هعنوان المقاول الكامل والرسمي في األردن إما إذا كان مقر المقاول خارج األردن فان علی -ـه في األردن  هل أن یحدد عنوانا
ذا العنوان تعتبر هكافة المراسالت واإلشعارات وكل إشعار أو رسالة بعثت مسجلة على  هإلی هالرسمي الذي توج هلیعتبر عنوان

 .   ها قد سلمت إلیهكأن

   

ا ذكر في الشروط الخاصة أو هإذا ورد ل ها بعرضها أو إرفاقهأي معلومات أو بیانات أخرى تطلب من المقاول تقدیم -و
 مل أي عرض غیر مستوفي لشروط ومتطلبات دعوة العطاء .  هالتعلیمات وللجنة الحق في أن تذه هالمواصفات الخاصة أو 

   

ادة التصنیف مع إعالن ها بالعطاء بحیث تتطابق شهادة تصنیف ساریة المفعول تتعلق باألعمال المطلوب انجازهش -ز
 ر على األقل من التاریخ المقرر إلغالق العطاء.  هذا العطاء بحیث تكون ساریة المفعول ولمدة أربعة أشهالدعوة ل

   

 ذا العطاء.// اللجان الدارسة هللمشاركة ب هكتاب من نقابة المقاولین بالسقف المالي المسموح ب -ح

  

 ا بنود العطاء.  ها في مجال األعمال التي تتضمنهالخبرات العملیة والمشاریع التي تم تنفیذ -ط

   

ا القیمة الكاملة والشاملة ألشغال ذلك البند ها المقاول أمام البنود في جداول الكمیات على إنهتعتبر األسعار التي یدون - 6
عن أي التزامات  هوأرباح المقاول وتعویض  Preliminariesیدیة ها تشمل كذلك األعمال التمهبصورة منجزة قابلة للتسلیم وإن

 ذا العطاء.  هل ا المقاول وفقاً هأخرى قد یتحمل

   

 ح االلتباس. توضی - 7

   

نالك حاجة لالستفسار عـن أي توضیح لوثائق العطاء فعلى هنالك أي التباس أو تناقض في وثائق العطاء أو كانت هإذا كان  - أ

المقاول أن یتقدم بطلب خطي إلى مدیر عام الشركة من اجل التوضیح وإزالة االلتباس في موعد یسبق التاریخ المحدد إلغالق 

دمین للعطاء وال یجوز أن ( یوما  ویتم توزیع اإلجابات على االستفسارات على جمیع المقاولین المتق15العطاء بما ال یقل عن) 

 لطلب تمدید الموعد المحدد لتسلیم العروض.    ذا التوضیح مبرراً هیتخذ مثل 

   

سواء للمواصفات أو للشروط العامة مع ذكر رقم البند  هبالمخالفات الواردة بعرض یجب على المقاول أن یعـد جدوالً  - ب

از مخططات أو رسومات أو شروحات واردة مع العرض فان جمیع المخالف ونوع المخالفة بصورة واضحة وبغض النظر عن إنج

 ما ورد في العرض یعتبر مطابق للشروط والمواصفات ما عدا ما ذكر صراحة في جدول المخالفات.   
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نالك شك لدى المقاول في معنى أي جزء من التعلیمات أو المواصفات الفنیة أو المواصفات القیاسیة المعتمدة هإذا كان  - ج

 وذلك بكتاب مرفق مع العطاء.    ها في عرضهاألسس التي اعتمد هأن یبین حین تقدیم عرض هى الشركة والرسومات علیلد

 

 إیداع العروض  - 8

   

  2022/   102ذه التعلیمات في ظرف مختوم من الخارج عطاء رقم )  ه( من 5و في البند) هحسبما  یقدم العرض متكامالً        

لدى أمین  –واسم المقاول ویودع في صندوق العطاءات المركزیة   -د المتوسط هحفریات تركیب شبكات الج –( الخاص بعطاء 

علماً بأن أخر موعد موعد لتسلیم العروض  –مبنى المحطة الجنوبیة –دائرة اللوازم والمستودعات –سر لجنة العطاءات المركزیة 

 .    16/11/2022االربعاء الموافق ر یوم هالساعة الثانیة من بعد ظ

   

 إلزامیة العروض.  - 9

   

من تاریخ اغالق العطاء ویجوز للعارض الغاء العرض  ( یوما ابتداءً 120لمدة )یعتبر العرض المقدم  من العارض ملزما ً     

یودع في الصندوق قبل الموعد المحدد الغالق العطاء شریطة عدم قبول اي عروض اخرى  هالمقدم بموجب كتاب رسمي موقع من

 لنفس العطاء.    همن

   

 أسلوب تدقیق العروض.   -10

باالحرف یعتبر السعر االفرادي  إذا وقع اختالف بین السعر االفرادي المذكور باالرقام والسعر االفرادي المذكور كتابةً  -أ

 لذلك   الملزم ویصحح السعر االفرادي المذكور باالرقام تبعاً و هالمذكور كتابة 

   

اذا وقع اختالف بین االسعار االفرادیة واالسعار االجمالیة الي بند من البنود الواردة في جدول االسعار  جدول رقم)  -ب

 ( تعتمد االسعار االفرادیة وتصحح االسعار االجمالیة تبعا لذلك.  1

   

یحق لَل جنة العطاءات إما رفض العرض أو اعتبار تلك  هل لم یقم بتسعیر بند أو اكثر من البنود فانإذا وجد أن المقاو - ج

 العطاء وذلك بدون مقابل .   ها فیما إذا أحیل علیها محملة على بنود العطاء األخرى وعلى المقاول  تنفیذهالبنود غیر مسعرة وكأن

   

 ا فنیا .  هتبطة ببعض( مر1البنود الواردة  في جدول االسعار ) – د

ا في رفض أي عرض هذه التعلیمات كما تحتفظ بحقهمال أي عرض غیر متقید بكل ما ورد في ها في إهتحتفظ الشركة بحق - ه

وإحالة العطاء دون التقید بأقل العروض قیمة كما أن الشركة غیر  ا اختیار العرض الذي تراه مناسباً هدون بیان األسباب ویحق ل

 ال یحق ألي مناقص لم یفز بالعطاء مطالبة الشركة بأي تعویض.    هملزمة بإحالة كامل بنود العطاء كما ان

 إحالة العروض.   - 11

مجزء ، ویحق للشركة بمناصفة رباء محافظة اربد بإحالة العطاء على مقاول واحد كوحدة واحدة غیر هیحق لشركة ك -1

ا في ذلك ما هدین أو رأت الشركة مصلحة لهالعطاء على مقاولین اثنین في حال تساوت األسعار اإلجمالیة المقدمة من قبل المتع

 د لم یبلغ رسمیا بقرار االحالة. هدام ان المتع

 هاسبة دون اخذ موافقة المقاول المحال علیا منهیحق للشركة القیام بتنفیذ كل او بعض بنود العطاء بالطریقة التي ترا -2

 العطاء وال یحق للمقاول االعتراض او طلب اي تعویض من الشركة . 

یحق للشركة بعد احالة العطاء على مقاول واحد او اكثر ادخال أي مقاول جدید للعمل وبنفس اسعار االحالة في حال  -3

 تقصیر المقاول بتنفیذ االعمال .   

على اساس االسعار االفرادیة لكل بند من البنود الواردة بجدول االسعار بحیث یكون سقف العطاء تتم احالة العطاء  -4

 و السعر االجمالي للعطاء والذي یتم تحدیده من قبل الشركة .   هاالجمالي 

ر االجمالي اء كامل قیمة السعهي سنة میالدیة من تاریخ كتاب اإلحالة للعطاء او انتهالمدة المحددة لتنفیذ العطاء  – -5

    ما اوال.ًهللعطاء ای
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من رسوم طوابع الواردات وایة رسوم اخرى حسب  هالعطاء بدفع ما یترتب علی هیلتزم المقاول الذي یحال علی - -6

 اشمیة.  ها في المملكة االردنیة الهالقوانین المعمول ب

   

ذا العطاء ویحق للشركة ها لهوبنفس األسعار المعمول بد بذلك هیحق للشركة تمدید مدة العطاء إذا لزم األمر وإلزام المتع -12

 ذا البند ویتم التمدید وفق مایلي:  هد به% في حالة عدم التزام المتع10المحتجزات من الدفعات المستحقة البالغة  همصادرة نسب

   

 ر. هة أشت قبل السقف المالي للعطاء بحیث ال تتجاوز مدة التمدید ثالثهزیادة المدة الزمنیة إذا انت -أ

  

ي المدة الزمنیة هى سقف العطاء ولم تنته% إذا انت25أو زیادة القیمة المالیة اإلجمالیة للعطاء بنسبة ال تزید عن  -ب

 ذه الزیادة. هاء قیمة هي العطاء بانتهللعطاء وینت

   

اء القیمة اإلجمالیة أو هالعطاء بانتي هر وینته% وزیادة المدة ثالثة أش25أو زیادة القیمة المالیة اإلجمالیة للعطاء بنسبة  -ج 

 اء العطاء في أي وقت خالل مدة التمدید أوقبل وصول السقف المالي للزیادة.   هویحق للشركة ان ما أوالً هالمدة الزمنیة بعد الزیادة أی

   

13-  ً وبدون إبداء األسباب وال یحق للمناقص المتقدم  یحق للشركة إلغاء العطاء أو إعادة طرحة حسب ماتراه ضروریا

 للعطاء االعتراض أو المطالبة بأیة تعویضات نتیجة اإللغاء أو إعادة الطرح.   

  

% من قیمة االحالة خالل ثالثون یوما 10العطاء بتقدیم كفالة بنكیة لحسن التنفیذ بنسبة  هیلتزم المقاول المحال علی -14

 التالیة:  من تاریخ االحالة وفق الشروط

 ان تكون صادرة عن بنك محلي    -أ

 ا . ها او مصادرتهغیر مشروطة باي شرط من الممكن ان یوثر على طلب تمدید -ب

 ان تبقى ساریة المفعول طیلة المدة الزمنیة لالحالة.   -ج

 من الكفالة. یجوز قبول التامین النقدي او الشك المصدق بالقیمة المطلوبة بدال ً هعلما بان

   

ً 10یلتزم المقاول بتقدیم كفالة بنكیة اضافیة لحسن التنفیذ بنسبة  -15  % من قیمة االحالة االضافیة خالل ثالثون یوما یوما
( 12-ا حسب البند رقم )جهور فیما اذا تم رفع قیمة االحالة االصلیة وزیادة مدتهمن تاریخ االحالة االضافیة ساریة لمدة ثالثة ش

 ( اعاله. 14ذه الكفالة شروط الكفالة بند رقم) هوینطبق على من تعلیمات الدخول بالعطاء 

  

قبل البدء بأي اعمال میدانیة على الشبكة على المقاول  أو مدیر المشروع تقدیم محاضرة لإلدارات المعنیة وبحضور  -16

 ا ما یلي: همندوبي السالمة العامة بالشركة , یعرض ب

أثناء العمل و یجب ان تكون حسب تعلیمات السالمة  هالمقاول والعاملین لدیا هخطة و إجراءات السالمة التي سیلتزم ب .1
 رباء اربد . هنیة الخاصة بشركة كهنیة الواردة في قانون العمل األردني وتعلیمات السالمة والصحة المهوالصحة الم

 في امور السالمة.  هالمقاول من تدریب و توعیة للعاملین لدی هملخص لما یقدم .2

ات معتمدة هادات كفاءة و تخویل صادرة من جهم شهرة  والذین لدیهرة و غیر المهماء العمال و الفنیین المقائمة بأس .3

 من الشركة.   

 

( جمیع الشروط الواردة في نسخة العطاء وهي الشروط العامة والشروط الخاصة والمواصفات الفنیة 17
 ال تخضع لعقد فیدك.
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 الشروط العامة  ثانیا:ً
    :التعاریف والتفسیرات

   

    (1المادة رقم )

   -ا أدناه مالم تدل على غیر ذلك : هذا العطاء المعاني المخصصة لهالتعاریف / یكون للكلمات التالیة حیثما وردت في 

   

   :الشركة

في العطاء )كفریق أول ( والذي یتعاقد مع  هي الفریق المشار إلیهمة العامة المحدودة  وهرباء محافظة اربد المساهشركة ك 
ا صاحب العمل لممارسة صالحیات ومسؤولیات الفریق هة یفوضها العطاء أو أي جهد لتنفیذ األشغال التي یشملهالمقاول/المتع

 األول  

والمفرق منطقة أعمال الحفریات : جزء من محافظة البلقاء وجمیع مناطق امتیاز الشركة وتشمل محافظات اربد وجرش  -

 وعجلون.  

     :ــدهالمقــــــاول / المتع 

  

في العطاء )كفریق ثاني ( ویشمل كذلك  هوالمشار إلی هأو التعاقد مع هالشخص أو الشركة أو التآلف الذي قبل صاحب العمل عرض
بموجب العطاء  هبعض التزاماتم ألداء هم القانوني ، أو من ینتدبهالشرعیین او خلف هد الشخصیین وورثتهممثلي المقاول /المتع

 بموافقة صاحب العمل.   

  

    :ـــــاز المشـــرفهلجا

ً هاز أو دائرة فنیة یفوضهندس أو أي جهو المه ن دس أو همن وقت آلخر لممارسة جمی ع ص الحیات الم ا صاحب العمل خطیا

   د خطیا ًهذا العط اء عل ى أن یبل غ المقاول/المتع ها بموج ب ش روط  هأي ج زء من

   

    :ندسهممثل الم

ندس ( من وقت آلخر للقیام بالواجبات ه) صاحب العمـــل(  أو ) الم هندس أو أي مراقب یعینهندس مقیم أو مساعد للمهأي م

 ذا العطاء .  ها في هالمنصوص علی

   

   :األشغال أو األعمال

ً ا ها وتنفیذهجمیع األشغال التي یتم االتفاق على القیام ب  للعطاء وتشمل األشغال الدائمة واألشغال المؤقتة.   وفقا

   

  :األشغال الدائمة •

   

 للعطاء.   ا وفقا ًها وصیانتهجمیع األشغال الدائمة المطلوب تنفیذ

   :األشغال المؤقتة •

   

 ا.   ها تنفیذ األشغال أو صیانتهالتي یتطلب هجمیع األشغال ذات الصفة المؤقت

   

  :المعدات معدات اإلنشاء أو •

   

د في تنفیذ وصیانة األشغال المطلوبة بموجب العطاء ها المقاول/ المتعهیزات واألشیاء التي یستعملهجمیع المعدات واألدوات والتج

 من األشغال الدائمة.    وال تشمل المواد أو األشیاء األخرى والتي تشكل جزءً 

   

   :المواصفــات •
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ا ، هندس أو یوافق علیها المها یقرها أو إضافة الیهذا العطاء وأي تعدیالت علیها في هالمشار الیالمواصفات الفنیة والقیاسیة 

الخطیة وتعتمد المواصفات الفنیة الصادرة عن وزارة األشغال العامة وعن  هعلى أن یتم ذلك بمعرفة صاحب العمل وموافقت
 ذا العطاء.   ها في هعول باإلضافة إلى المواصفات الفنیة المشار ألیالمجالس البلدیة والقرویة في منطقة االمتیاز والساریة المف

   

  :العطاء •

و الوثیقة المتضمنة ) العطاء، دعوة العطاء، المواصفات الفنیة  والقیاسیة والشروط العامة والخاصة، جدول الكمیات المسعرة, ه
 ب الموافقة على كتاب اإلحالة.  جدول أسعار الوحدة للمواد والعمالة) إن وجد ( وقرار اإلحالة وكتا

   

    :الزمن أو الوقت •

   

 ً ( ولیس ) كأیام عمل ( إال إذا نص على المدة المحددة في العطاء ، وتقاس بالتوقیت الشمسي وتحسب المدة بعدد األیام )تقویما

 في العطاء . هغیر ذلك صراح

  :الموافقة •

   

 ا.   هأو تأكید خطي ل ها موافقة خطیهتتلوالموافقة الخطیة أو الموافقة الشفویة التي 

   

   ( 2المادة رقم ) 

   :ندسهواجبات وصالحیات الم - 1

   

: ادة أو تعلیمات هذه الشروط عند إصدار أي قرار أو شهفي  هندس أن یتقید بالواجبات والصالحیات المحددة لهعلى الم ینبغي  

-   

   

 اإلشراف على األشغال موضوع االتفاقیة وتطبیق المواصفات.     -أ 

 د.  هإصدار أوامر المباشرة وتسلیم موقع العمل للمقاول /المتع -ب

 د.   هتدقیق الكمیات في فاتورة المقاول/ المتع -ج

 .   هإصدار األوامر التغییریــــــ -د

 توقیف العمــــــــــــل.    -ه

 ت التأخیر.   إقرار تمدید مدة العمل وغراما -و

   ندس. هواجبات وصالحیات ممثل الم - 2

   

ا وإجراء التجارب ها ومصنعیتهمراقبة األشغال واألشراف على تنفیذ هندس ، وتشمل واجباتهأمام الم ندس مسؤوالً هیكون ممثل الم

أو  هد من أي من واجباتهالمقاول/المتعندس صالحیة إعفاء هاألشغال  ولیس لممثل الم هواالختبارات الالزمة على المواد ومصنعی

 ا في العطاء .  هالمنصوص علی هالتزامات

   

یام بأي من الق هندس یتضمن تفویضهندس من وقت آلخر أن یصدر أمر تفویض خطي إلى ممثل المهیجوز للم -أ
من كل أمر تفویض یصدره لممثل  هد بنسخهد المقاول/المتعهذه الحاالت تزویل هندس في مثى المالصالحیات المنوطة به وعل

 ندس.  هالم

  

من  هللصالحیات الممنوحة لد وفق ا ًهاول /المتعهندس إلى المقل المها ممثدرأن جمیع التعلیمات والموافقات التي یص -ب

 ندس شریطة مراعاة ما یلي:   هادره عن المها صر كأنهد وتعتبندس للمقاول/للمتعهالم
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لشروط العطاء أو المواصفات  هاي مواد مخالف هفي اتخاذ اإلجراء الالزم لرفض أي عمل، أو مصنعیــندس هأن تقصیر ممثل الم - 1

ا هدمها أو إصدار األمر بهندس في أي وقت من األوقات التخاذ أي إجراء برفض المواد أو مصنعیته، ال تؤثر على صالحیات الم
 ا.   ها أو تكسیرهأو إزالت

   

إعادة النظر في  همن ندس طالباً هندس أن یرجع إلى المهعلى قرار اتخذه ممثل الم هفي حالة اعتراضد هیحق للمقاول /للمتع -2
ذه الحاالت هندس في مثل هویكون قرار الم ندس مناسباً هندس إما تأییده أو تغییره وذلك بالشكل الذي یراه المهقرار اتخذه ممثل الم

ً هن  بالتعویض عن أي ضرر نتیجة ذلك.  ویجب على المقاول    تنفیذه، دون اعتراض أو مطالبة ائیا

   (.3المادة رقـــــم) 

   

   التنـــــازل

   

 ه, أو عن أي فائدة أو مصلحللغیر هد أن یتنازل بأي صوره من الصور عن العطاء أو أي جزء منهال یحق للمقاول/المتع (1
ن أي شيء هأو أن یر هبموجب العطاء لمصلحة أي بنك یتعامل مع هأو فیما یتعلق بتحویل المبالغ المستحقة ل هأو ناتجة عن هفی هل

 مسبقة من صاحب  العمل.    هیتعلق بالعطاء إال بموافقة خطی

   

 هاالئتالف أو شروطیة اتفاقیة همن أطراف االئتالف تغییر ما ال یجوز أليً  هإذا أحیل العطاء على مقاولین مؤتلفین , فأن (2

 ً ا هبالنسبة للشركة وال یؤثر على حقوقلذلك یعتبر الغیا ً بدون موافقة صاحب العمل  )الشركة( الخطیـة وان أي إجراء یتم خالفا

ً  هفی هوغیر ملزم م في االئتالف، بحیث هكانت حصص وتعتبر شروط االئتالف نافذة بحــق أطراف االئتالف بالتكامل والتضامن ایا

د تجاه الشركة وبذات الوقت یحق للشركة المطالبة بالتعویض عن أي هثر ذلك على مسؤولیات والتزامات المقاول / المتعال یو

 ا نتیجة ذلك .  هضرر مباشر او غیر مباشر لحق ب

    

   (. 4المادة رقــــــــم ) 

   

   العقــود الفرعیة. 

   

ً هالعطاء إلى أي مقاول/متعال یجوز للمقاول تلزیم  كامل األشغال في  - 1 في شروط العطاء  د فرعي وباستثناء ما ورد نصا

 قبل اخذ الموافقة الخطیة من صاحب العمل , ویحق لصاحب العمل حجب الموافقة دون إبداء األسباب.   

   

د هل /المتعأن موافقة صاحب العمل على طلب المقاول تلزیم  أي جزء من األشغال إلى مقاول فرعي ال یعفي المقاو - 2

مسؤولیة كاملة عن جمیع األشغال وعن أي  بموجب العطاء ,  بل یبقى المقاول مسؤوالً  هأو أي التزام یترتب علی همن مسـؤولیت

ا المقاول هكما لو كانت تلك األعمال أو األخطاء قد تسبب ب هأو عمال هأي مقاول فرعي أو مستخدمی همال یتسبب بهأخطاء  أو إ

 و المسؤول امام الشركة مسؤولیة كاملة بجمیع الحاالت.  هأي ان المقاول  هأو عمال هأو مستخدمی هأو أحد وكالئ هنفس

   (. 5المادة رقــــــم )   

   

 .   دهالمسؤولیــة العامة للمقـاول / المتع

   

ا مع بذل العنایة واإلتقان وان هوصیانتا هد بمقتضى العطاء أن یقوم بتنفیذ األشغال أو إنجازهیلتزم المقاول /المتع - 1

والمواد والمعدات وجمیع األشیاء األخرى ذات الصفة المؤقتة أو الدائمة  هزة المناظرة الخاصة بــــهیوفر األیدي العاملة وأج
ً هالالزمة لتنفیذ األشغال وصیانت في العطاء أو أمكن ا هذه األمور تم تحدیدهلمتطلبات العطاء ومستلزمات تنفیذه طالما أن  ا وفقا

 .   ها م ن مضمونهاالستدالل علی
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ً  هأو تكلیف مندوب ل د الحضور شخصیاً هیجب علــــى المقاول /المتع - 2 كل  بالحضور الساعة السابعة والنصف صباحا

قبل الشركة في فتره زة الشركة التنفیذیة في مدینة اربد والمفرق أو أي مركز تنفیذي آخر یتم اعتماده من هیوم في مقر تواجد أج

د الحضور في همثل جرش , عجلون , دیر أبى سعید و الرمثا وذلك ألغراض تنسیق العمل ) كما یجب على المقاول / المتع هالحق

وذلك لغرض تنسیق االعمال الطارئة ( , واذا تخلف أو تأخر عن الحضور في الموعد  هندس او من یوكلهالم هأي وقت آخر یطلب

 .  10بند  1یم المقاول حسب ملحق الغرامات نموذج رقم المحدد یتم تغر

   

في المدة المحددة لكل  هاز عمل یستطیع إنجاز العمل المطلوب منهج هد أن یتوفر لدیهیجب على المقاول / المتع - 3

 .  هتقدیم كشف باآللیات والمعدات واألیدي العاملة الموجودة لدی همشروع, ویجب علی

   

في المدة  هذا العطاء وتسلیمهبموجب  هد المسؤولیة الكاملة عن إنجاز العمل المطلوب منهالمتعیتحمل المقاول  - 4

ندسي االشراف بالشركة وإذا تأخر وسبب تأخیره تعطیل الورش الفنیة التابعة همن قبل م هالمقررة وفقا ألوامر العمل الصادرة ل

 من ثالثا/ الشروط الخاصة.   15لذلك حسبما جاء في جدول غرامات التعطیل الجزئي بند رقم  هللشركة تقوم الشركة بخصم غرام

   

مسؤولیة كاملة عن أیة أضرار مباشرة أو غیر مباشرة قد تلحق بأي فریق  ومسؤوالً  د ملتزماً هیكون المقاول / المتع - 5
ذه األعمال وعلى المقاول أن یعلم الشركة هلعطاء أو بسبب ذا اهما كانت كنتیجة لألعمال المشمولة بهة مهثالث أو أي طرف أو ج

   عن أیة أضرار تلحق بالفریق الثالث من جراء الحفریات خطیا. ً

   

ندس عدم هندس بإبدال أو إقصاء العمال أو المستخدمین الذین یرى المهاالستجابة الفوریة لطلب صاحب العمل أو الم - 6

 م.  هم أو سوء سلوكهكفاءت

   

 ندس.  هاالستجابة لألوامر التغیریة أو توقیف األعمال الصادرة عن الم - 7

   

د المتوسط هات التي تقوم بأعمال المساحة لتعلیم مواقع االعمدة والمشدات لشبكات الجهیلتزم المقاول بتزوید جمیع الج -8
ذه االعم ال ویش ترط ان یك ون  هل د المنخفض ومسارات الكوابل بمندوبین مفوضین الستالم المواقع المس احیةهوشبكات الج

 ذه االعم ال وان یجی دون الق راءة    والكتابة.    هم الخب رة الكافی ة لهل دی

   

م بأن یقوم المقاول هات الرسمیة ) البلدیة ، االشغال العامة ( اعادة االوضاع من قبلهیلتزم المقاول في حال طلب الج -9

جداول االسعار وفي حالة عدم  هذا االمر بعین االعتبار عند تعبئتهاخذ  هدة االوضاع ، وعلیبدفع الفاتورة المترتبة عن عملیة اعا

باالعتراض، أو الرجوع  همن حساب المقاول لدى الشركة دون الحق ل هتقوم الشركة بدفع ما یترتب على المقاول وحسم هالتزام

و تفویض من هذه الشروط هحیث یعتبر االطالع والقبول على ا بأي شكل من االشكال هذه المبالغ أو المطالبة بهعلى الشركة ب

 ذه المبالغ .  هقبل المقاول للشركة بحسم 

   

   (.6المادة رقم) 

   

ا للمرة األولى یتم محاسبة المقاول هفي حالة طلب المقاول تعلیم اي نوع من انواع الحفریات للمرة الثانیة بعد أن یكون قد استلم

 نتیجة إعادة التعلیم.   هالمترتبة علیعلى جمیع التكالیف 

  

   ( 7المادة رقم ) 

   

   ا البعض. هوثائق العطاء لبعض
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مة  ها تكون مها البعض وعندما یحدث أي غموض أو التباس أو نقص فیهإن مجموعة وثائق العطاء وحده متكاملة ومفسره لبعض

بذلك الطریقة التي یرید تنفیذ  د محدداً هالخطیة إلى المقاول/المتع هندس الذي یصدر تعلیماتهوتحدیده من اختصاص الم هتوضیح

ندس هذا التوضیح إال إذا رأى المها وال یحق للمقــاول  المطالبة بأي تعویض عن إنجاز نفقات قد تقع من جراء هاألعمال وفقا ل

 غیر ذلك.   

    

  

   (.8المادة رقم) 

   شمولیــة العــــرض.  

لكل ما یتعلق باألشغال التي  همن صحة العرض وشمولیت هقبل تقدیم عرض هد أن یكون قد تأكد بنفسهبالمقاول/المتعیفترض   

ا العطاء واألسعار واألجور المدرجة في كل جدول كمیات البنود المسعرة وج دول أس عار الوح دة والعمال ة أن وج د وان هیشمل

التعاقدیة ، وال یقبل ادعاء المقاول /  هد  للوفاء بالتزاماتهیاج ات المقاول/المتعذه األس عار واألج ور تغط ي جمی ع احت ه

 .   هقـد كان موضوع خفاء بالنسبة ل هما كان نوعهد بان أي واقعة أو موضوع أو أمر مهالمتع

   ( 9المادة رقم ) 

   

 .  ندس على األشغالهموافقة الم

   

للموصفات الفنیة المطلوبة لشروط العطاء وبشكل یحوز ا وفقا ً ها وصیانتهاألشغال وإنجازد أن یقوم بتنفیذ هعلى المقاول/المتع

ندس الشفویة والخطیة حول أي أمر یتعلق باألشغال هات المهبتعلیمات وتوجی هأن یتقید بدق ه، وعلی هندس وقبولهعلى موافقـة الم

 ندس.   هندس أو ممثل المهالتعلیمات من المسواء ورد ذكره في العطاء أو لم یرد وعلى المقاول أن یأخذ 

   ( 10المادة رقم ) 

   

   تبلیـغ اإلشعارات للمقـاول.  -أ 

   

ً ها الشركة إلى المقاول/المتعهتبلغ اإلشعارات واألوامر الخطیة واإلرشادات التي تصدر  ألحكام العطاء إما بالبرید المسجل  د  وفقا

ا إلى أي عنوان هفي الموقع أو بإرسال ها إلى وكیلهد أو بتسلیمهالمكتب الرئیسي للمقاول /المتعا لدى هأو االلكتروني أو بإیداع

د بالمعنى هذه الغایة بواسطة الفاكس المعتمد من المقاول، وبمجرد التسلیم یعتبر ذلك تبلیغاً للمقاول / المتعهالمقاول ل هآخر یعین
 د االدعاء بغیر ذلك .  هوال یحق للمقاول/المتعذه اإلشعارات واألوامر واإلرشادات هالقانوني ب

   

   (. 11المادة رقم ) 

 .   التنسیق المسبق مع المؤسسات والدوائر الحكومیة -أ 

   

د التنسیق المسبق مع المؤسسات والدوائر الحكومیة والخاصة وتقدیم الكفاالت الالزمة للحصول على هیجب على المقاول/المتع

ذه المؤسسات والدوائر على هة تطلب ذلك قبل البدء بأیة حفریة واخذ تواقیع مندوبي هبالحفر من أي ج هتصاریح للسماح ل

ات  فیما یتعلق بأوامر عمل الحفریات ) سواء اوامر العمل هالنموذج الخاص الصادر عن الشركة او اي نموذج صادر عن تلك الج

د مسؤوالً مسؤولیة كاملة عن هذه الحفریات  ویكون المقاول/المتعهجراء  أضرار قد تحدث هاالعتیادیة او المستعجلة(  لتفادي ای

من  ها سواء للشركة من ناحیة التأخیر في انجاز األعمال أو األضرار التي تلحق بالغیر ،ویقدم نسخهذه األضرار في حال وقوعه

أن ال تتجاوز المدة المقررة إلحضار تصریح ا على هات التي یتم التنسیق معها الجهعلی ندس المشرف موقعاً هذه النماذج للمه

ات الرسمیة لمنح تصریح هما بلغ عدد التصاریح  من تاریخ الكتاب الصادر عن الشركة للجهالعمل للمقاول بحد أقصى أسبوع م

بالحفر خالل  ات الرسمیة ذات العالقة الحضار التصاریح الالزمة للبدءهد بمراجعة الجهالعمل وفي حال عدم قیام المقاول / المتع

كامل تكالیف  ه/ثالثا/ الشروط الخاصة عن كل یوم تأخیر مع تحمیل 10المدة المحددة اعاله یغرم المقاول حسب جدول الغرامات بند 

وبجمیع االحوال المذكورة اعاله یتحمل المقاول المسؤولیة  هالخدم هاالضرار التي قد تلحق بالشركة او اي طرف ثالث ستؤدى ل

 ن أي ضرر یلحق بالشركة او الغیر نتیجة عدم تنفیذ ما ورد اعاله .  القانونیة ع
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 .   االمتثال للقوانین واألنظمةب _ 

   

ینبغي على المقاول أن یخضع لكافة القوانین واألنظمة التي تصدر عن السلطات المحلیة  والحكومیة المتمثلة في كل ما یتعلق 

د  ها من األعمال ذات العالقة وینبغي على المقاول/المتعهبتنفیذ األعمال والصیانة أو غیر هذا العطاء وقیامهفي  هبالتزامات هبقیام

ذه هلألنظمة والقوانین ذات العالقة بتنفیذ  ها نتیجة لعدم مراعاتهتلحق ب ها عن أي ضرر أو غرامهحمایة الشركة أو تعویض

ً بأي تعوها ویكون المقاول / المتعهاألعمال، أو بسبب الشركة من قبل الغیر نتیجة أعمال  هیض عن أي ضرر یطالب بد ملتزما

 اء من االشغال )االعمال( .  ها حتى لو تم االنتهد او بسببهالمقاول / المتع

   

 ( .   12المادة رقــم ) 

 حقــوق الشركة  
 

والتأمینات والكفاالت ا ویشمل األموال النقدیة هد لدیهبأیة مستحقات مالیة للمقاول/للمتع هن حقوق الشركة مضمونإ

د، وبالطریقة ها من المقاول /المتعها أن تتقاضى حقوقهأو ألي مشروع من مشاریع الشركة ول هسواء للمشروع نفس

 من قبل المقاول.   هاو ممانع ها الشركة مناسبة دون أي معارضهالتي ترا
   

 (13رقم ) المادة

 الرشوة وفســاد الذمم  

   

ا ألي هم الرشوة بأي شكل من أشكالهالفرعیین أو أي من مستخدمی هد أو أي من مقاولیهالمتع/أن ممارسة المقاول 

ا المقاول / هإللغاء العطاء وغیره من العطاءات التي یرتبط ب كافیا   یكون سببا   هاز الشركة أو مستخدمیهمن ج

لناجمة عن ذلك , ویعتبر في حكم الرشوة ذا عدا عن المسؤولیات القانونیة  )المدنیة والجزائیة(اهد بالشركة, هالمتع

ا بقصد الحصول على أي تعدیل أو تبدیل لألشغال هاز الشركة أو مستخدمیهتمنح ألي من ج هدیهأي  عمولة أو 

ا عن هأو للحصول على أي انتفاع شخصي . وللشركة الحق في استیفـاء أي تعویض یستحق ل هأو حقوق المصنعی

ا الحق في خصم قیمة ذلك هذا السبب ولهذا العطاء لهاألشكال تنجم عن إلغاء أي خسارة أو ضرر بأي شكل من 
 د واقامة وتحریك الدعاوى/الشكاوى الالزمة لذلك.  همن أي مبلغ یستحق للمقاول / للمتع

   

 (14رقم ) المادة

 السالمة العامة  وشروط مواصفـات 
 

الجهات على المقاول / المتعهد أن یقوم بتأمین جمیع اإلشاااارات التحذیریة وحواجز الساااالمة العامة حساااب تعلیمات  .1
, وتعلیمـااات دائرة السیر و وزارة  زمنطقة االمتیاقسم هندسة المرور ببلدیة اربد أو البلدیات في المعنیة المختصة كـاا

سواء للعمال التابعین له حوادث  ایةبهذا الخصوص والتي تحول دون وقوع  أو أي جهة ذات عالقة  األشغال العامة
تشااااامل األساااااهم  التي ، و اإلشاااااارات و الشاااااواخص التحذیریة اثناء العمل على الطرق و الطرق العامة  أو الغیر 

ت إشاااعار بوجود منطقة عمل وأي إرشااااداأو إشاااعار بان الطریق ضااایق أو أشاااعار بتخفی  السااارعة  التوجیهیة و
 .حسب كل حالة ىأخر مروریة

والمیاه  ودائرة السااایر وشاااركة االتصااااالت األردنیة البلدیاتیكون المقاول / المتعهد مساااؤوالس مساااؤولیة كاملة تجاه  .2
أو ألي شخص  حدثتوالدوائر والمؤسسات المختلفة أو أي جهة أخرى عن أیة حوادث أو أضرار  واالشغال العامة

 مخالفات تنتج عن عمله .
واالنارة ار حواجز مروریة بالسااتیكیة معتمدة لدى الجهات المعنیة مثل األشااغال العامة او إدارة الساایر .... ال  توفی .3

التحذیریة )فلشااارات(  لیال لحجز منطقة الحفریات بشاااكل عمن وفعيال و یجب اغالق الفجوات بین الحواجز بواساااطة 
و بخال  ذلك هو من یتحمل اي اضااارار تنجم عن االشااارطة التحذیریة و حبال عاكساااة متعددة و بشاااكل واضاااح , 

 اعاله تلحق بالغیر او بالعمال التابعین له او كوادر الشركة . 2تقصیره كما ورد في البند رقم 
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 ركنهاعلى الطریق العام ویجب  مستخدمه للعمل مثل كمبریسة حفر ،جرافه ،عربة درم ،....ال  لیه عمبیت أي یمنع  .4
 ت او عواكس فسفوریة.بعید عن حركة المرور مع وضع عواكس وفلشرا عمنفي مكان 

لیلیه إلرشاد حركة  مروریةوعواكس  مروریة الطولیة وشواخص حواجز عرضیه على بدایة ونهایة الحفریةتوفیر  .5
ن عن عشرة أمتار من بدایة الحفرة وان ال یزید عن خمسی إرشادیهالمرور ویجب أن ال یقل بعد أي إشارة مروریة 

  متراس.
 

 متالصقةبحواجز حمایة )مرور المشاة( الرصی   انبومن ج مرور المركبات جانبحمایة جوانب الحفر من یجب  .6
وعلیها ملصااقات عاكسااة لیال أو باسااتخدام حبال حمایة معلق علیها عاكسااات ال یزید تباعدها عن متر واحد بین كل 

الحمایة أو حبال اإلرشااد على بعد یزید عن نصا  متر  عاكساتین معلقین على الحبال ، ویجب أن ال توضاع حواجز
 من كل جانب من حواجز الحفر .

ملم  3جسور )ممرات مشاه تقطع مناطق الحفریات( من صاج مبزر بسماكه ال تقل عن المتعهد أن یقوم بتامین على  .7
 6زوایا حدیدیة قیاس ملم مدعمه بقواطع من  3ساام وبسااماكة  8متر ومن زوایا حدیدیة قیاس  1بعرض ال یقل عن 
ألواح صاااااج ذات ملم  بمسااااافه ال تزید عن متر واحد بین القاطع وامخر مؤمنة بحواجز جانبیة ) 3ساااام وبسااااماكة 
بحیث تسمح بمرور المشاة فوق الخنادق وذلك على سم مدعم بقوائم عمودیة ، 90بارتفاع ال یقل عن  (صالبة عالیة

 ي للمقاطع الطولیة والعرضیة .( متر طول30مسافات متقاربة ال تتجاوز )
 المروریةأعمال الحفریات یكون المتعهد ملزم بوضااع الشااواخص  نتیجة تغیر اتجاهات المرور في حال الحاجة الى  .8

 عند انتهاء العمل. ایتم إزالتهالعمل وبموافقة قسم السیر على أن منطقة على التغییر في المواقع المناسبة خارج  الدالة
 

نتیجة قیامه بأعمال الحفریات مهما أضااارار تصااایب أمالك الغیر ایة المقاول /المتعهد مساااؤول مساااؤولیة كاملة عن  .9
 كان نوع هذه الحفریات، أو بسبب هذه األعمال بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة.

 

لیة إعادة األوضاااااع من بدایة الحفر حتى نهایة عمالمعیقة لحركة الساااایر اإلرشااااادات التحذیریة على الحفریة تبقي  .10
 یومیاس.تفقدها المتعهد یعلى أن 

 

مواقع خاصة بعیده عن اخرى رمل صویلح والطوب وأي مواد المواد المستخدمة للعمل مثل األنقاض وحفظ یجب  .11
 .أو المشاة طرق العامة بشكل ال تعیق وال تشكل خطورة على حركة السیر ال

 

التعلیمات الصادرة قانون العمل األردني وكما وردت في والبیئة امة یجب على المقاول االلتزام بشروط السالمة الع .12
 أو ضاارر یلحق بالشااركة أو الغیر ، ویتحمل المسااؤولیة الكاملة عن أي خطأاخرى  الشااركة او اي جهة رساامیةعن 

 موضوع هذا العطاء. باألعمالتطبیق التعلیمات هذه عند قیامه  إهمالینتج عن 
بكافة إجراءات السااالمة العامة والمهنیة المتعلقة بالعاملین لدیه، كما یتحمل المسااؤولیة عن ایة یلتزم المقاول بالتقید  .13

حوادث سااواء حوادث الصااعق الكهربائي او الدهس او السااقوط او ایة حوادث اخرى، ویلتزم بتوفیر بولیصااة تأمین 
فاة ناتجة عن عمل اي من موظفي على الحیاة للعاملین لدیه والشااااركة غیر مسااااؤولة عن ایة اصااااابات او حوادث و

المقاول ضاامن منطقة االمتیاز خالل وخارج اوقات الدوام الرساامي ،وعلى ان یتم ابالش الشااركة عن اي حادث عمل 
یحصاال خالل العمل او الذهاب واإلیاب وعن اإلصااابات او الوفیات وكذلك الحوادث الوشاایكة و یقر اقرارا صااریحا 

القانونیة بالتعویض كما ورد في هذا البند حیث یعتبر العمال عمال تابعین له  ةولیوواضحا بأنه هو من یتحمل المسؤ
 و لیس للشركة .

یجب على جمیع العاملین لدى المقاول االلتزام التام بتعلیمات البیئة والساااااااالمة والصاااااااحة المهنیة الصاااااااادرة عن  .14
 الشركة.

 

ن سااااحات ومساااتودعات الشاااركة بجمیع مواقعها وتنتهي على المقاول ان یأخذ بعین االعتبار بأن بیئة العمل تبدأ م .15
شركة مستودعات في المواد تنزیل بعد االنتهاء من العمل في المیدان او ،وعلى جمیع العاملین لدیة االلتزام بجمیع  ال

معدات الوقایة الشاااخصااایة الالزمة في اي موقع وحساااب طبیعة العمل او متطلبات الموقع نفساااة وااللتزام ب جراءات 
 علیمات السالمة والصحة المهنیة .وت
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على المقاول تأمین المركبات الخاصاااااة بالعمل لنقل العاملین او المواد مطابقة لشاااااروط ومتطلبات الساااااالمة ،وان  .16
تكون مرخصاااة قانونیا حساااب قوانین السااایر المعمول بها داخل اراضاااي المملكة ،وعدم قیادة المركبات اال من قبل 

 قوانین السیر . اشخاص مرخصین قانونیا وحسب
على المقاول تقدیم عرض لخطة السااااالمة التي یتم اعدادها من قبله لاللتزام بها طول فترة المشااااروع ،على ان یتم  .17

تقدیم الخطة للمعنیین في دائرة التدقیق الفني وبحضور الجهات المعنیة من الشركة من تنفیذ العطاء ،ومن ثم تقدیمها 
 لیها  .ورقیا واخذ الموافقات الرسمیة ع

 على المقاول االلتزام بالتعلیمات كما وردت في تشریعات السالمة الصادرة عن قانون العمل األردني  . .18
 

على المقاول توفیر معدات الساااااااالمة للعاملین وااللتزام بها ، كما و یجب توفیر طفایة حریق بحجم مناساااااااب لكل  .19
مركبه مساااااتخدمه في العمل وصاااااندوق اساااااعافات اولیة ومعدات الساااااالمة األخرى الالزمة مثل إطارات صاااااالحة 

 لالستخدام ،جك ،إطار احتیاطي ...ال  . 
وبناء على تنساااایبات الجهة المشاااارفة أو مفت   السااااالمة العامة  إجراءاتات ویمتعلالمتعهد  ب عدم التزامحال في  .20

السالمة  یتم فرض غرامة مالیة كما هو مبین ادناه وعلى ان یتم تحدید قیمة الغرامة ومخاطبة المقاول بكتاب رسمي 
شر في موقع العمل في حال  شركة المشر  المبا متضمن المخالفة ومقدار الغرامة ، باإلضافة الى مخالفة مندوب ال

یتحمل المتعهد كافة ومعدات السااااالمة حسااااب النظام المعمول به في الشااااركة ،و تالمقاول بالتقید ب جراءا عدم الزام
النتائج التي قد تلحق بعماله أو بأموال الغیر وأرواحهم كونه أخل بالمسؤولیة ویعتبر مقصراس بأداء واجبه وان شركة 

تعهد وعماله أو تقصااااااایرهم أو إهمالهم بقواعد وتعلیمات كهرباء محافظة اربد تعتبر مبرأة من كافة نتائج أخطاء الم
  السالمة العامة .

في حال مخالفة المتعهد على إجراءات الساااااااالمة تفرض غرامة مالیة مقدارها مائة دینار،كما هو مبین في  .أ
 ( ادناه .1النموذج رقم )

عهد تفرض غرامة مالیة في حال مخالفة االلتزام بمعدات الوقایة الشاااااااخصااااااایة الالزمة من قبل عاملي المت .ب
 ( ادناه .2مقدارها خمسین دینار عن مخالفة كل عامل ،كما هو مبین في النموذج رقم )
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 ( اإللتزام بإجراءات السالمة1نموذج رقم )
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 الوقاية الشخصية  اإللتزام بمعدات( 2نموذج رقم )
 

 

   (15المـــــــادة) 

   

   األوضاع لألعمال الطارئةأعمـال الحفریات وتأمین المواد وإعادة 

ندس المشرف المعني والواجب على ها من قبل المها أعمال الحفریات وتأمین المواد وإعادة األوضاع والتي یتم تحدیدهویقصد ب

 ا لمعالجة استبدال األعمدة نتیجة الصدم أو أعطال الكوابل األرضیة ومحطات التحویل داخلهالمقاول االستجابة الفوریة للقیام ب

 وخارج ساعات العمل الرسمي وأیامالعطل واألعیاد الرسمیة .  

   

زة الخلویة  او هاتفي + فاكس ( ووسیلة اتصال خلویة تتناسب مع االجهاتصال)  هیجب أن تتوفر لدى المقاول وسیل - 1

إحضار عمال ومعدات  هوالطلب من هبحیث یتم االتصال بارا ًهون وسائل االتصال الخلویة المعتمدة من الشركة في جمیع األوقات لیالً 

 ساعة.    24عند الطوارئ وبالحجم المطلوب على مدار 

   

في الحاالت الطارئة ال بد أن یستجیب المقاول / المتعهد لالتصال به خالل زمن محدد من تبلیغه شفویا" أو خطیا"  - 2

وان معتمد للمقاول / المتعهد لدى الشركة ، ویبدأ أو هاتفیا" أو على احد وسائل التواصل االجتماعي كالواتس اب اوعلى أي عن

زمن االستجابة من بدایة اتصال الشركة في أي عنوان للمقاول/المتعهد  لدیها، واذا لم تتم االستجابة خالل الزمن المحدد تقوم 

تكالیف من مستحقاته الشركة بعمل الطوارئ وعلى حساب المقاول/ المتعهد مهما بلغت التكالیف ودون إشعار له وحسم جمیع ال
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و المالیة دون الحق له باالعتراض مع تغریمه عن االضرار التي لحقت بالشركه نتیجة التاخر في االستجابه او عدم االستجابه 

 .العمل الطارئ حسب حساسیة من قبل الشركة قیمة الغرامه تقدر

 .   هبالمقاول وتبلغیاتفي هزمن االستجابة في الحاالت الطارئة تكون من وقت االتصال ال – 3

 ساعة واحدة للمناطق داخل حدود بلدیة اربد والمفرق.   -

 ساعة ونصف لباقي مناطق االمتیاز.    -

للعمل في موقع العمل الطارئ  هي الفترة ما بین وقت إبالغ المقاول عن العمل الطارئ وبدایة مباشرته) ویقصد بزمن االستجابة 

  .) 

   

إلنجاز العمل  هد  تقدیم كافة متطلبات العمل من عمال ومعدات ومواد الزمهالمقاول/ المتعفي الحاالت الطارئة على  - 4

 من قبل.    هإعادة األوضاع كما كانت علی هحسب األصول بما فی

   

ي ذا العطاء فهررة الخاص ة بإلنجاز األعمال المق معیق اً  بباً عتبار إنج ازه ألعمال الط وارئ سوز للمقاول اال یج  - 5
 ندس المشرف.   ها المهق علیرة التي یوافهاا المحددة باستثناء الحاالت القهمواعید

 :   (16المـــــــادة)  

   

وشروط وقواعد  هعلى المقاول االلتزام بجمیع القوانین والتشریعات الساریة المفعول فیما یتعلق بشروط العمل والعمال للعاملین لدی

م الوظیفیة هما كانت صفتهم همع ضرورة التامین على الحیاة على جمیع عمال هتقدیم قائمة بالعاملین لدی هالسالمة العامة وعلی
 .  هؤالء العمال تابعین للمقاول تبیعة فنیة وقانونیة ومالیة واداریة ویعتبروا عماالً لدیهحیث ان 

   

   ( 17المـــــــادة) 

  ممثل المقاول:

   

الت الشخص الذي هاسم ومؤ هندس للحصول على موافقتهأن یقدم إلى الم –تاریخ المباشرة یتعین على المقاول قبل  .1

كممثل  هندس أو اخفق الممثل في ممارسة عملها الحقا من قبل المهأو تم حجب هوإذا لم تتم الموافقة علی هالمقاول كممثل ل هیقترح

ً هیتعین على المقاول أن یتقدم بنفس الطریقة باسم ومؤ هللمقاول فان ذا التعیین وال یحق للمقاول هل الت شخص آخر یكون مناسبا

 اء اإللغاء للممثل األول . هدون تأمین البدیل المناسب قبل إن هأو أن یستبدل هأن یلغي استخدام ممثل

   

2.  ً متابعة تنفیذ أشغال المقاول وإذاما تطلبت الظروف تغیب بصورة كاملة لإلشراف و یجب أن یكون ممثل المقاول متفرغا

ً  یتعین على المقاول أن یسمي بدیالً  هعن الموقع أثناء تنفیذ األشغال فان ذا الممثل مؤقتاً ه ندس المسبقة وان هبموافقة الم مناسبا

 ندس بذلك. هیتم أشعار الم

  

3.  ً عن المقاول وان یتسلم التعلیمات نیابة عن المقاول ویجب أن یكون ممثل  یتعین على ممثل المقاول أن یكون مفوضا

 الخبرة الكافیة بالشروط والمواصفات الفنیة بالعطاء .  هباستعمال لغة االتصال ولدی المقاول متمرساً 

  

لغایة  بالحضور الساعة السابعة والنصف  صباحا ً هأو تكلیف مندوب ل د الحضور شخصیاً هیجب علــــى المقاول /المتع .4

الساعة الثالثة والنصف مساء كل یوم  من ایام الدوام الرسمي في مقر تواجد مكاتب الشركة التنفیذیة في مدینة اربد والمفرق و 

حقة وذلك ألغراض جرش و عجلون و دیر أبى سعید و الرمثا أو أي مركز تنفیذي آخر یتم اعتماده من قبل الشركة في فترة ال

وذلك لغرض  هندس المشرف او من یوكلهالم هد الحضور في أي وقت آخر یطلبهتنسیق العمل  ) كما یجب على المقاول / المتع

ن دس المش رف تغریم المق اول حسب ملح ق الغرامات بن د هتنسیق االعمال الطارئة ( , واذا تخلف ع ن الحضور یح ق للم

ایة ها مندوب المقاول في المكاتب الشركة التنفیذیة اعتبارا من بدء الدوام ولغایة نهة یوم ال یتواجد فیثالثا/ الشروط الخاص/10

 ندس المشرف. هالدوام الرسمي على ان ال یغادر مكاتب الشركة بدون علم الم

   

   (18المـــــادة )

 اء العمل من قبل صاحب العمل ) الشركة:(   هإن
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أي إنذار أو إحظار أو إشعار  ها دون توجیهمن اء العقد )العطاء( ومصادرة كفالة حسن التنفیذ او جزءاً هإنرباء اربد هیحق لشركة ك

 مسبق للمقاول في الحاالت التالیة:   

   

 ا بالعطاء. هات الرسمیة المنصوص علیهذا اخفق المقاول في تقدیم الكفاالت للجإ         -أ

   

بموجب  هال ینوي االستمرار في تنفیذ التزامات هان هتنفیذ األشغال أو أذا تبین بوضوح من ممارستذا تخلى المقاول عن إ     -ب 

 شروط العطاء. 

   

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

  

ن الحصول على الموافقة المطلوبة أو ا لمقاول فرعي ، أو بالتنازل عن العطاء دوهذا قام المقاول بتلزیم األشغال بكاملإ -د

 . هأو معسرا أو تعرض لتصفیة موجودات أن المقاول قد أصبح مفلساً 

   

مالیة كترغیب  هبهدیة أو منحة أو عمولة أو هذا قدم المقاول ألي شخص ) بصورة مباشرة أو غیر مباشرة( رشوة أو إ      -ـه

الفرعیین بإعطاء أو الوعد بإعطاء أي رشوة ) بشكل مباشر  هأو مقاولی هأو مكافأة أو أذا قام أي من مستخدمي المقاول أو وكالئ
 أو غیر مباشر( ألي شخص كحافز أو مكافأة.  

   

من قبل الشركة عن كل مخالفة ألي  ثالثة إشعارات خطیة هذا لم یلتزم المقاول بأي شرط من شروط العطاء بعد توجیإ       -و

 شرط من شروط العطاء.  

ذه االضرار نتیجة مخالفة هما كانت طبیعة ها مهبجمیع االحوال والحاالت یحق للشركة مطالبة المقاول عن أي اضرار تلحق ب 
 ذا العطاء.   هالبنود الواردة اعاله او أي بند من بنود العطاء او االتفاقیات الالحقة ل

 

  

 از العامل للمقاول: ه( الج19مـــادة) ال 

ویة  األحوال المدنیة هم الوظیفیة مع تقدیم صورة عن هما كانت صفتهم هبأسماء العاملین لدی على المقاول تقدیم كشف –أ 

 لألردنیین وصورة عن تصریح العمل وجواز السفر للعمالة الوافدة.

  

 م في مجال العمل بالعطاء.هللتحقق من خبراتاز العامل لدى المقاول هیحق للشركة مقابلة الج -ب

  

م وتحدید  أسماء العمال هوتقدیم بولیصة التأمین لكل فرد من هیلتزم المقاول بالتأمین على حیاة جمیع العاملین لدی -ج

 المرافقین للورش وتقدیم بولیصة تأمین حسب متطلبات الشركة.

 وظف یسئ لمصلحة العمل أو ال یتقید إیقاف أي عامل أو  م هندس المشرف أو من یمثلهیحق للم -د

ً  ذه التعلیمات إداریة أو فنیة أو تتعلق بأمور السالمة العامـــة والبیئة هسواء كانت  هبالتعلیمات الصادرة ل ً  إیقافا ً  مؤقتا  .أو دائما

م باالعمال هم نتیجة قیامهختصبی-والتي قد   هیكون المقاول مسؤوالً مسؤولیة كاملة عن أي اضرار تلحق بالعمال التابعین ل -ــ ه

ربائي ها على  سبیل المثال ال الحصر )حاالت السقوط وحاالت الصعق الكهذه االضرار ومنهما كانت ها ومهالخاصة بالعطاء او بسبب

 س(. هوحاالت الد

 (  تسلیم أوامر العمل:20المـــادة )

  

 یتم تسلیم أوامر العمل للمقاول بعد تقدیم كفالة حسن التنفیذ وصدور كتاب المباشرة بالعمل.   -أ

   

ذه المدة فترة سماح هیبدأ تاریخ المباشرة بالعمل ألول أمر عمل بعد عشرة أیام من تاریخ كتاب المباشرة بالعمل وتعتبر  -ب

 ذه المدة إال لمرة واحدة وألول أمر عمل فقط.  هیز والحفر وال تعطى هللمقاول للقیام بإعمال التج
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   ( أوامر العمل المستعجلة: 21المـــادة )

   

ذه ها بص ورة مس تعجلة لتنفی ذ بع ض األعم ال الضروریة ویشترط ل هیح ق للش ركة إص دار أوام ر عم ل حفری ات وتوابع

ذه األوامر ال تؤثر بأي شكل من األشكال على تسلسل األوامر هالمعني واألوامر موافقة رئیس القسم ومدیر الدائرة والمساعد 

% لألسعار االفرادیة التي تمت إحالة العطاء 10ذه الحالة یتم المحاسبة بزیادة مبلغ یعادل هاالعتیادیة المسلمة للمقاول وفي 

ً  اء امر العمل المستعجل یتمها وفي حالة عدم االلتزام بالموعد المحدد إلنهبموجب للبند  محاسبة المقاول على غرامات التأخیر وفقا

  .( من العطاء1( من ملحق نموذج رقم) 10رقم) 
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 ً  :الشروط الخاصة   ثالثا

  ==================================== 

   

 د بالشروط والمواصفات الفنیة.   هتقوم الشركة بمراقبة مراحل الحفر والطم وإعادة الوضع للتأكد من التزام المتع -1

   

 والدبش المستخدم من نوعیات جیده مطابقة لمواصفات وزارة األشغال العامة  هد بان یكون الرمل والحصمهیلتزم المتع -2

  . 

   

 د .  ها على حساب المتعهیحق للشركة التأكد من جودة المواد المستخدمة في إنجاز العمل وذلك بفحص -3

   

 كالمشدات )االستیات ( والتندورات.   هذا العطاء جوره عامود وملحقاتهتعني كلمة جوره أینما وردت في  -4

   

ً 30مسؤولیة كاملة عن حفریات  جور األعمدة والمشدات لمدة)  د مسؤوالً هیعتبر المتع -5 من تاریخ تسلیم  ( ثالثون یوما

تلحق بالطرف الثالث ) إنسان ، حیوان ، آلیات او أي امالك اخرى (  ندس ویتحمل المقاول كافة األضرار التي قدهالحفریات للم

ذه هتزوید العمال ل هذه المدة وعلیهعن تنظیف الجور خالل  د مسؤوالً هوأیة أضرار تنجم خالل المدة المبینة أعاله كما یعتبر المتع

ندس المشرف اتخاذ هندس وعلى المهاشعار المذه الجور بعد هالغایة دون مقابل مادي من الشركة وعلى المقاول القیام بطم 

ذه الحفریات ویلزم طم هي بعد ذلك مدة مسؤولیة المقاول عن هخالل خمسة أیام من تاریخ االشعاروتنت  هاالجراء المناسب من قبل

لغیر أي دعوى ذه الحفریات مشموال بالسعر المقدم للحفریات وفي حال اقام اهذه الحفریات وعلى المقاول اعتبار سعر الطم له

ذه هذه الدعوى بصفتة المسبب لهللمطالبة بالضرر نتیجة اعمال المقال على الشركة ، یحق للشركة ادخال المقاول طرف في 

 االضرار.  

   

ً  35د في حالة مرور اكثر من) هیلتزم المتع -6 ذه الغایة هعلى تسلیم الحفریات بإعادة تنظیف الجور وتقدیم العمال ل ( یوما

 مادي وحسب جدول األسعار المقدم من  المقاول.    مقابل اجر

   

ال تتحمل الشركة أیة نفقات مادیة أو تكالیف أو بدل أوامر عمل نتیجة وجود معارضة أثناء الحفر وقبل تسلیم أمر العمل  -7

بسعر الحفر لجمیع انواع  ذا البند مشموالً هد أن یأخذ ذلك بعین االعتبار واعتبار هة رسمیة وعلى المتعهمن قبل أي مواطن أو ج

 ذا العطاء .  هالحفریات المشمولة ب

   

   د:هتقصیر المتع -8

   

د أو اكثر الستكمال العمل على هذا العطاء فیحق للشركة تكلیف متعهد عن تحقیق ما ورد في شروط هأ .في حالة تقاعس المتع
ندس هالمجال ، كما یحق للم ذاهالعطاء دون الحاجة إلى إنذار مسبق ویعتبر قرار الشركة قطعیا في  هد المحال علیهحساب المتع

د األخر قبول هم العطاء وحسب ما یراه مناسبا ویحقق المصلحة وعلى المتعهد ممن أحیل إلیهالمشرف تحویل الحفریة إلى أي متع
ما بلغت ها العامل وتحمیل كافة التكالیف مهازهیام بالعمل من خالل جد المقصر ، كما یحق للشركة القهذلك ودون اعتراض المتع

 على ذلك.    هدون اعتراض للمقاول المقصر
   

أمر المباشرة خطیا لتلك الحفریة ویعتبر تسلیم أمر المباشرة  هد المباشرة فورا بأعمال أیة حفریة حال تسلیمهب .یتوجب على المتع
العمل ) الحفر ( وعدم إنجازه یدفع الغرامات كما ورد في نموذج ملحق  دة المحددة إلنجـــــــازبدء العمل وفـي حالة انقضاء الم

 ثالثا/ الشروط الخاصة عرض العطاء.    /10الغرامات بند 
   

  د عن التقید بالتعلیمات: هج .في حال تقصیر المتع

ذه األوامر بالطریقة هندس بتنفیذ مضمون هأن یقوم الم هندس الصادرة الیهد عن تنفیذ أوامر المهیحق للشركة إذا تخلف المتع
ندس أن یحسم هذه األوامر ، ویحق للمهد التكالیف المترتبة على تنفیذه هذه الحالة یتحمل المتعها مناسبة ، وفي مثل هالتي یرا

 لك.   د وبدون الحاجة إلى أخطار أو إنذار عدلي بذهأو تستحق للمتع هتلك النفقات من أیة مبالغ مستحق
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 إزالة األشغال أو المواد المخالفة:   -9

   

   -ندس التخویل الكامل أن یأمر كتابیا أو شفویا من وقت آلخر أثناء سیر العمل بالتالي: هللم   

   

 ا في االمر.   ها غیر مطابقة لمتطلبات العطاء وذلك خالل الفترة التي یحددهإخراج أیة مادة من الموقع یرى أن 

 هتلك المواد المخالفة بمواد مناسبة وصالح استبدال   . 

 ندس غیر مطابق لمتطلبات العطاء من حیث المواد أو المصنعیة وإعادة تنفیذه بشكل سلیم هإزالة أي عمل یعتبره  الم

لمدة بسبب د المطالبة بالتعویض أو تمدید اهوال یحق للمتع ه، وذلك على الرغم من اختبار سابق أو دفعات على الحساب تمت بشأن

  ذه األمور. هأي من 

  

 االستالم والصیانة:  -10

   

   ادات االستالم االبتدائي.ها .ش

   

 هإبالغ هحسب األصول وال یحق ل هاء العمل في المشروع المحدد وإعادة األوضاع فیهندس المشرف خطیا عند إنهد المهیبلغ المتع

د فان قرر هندس أو من ینوبة باالستالم وإبداء المالحظات بحضور المتعهمن إعادة األوضاع ویقوم الم هبذلك قبل أن یتأكد بنفس

ا ، عند إنجاز أعمال اإلصالح هد  لیقوم بإصالحها  حسب األصول فیكتب بالنواقص خطیا وتسلم للمتعهأن األوضاع لم یتم إعادت

ً هد بإبالغ المهیقوم المتع ة المعنیة ) هندس باالستالم بعد اإلصالح على أن یرفق  كتاب موافقة الجهبذلك ویقوم الم ندس خطیا

 ذلك.    هالخ ( على إعادة األوضاع  إذا طلب من… أشغال عامة وبلدیات 

   

    ب .الصیانة

ة حسب شروط ا ویتم تنفیذ أشغال الصیانهاء العطاء ألعمال الحفریات بجمیع انواعهمن تاریخ انت هتعني فترة الصیانة انقضاء سن 

 ه( یوما من   تبلیغ14ندس الخطیة خالل فترة الصیانة وخالل) هد القیام باستكمال النواقص وفقا لتعلیمات المهالعطاء وعلى المتع

ا هد في تنفیذ إصالحات الصیانة المطلوبة وتسلیمهد كافة أعمال الصیانة واإلصالح وعند تقصیر المتعه، بحیث یتحمل المتع

د جمی ع النفق ات المترتب ة عل ى  هللشركة أن تقوم بتنفی ذ تل ك األش غال باس تخدام آخ رین ویتحم ل المتعفیحق ائیا ً هن

 ذل ك ، دون اإلعتراض على ذلك.  

   

   ادة الصیانة: هائي وشه.االستالم الن ج

ناك أیة مالحظات على هد  ، إذا لم تكن هاء العطاء المبرم مع المتعهندس المشرف عند انتهائي من قبل المهیتم االستالم الن  

ائي هادة باالستالم النهندس شها یصدرالمهواحدة عند ها سنهد خالل فترة العطاء والتي مدتهأوامر العمل المنفذة من قبل المتع

ناك مالحظات هكانت  ا . اما إذاهد بإنجازهلجمیع األعمال أو استبدال  كفالة حسن التنفیذ الى كفالة صیانة لألعمال التي قام المتع

د ها للمتعهذه المالحظات وتسلیمهندس المشرف تحریر كتاب رسمي بهاء فترة العطاء فعلى المهعلى بعض أوامر العمل عند انت

ندس بإصدار هذه المالحظات  یقوم المهوفي حال القیام بتنفیذ جمیع  هر من تاریخهخالل ش هالقیام بتنفیذ ما جاء ب هالذي علی

 ائي باألعمال المنفذة أو استبدال كفالة حسن التنفیذ بكفالة صیانة.   هم نادة استالهش

   

اء مدة العطاء ویحق للشركة إذا تخلف عن ذلك هقبل إن هأن یلتزم بإنجاز وتسلیم كافة األعمال التي سلمت الید ه.یجب على المتع د
التكالیف، دون اإلعتراض على ذلك من قبل المقاول / ما بلغت هم هد أخر على حسابهذه األعمال بواسطة متعهأن تقوم بإنجاز 

 د.  هالمتع

  

   -العمل: تعریف أمر  -11

   

تاریخ االستالم والموعد المقرر  هو النموذج المعد من قبل الشركة والذي یشمل على كمیة ونوع الحفریات المطلوبة موضحا به

   -ذه الحفریات ویقسم أمر العمل إلى: هإلنجاز 

   

 ا .   هعمل حفریات أعمدة الضغط المنخفض وتوابعأمر 
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 ا.   هأمر عمل حفریات أعمدة الضغط المتوسط وتوابع

 ا  .  هأمر عمل حفریات خنادق الكوابل ومحطات التحویل وتوابع

   

ا هابعحفریات األعمدة وتو همجموع هبأن ط المنخفض وحفریات الضغط المتوسط: یعرف أمر العمل الواحد لحفریات الضغ11-1

 واحدة.    ها دفعهد إنجازهوالتي یطلب من المتع

   

 : یعتبر أمر العمل وحده متكاملة من حیث االستالم والتسلیم وغرامات التأخیر.   11-2

   

ا سواء كانت في موقع ها وتأمین المواد الالزمة له: یشتمل أمر العمل على مجموعة األعمال )الحفریات( المطلوب تنفیذ11-3

 واحد أو في عده مواقع ضمن مناطق امتیاز الشركة.   

   

 ودبش وحسب المواصفات الفنیة.    هد بتامین حفریات الجور بالمواد الالزمة من رمل وحصمه: یقوم المتع11-4

   

 ا بموجب نموذج التسلیم الخطي.   هحفراء من هحال االنت هندس أو إلى مندوبهزة إلى المهد بتسلیم الحفر الجاه: یقوم المتع11-5

   

, تجنبا االعمدةغرز  مناء هبعد االنت لة األنقاض لكامل المشروع مباشرةد القیام بعملیة إعادة االوضاع وإزاه: على المتع11-6

 .  غرامة نتیجة عدم اعادة االوضاع لتطبیق اي

   

یز حفر األعمدة هد تجهمعارضة یتوجب على المتع ه: في حالة قیام الشركة بعملیة تركیب أعمدة جدیده بدل أعمدة قدیم 11-7

د عملیة الحفر على األعمدة القدیمة ها یباشر المتعهالجدیدة أوال ، وبعد أن تقوم الشركة بتثبیت األعمدة الجدیدة ونقل الشبكة إلی

ا هراد خلعا األعمدة الملغاة المهاالت التي تكون فیالمشرف مباشرة ودون ت أخیر ، وفي الح ندسهفور أشعاره بذلك من قبل الم

ا , وفي حالة مخالفة هللشركة وبأشراف هة الموجودة ال یتم الحفر على األعمدة الملغاة إال بوجود ورشربائیهن الشبكات الكم هقریب

, ویحق للشركة القیام ذه األعمالهواألضرار التي قد تنجم عن  بة على ذلكؤولیة والنتائج المترتد ذلك یتحمل كامل المسهالمتع

 از العامل في الشركة دون اي اعتراض من قبل المقاول على ذلك.   هبخلع االعمدة من خالل الج

   

اء الشركة من هانت: على المقاول القیام بعملیة إعادة االوضاع وإزالة األنقاض لكافة مواقع العمل ولكامل المشروع فور 11-8

د المتوسط والمنخفض  ها ,  وطم الخنادق االرضیة لشبكات الجهاء من غرزهتركیب االعمدة وطم المشدات وحفر مباشرة بعد االنت

, باطون , بالط ( وفي حال عدم االلتزام بالموعد  هخالل أربعة ایام من تاریخ استالم امر عمل اعادة االوضاع سواء كانت ) زفت

 .( من العطاء1( من ملحق نموذج الغرامات رقم) 10تم محاسبة المقاول على غرامات التأخیر وفقاً للبند رقم) المحدد ی

 

ا ه: ال تتحمل الشركة اي نفقات اضافیة نتیجة عدم وجود طرق للوصول الى مواقع الجور او مسارات الكوابل المراد حفر12

 .   ما كانت االسبابها مناسبة وال یجوز االعتذار عن الحفر مهیرا وعلى المقاول القیام بأعمال الحفر بالطریقة التي

   

13 ً , منخفض ضغطولجمیع انواع الحفریات ) : ال تلتزم الشركة بتوفیر الحد االدنى لكمیة الحفریات المطلوبة من المقاول یومیا
اخذ ذلك بعین االعتبار عند تسعیر بنود  هوعلی( وال یحق للمقاول المطالبة بأیة تعویضات نتیجة لذلك هضغط متوسط, كوابل ارضی

 العطاء.   

   

 هالشرك هالقیام باي عمل من اعمال الحفریات وكذلك تورید المواد واعادة األوضاع  في أي موقع ترتئی هیحق للشرك -14

 ا مناسبة .  هوال یحق للمقاول االعتراض على ذلك وبالطریقة التي ترا

    

ألي سبب من األسباب فیحق للشركة حسم جمیع التكالیف  اهنتیجة عدم قیام المقاول بالتزاماتإذا تم تعطیل ورش الشركة  -15

ندس المشرف من حساب المقاول لدى الشركة سواء كان ها المالیة من قبل المهذا التعطیل والتي یتم حسم قیمتهالمترتبة على 

( ساعة أو أي جزء من ساعات العمل الیومیة وتحسب قیمة التعطیل لجمیع الورش واآللیات 8التعطیل لمدة یوم عمل كامل) 

 المتعطلة حسب الجدول التالي:  
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الكلفة المالیة 

لتریال نقل  

 االعمدة

الكلفة 

المالیة 

لسیارة 

 دبل  

 كابین

الكلفة 

المالیة 

 لونش 

 مستأجر

الكلفة 

 المالیة 

لونش 

 شركة

الكلفة المالیة 

نقل  لسیارة 

 الورشة

الكلفة المالیة 

 ألفراد

الورشة بما فیهم 

 السائق

 الرقم البیان

150 25 180 180 75 300 
ورشة تركیب شبكات 

 جهد متوسط

1 

150 25 180 180 50 210 

ورشة تركیب شبكات 

أرضیة أو ورشة صیانة 

 محطات أرضیة

2 

150 25 180 180 50 180 
محطات او ورشة صیانة 

 خطوط هوائیة

3 

 4 ورشة مساحة 140 25 ---- 180 25 150

 5 ورشة طوارئ 73 20 180 180 20 

   

   

×  الساعة مضروبا   (ثمانیة ساعات) ةالتعطیل إلى عدد ساعات العمل الیومیاعات تم احتساب التعطیل الجزئي بنسبة عدد سی

 للجدول أعاله.  بالكلفة اإلجمالیة المترتبة على ذلك استنادا  
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   نموذج رقم ) أ (  عرض العطاء  -أ 

   

 من وثائق العطاء.    جزءاً  هذا النموذج وملحقهمالحظــة :  یشكل 

   

 رباء محافظة اربد.   هالسید / مدیر عام شركة ك

   

بعد أن قمنا بزیارة موقع العمل ودراسة دقیقة للمخططات والشروط والمواصفات وجداول الكمیات وجمیع الوثائق وتعلیمات 
ي كمیات تقدیریة لغرض مقارنة العروض والشركة هالمقاولة وجمیع الظروف الخاصة بإنشاء األعمال المذكورة في جداول العطاء 

ا من األمور همنا سائر الظروف المحلیة والرسوم والعمال وغیرهللزیادة والنقصان. كما تفذه الكمیات قابلـة ها وهغیر ملزمة ب

   -ا عالقة بالعمل  فأننا نحن الموقعین أدناه: هالتي ل

ً ها وصیانتهذه األعمال المطلوبة وإتمامهنعرض بان نقوم بإنشاء كامل  - 1 لشـروط ومواصفات العطاء وباألسعار  ا وفقا

    )                                ( ول الكمیات بمبلغ وقدرهالمذكورة في جدا

بح مستحقا لنا بموجب شروط ........................... دینار أردني أو أي مبلغ آخر یصط .......................................فق

 ذا العطاء.   ه

   

 أیام ( عشرة أیام من تاریخ كتاب المباشرة بالعمل.   10ذا أن نباشر العمل خالل فترة) هد في حال قبول عرضنا هنتع - 2

مالیة مقبولة لدیكم وذلك  هد في حالة قبول عرضنا أن نقدم الكفالة المطلوبة لحسن التنفیذ من مصرف أو مؤسسهنتع - 3

ً  10بمبلغ یعادل     لنموذج الكفالة المرفق.  % من قیمة العطاء المحال وفقا

   

ً یوم( 120)  ذا العرض لمدةهنوافق على أن نلتزم ب - 4 لنا  , ابتداء من التاریخ المحدد لفتح العطاء ویبقى العرض ملزما

 ذه المدة                  .   هطیلة 

   

ً  ذا مع قرار اإلحالة یشّكل عقداً هعرضنا  - 5  بیننا وبینكم.   ملّزما

   

نعلم بأن الشركة غیر ملزمة بإحالة العطاء على أقل األسعار أو قبول أي عرض وأن الشركة غیر ملزمة إلبداء أسباب  - 6

 ذلك   

 …………………………  رهمن ش……………………….. ذا الیوم  هحــرر في 

ً ....................اســـــم المقاول ... ً  ................ومفوضا  باسم ونیابةذا العرض هلتوقیع  رسمیا

 

  ................عن المقاول باعتباره..............................

 

  .......................................………..عنوان المقاول 

 

   .......………..................د.....................هاسم الشا

 

 .............................………………..  د  هتوقیع الشا

 

 مكان العمل........................................................ 

   

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

   

  هالمطلوب االلتزام ب                                                 الرقم       المــوضـوع  

 

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

 والمقدم من قبل العارض   % من السعر االجمالي للعطاء    5                                الة الدخول بالعطاء   كف 7

 

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

 % من السعر االجمالي للعطاء المحال   10كفالة حسن التنفیذ                                     8

 

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

 قبول اإلحالة وتقدیم كفالة حسن التنفیذ.  منأیام  10الفترة المحددة إلصدار أمر للمباشرة بالعمل بعد  9

                           

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

 

     غرامات التأخیر وعدم اإللتزام بشروط السالمة العامة-10

  

مر العمل أ( ثالثة دنانیر عن كل جوره وكل یوم تأخیر من تاریخ تسلیم 3ا)هفي عملیة الحفر لجور االعمده وتوابع -أ

 للمقاول.  

 ( ثالثة دنانیر عن كل جوره وكل یوم تأخیر من تاریخ غرز االعمدة.  3ا)هاألوضاع لجور أال عمده وتوابع في إعادة -ب

 ( خمسون دینار عن كل ساعة تأخیر. 50) في حاالت الطوارئ -ت

 ( عشرة دنانیر عن كل یوم تأخیر ولكل عامود. 01) معارضةفي حالة خلع أالعمده ال -ث

عن  ( خمسون دیناراً 50ا )هفي حالة عملیة حفر) وطم ( خنادق الكوابل واألرضي والمفاتیح و محطات التحویل وتوابع -ج

 یوم تأخیر.  كل 

 ( خمسون دینار عن كل یوم تأخیر. 50في حالة عملیة إعادة األوضاع  للفقرة )ج( ) -ح

جراءات السالمة الخاصة إدینار في حال عدم التزام المقاول بأي بند من بنود نموذج كشف التفتیش على معدات و 100 -خ

 .ولكل یوم EHS21B-21 Rev bبالورش والفرق الفنیة رقم 

الخاصة  تفتیش على معدات الوقایة الشخصیةدینار في حال عدم التزام المقاول بأي بند من بنود نموذج كشف ال 50 -د
 .ولكل یوم EHS20B-20 Rev bبالورش والفرق الفنیة رقم 

 ات الرسمیة الستصدار التصاریح. هدینار عن كل یوم تاخیر في التنسیق مع الج 50 -ذ

 خیراو عدم حضور لكل مندوب بعد ساعة بدء الدوام الرسمي في الشركة. أدینارعن كل یوم ت 40          -ر

   ( عرض العطاء 1ملحق نموذج رقم ) 

 .   ور في حاالت التمدیدهش 3ا هالی اء العطاء ولجمیع انواع الحفریات مضافاً هر من تاریخ انته( ش12مدة الصیانة)  -11

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

ً  اتولجمیع انواع الحفری اء%( م ن قیمة األعم ال المنجزة  بموجب العط5یانة )كفالة الص -12  هالناجم ها القیمهالی مضافا

 عن التمدید .   

اء جمیع ها بعد انتهن یتم صرفأ% ( من قیمة الدفعة المستحقة،على 10) نسبة المحتجزات من الدفعات المستحقة -13

 الفواتیر وتقدیم كفالة الصیانة للعطاء. 
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 ( كفالة الدخول بالعطاء 2نموذج رقم )  -ب 

TENDER GUARANTEE 

  

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

 

 یسرنا إعالمكم بأن مصرفنا یكفل المقاول....................................  

  

  ..…......................................................................... 

 

 بمبلغ .......................................................دینار أردني  

 

 .   2022/  102وذلك مقابل كفالة العطاء رقم  

 

 ............................………............................  الخاص باعمال 

   

ً  هبالتزامات هلتأمین قیام  ا.   هللشروط المتعلقة بذلك والتي دخل المقاولة المذكورة على أساس كمقاول متقدم للعطاء المذكور وفقا

   

ً 120ذه الكفالة ساریة المفعول لمدة) هوتبقى  ا أو لحین قبول اإلحالة وتقدیم كفالة حسن التنفیذ من أحد همن تاریخ صدور ( یوما

 المقاولین.  

   

 طلب منكم بصرف النظر عن أي اعتراض من قبل المقاول.   د بان ندفع لكم المبلغ المذكور أعاله عند أول هوإننا نتع

   

   

   

   

 ........…...............  توقیع الكفیل / مصرف                              

   

 ……....................  المفوض بالتوقیـــع                         

   

    . 2022/               /      التاریـــخ                                                                                
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 ( كفالة حسن التنفیذ 3نموذج رقم )  –ج 

PERFORMANCE GUARANTEE 

  

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

 

 یسرنا أعالمكم بأن مصرفنا......................... ....................... 

  

 قد كفل بكفالة مالیة ، المقاول.............................................   

 

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

   

 ....................…………….............  المتعلق باعمال   2022 /102بخصوص العطاء رقم 

 

حسب الشروط  هأردني . وذلك لضمان تنفیذ العطاء أعاله المحال علی بمبلغ ) .....................................................( دیناراً 

بدون أي  همن هد بان ندفع لكم بمجرد ورود أول طلب خطي منكم المبلغ المذكور أو أي جزء تطلبونهالواردة في وثائق العطاء وإننا نتع

نظر عن أي اعتراض أو مفاوضة من جانب المقاول ذا الطلب بموجب العطاء وذلك بصرف الهتحفظ أو شرط مع ذكـر األسباب الداعیة ل

ً هنا ولحین تسلم األشغال المنجزة تسلما ًهذه الكفالة ساریة المفعول من تاریخ صدورهعلى إجراء الدفع وتبقى  بموجب العطاء المحدد  ائیا

 على طلب صاحب العمل.   ا بناءً ها أو تجدیدهر... .................. من عام ........... ما لم یتم تمدیدهبتاریخ ش

   

   

 ..............   ........توقیع الكفیل / المصرف...                                     

   

 ..................     ........المفوض بالتوقیع...                                     

                                                                       

   . 2022التاریــــخ       /      /                                                                            
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 (  كفالة الصیانة 4نموذج رقم )  -د 

MAINTENANCE GUARANTEE 

   

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

 

 یسرنا إعالمكم بأن مصرفنا................................................ 

   

 ................   قد كفل بكفالة مالیة ، المقاول............................

 

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

   

 .……………....................  المتعلق بأعمال       102/2022بخصوص العطاء 

 

فیما  هأردني وذلك ضمانا اللتزام المقاول بتنفیذ جمیع التزامات بمبلغ ) .....................................................( دیناراً 

د بان ندفع لكم بمجرد ورود أول طلب خطي منكـم المبلغ هیخص أعمال الصیانة واإلصالحات بموجب شروط العطاء وإننا نتع

ذا الطلب بموجب العطاء وذلك بصرف النظر هبدون أي تحفظ أو شرط مع ذكــر األسباب الداعیة ل همن هالمذكور أو أي جزء تطلبون

ا ولحین هذه الكفالة ساریة المفعول من تاریخ صدورهعن أي اعتراض أو مفاوضة من جانب المقاول على إجراء الدفع  وتبقى 

ا بناء هدیدا أو تجهائي لألشغال بموجب العطاء وقیام المقاول بكمال النواقص واإلصالحات المطلوبة ما لم یتم تمدیدهالتسلیم الن

 على طلب صاحب العمل.   

   

 ..............   ......توقیع الكفیل / المصرف...                                     

                                        

 ....................     .....المفوض بالتوقیع.

   

 .  2022التاریــــخ       /      /      
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 ً   : الشروط الفنیةرابعا

  ============================== 

   د المتوسطهحفریات الج

   

    : مواصفات الحفر وتقدیم المواد واعادة االوضاع وال ًا

   

   د المتوسط. هحفر جور اعمدة الج  -أ

   

،  هامتیاز الشرك هضمن منطق هد المتوسط ومحطات التحویل الفرعیهالجد بأعمال الحفریات النشاء خطوط هویشمل العمل قیام المتع 
اء من ها مع إزالة ناتج الحفر وأیة زوائد أو أنقاض تنتج بسبب عملیة الحفر فور االنتهما كان باطنهما كانت طبیعة األرض ومهوم

 قبل الحفر ویكون حفر الجور باألبعاد التالیة :   هعملیة الحفر واعادة االوضاع الى ما كانت علی
   

 سم 180×90×90عمق ×طول×جورة عامود ضغط متوسط عرض  وصب حفر 1

 سم 150×90×90عمق ×طول×جورة عامود ضغط متوسط عرض وصب حفر  2

 سم 180×120×90عمق ×طول×جورة عامود ضغط متوسط عرض  وصب حفر 3

 سم 230×100×80عمق ×طول×جورة ضغط متوسط عرض وصب حفر 4

 سم 230×120×90عمق ×طول×عامود حديدعرض جورةوصب حفر  5

 سم 100×80×80عمق ×طول×عامود دعمة عرضوصب حفر  6

 سم لكل قاعدة 50×50×50( 4جورة قاعدة محول عدد) وصب حفر 7

8 
سم  40لعامود ضغط متوسط مع تكسير الصبة بعمق الحفر على الصبة األسمنتية أو الطمم الترابي أو الصخري 

 عن سطح األرض وأعادة الصب لغايات تعديل أعمدة جهد متوسط.

9 

السعر تأمين الحصمة والرمل  والدبش والماء ويشمل  بالمتر المكعبصبة اسمنتية الحفر بالمتر المكعب وعمل 

العمل وعمل طوبار بالخشب الالزم للصبة ان   واالسمنت لموقع  العمل وتأمين العمال الالزمين للصب في موقع

لزم وازالة االنقاض من الموقع وتكون كميات للمواد اعالة حسب الجدول بالبند رقم )ب( من تقديم المواد للصبة 

 .االسمنتية

 ملم ( 40) قطر        سم  230ستي ضغط متوسط بالصخر عمق وتدكيك نقر  10

 سم210×100×80عمق ×طول×متوسط عرضجورة مشد )استي( ضغط وطم حفر  11

12 
سم  40لعمود ضغط متوسط مع تكسير الصبة بعمق أو الطمم الترابي أو الصخري الحفر على الصبة االسمنتية 

 لغايات خلع عامود جهد متوسط. عن سطح االرض مع طم الجورة واعادة الوضع الى ما كان عليه قبل الحفر

13 
سم عن سطح االرض وقصه وطم الجورة واعادة الوضع على ما  40بعمق الحفر على قضيب ستي ضغط عالي 

 .كان عليه

14 
في قاع الخندق( مع تأمين تراب  2ملم  40متر ) قطر  3سم كل  120سم مع قدح ثقب بعمق  80×50حفر خندق 

 احمر خالي من الحجارة وطم سلك االرضي في الخندق بهذا التراب وازالة مخلفات الحفر

15 
ملم( في قاع الجورة وتأمين التراب األحمر الخالي من 40سم )قطر120مع قدح بعمق  80×80×210حفر جورة 

 الحجارة ووضعها في الجورة بعد دق قضيب التأريض و ازالة االنقاض الناتجة عن الحفر

16 
لجميع مواقع العمل أو لظروف  ةكوماتسو أو ما يعادله بالساع 200سي )كتر بلر( /أو  50اجرة جرافه أظافر 

 .الطوارئ )بدون أظافر( ضمن منطقه امتياز الشركه

 اجرة كمبريسه بالساعه لجميع مواقع العمل ضمن منطقه امتياز الشركه 17

 ساعه واصل  مواقع العمل ضمن منطقه االمتياز 8اجرة عامل حفريات ولمدة  18
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 ضمن منطقه االمتياز ةالورشساعه مرافق مع  8اجرة عامل حفريات ولمدة  19

 توريد رمل عدسية او فولية 20

 سم 15*40*20توريد بلوك مفرغ  21

22 
سم مع بناء البلوك لعمل جدران لحماية المحوالت وقصارة الجدران خشنة وناعمة  15*40*20توريد بلوك مفرغ 

 وكل ما يلزم للعمل حسب المواصفات المعتمدة باالشغال العامة

  

لالعمدة والمشدات من قبل المقاول ضمن مناطق امتیاز الشركة بأمر عمل واحد او عدة  ا یومیا  هالجور المطلوب حفرعدد  •

(جورة كحد ادنى بغض النظر عن نوعیة التربة ) رملیة , ترابیة ,  30ي) ها هد المتوسط وتوابعهاوامر عمل ألعمدة الج

  , الى غیر ذلك ...( هصخریة , صبة باطون , زفت

جورة یومیا على األكثر وذلك حسب حاجات  50ا  یومیا لتصبح هللشركة الحق في طلب زیادة عدد الجور المطلوب حفر  •

ر هجورة وفي الش 300ندس المشرف على ان الیزید عدد الجور المطلوبة خالل اسبوع واحد عن ها المهالعمل التي یحدد

ذا هاالعتبار عند تسعیر البنود الخاصة بالعطاء لتحمیل الكلف االضافیة لد اخذ ذلك بعین هجورة وعلى المتع 1200الواحد عن 

  البند ان وجدت.

ملم لتأریض االعمدة في قاع الجورة ویكون سعر  40سم وبقطر 120في الجور الصخریة یتم النقر لقضیب التأریض بعمق  •

  د المتوسط. هیات واالسعار لحفریات الج( جداول الكم1) ذا البند مشمول لسعر الحفر للجور المذكورة بالجدول رقمه

   

    تقدیم مواد للصبة االسمنتیة - ب

   

ا هد بتقدیم الدبش والرمل المخلوطة من اجل قیام الشركة بعمل الصبة االسمنتیة حول االعمدة المراد تركیبهویشمل العمل قیام المتع 
ا بالمواد )رمل + دبش ( وخصوصا  لألعمدة الحدیدیة بشرط ان هد تأمینها وللمواقع التي یطلب من المتعهفي الجور التي تم حفر

كغم ویكون الرمل المخلوط من النوع القاسي  10 هیكون الدبش من الحجر القاسي والخالي من الصوان والحثان والیتجاوز وزن
 الخالي من التراب واالمالح أو أیة مواد عضویة وبالكمیات التالیة:   

   

كمیة االسمنت  ) 

 ل (شوا

 حجم الرمل

 ³المخلوط /م
 الرقم اهأبعاد الجور المراد صب ³حجم الدبش/م

 1   سم  180*90*90 0.6/0.75   0.85/1.00   4  

 2   سم  150*90*90 0.5/0.60   0.7/1.00   3  

 3   سم  180*120*90 0.75/1   1.17/1.75   5  

 4   سم  230*100*80 0.75/1   1.1/1.25   5  

 5   سم   230*120*90 1/1.25   1.5/2.00   7  

 6   سم  100*80*80 0.25   0.40   2  

 7     4سم عدد /  50*50*50 0.20   0.30   2  

     

  (م1مالحظة : كل )( تنكة رمل مخلوط. 50)  یعادل ³  

  كیس اسمنت وزن  1رمل مخلوطة بحاجة إلى  3( م0.24)  هتنك 12أینما وردت أن كل  6:1تعني الخلطة األسمنتیة بنسبة

 كغم.   50
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   إعادة األوضاع.- ج

    

ما كان نوع الحفر سواء لتركیب األعمدة أو لجور المشدات أو لخلع األعمدة هویشمل العمل قیام المقاول بإعادة الوضع لموقع الحفر م

د هقبل إجراء عملیة الحفر بالتزفیت أو التبلیط أو الصبة األسمنتیة وحسب طبیعة المنطقة, وال یتقاضى المتع هوالمشدات إلى ما كان علی

اي مبالغ مالیة ألعادة االوضاع وعلى المقاول ان یأخذ ذلك بعین االعتبار عند تقدیم اسعار الحفر وتأمین المواد ویتم اعادة االوضاع 

ة یتم هواالشغال العامة واي ج البلدیاتللمواصفات الصادرة عن  ا  لى ان یتم اعادة االوضاع وفقع هوب عنینن ندس او مهبإشراف الم

 ا.  هالحفر بممتلكات

 

 ً     :اه: إجراءات تسلیم مواقع الحفریات واستالم ثانیــا

   

د تزوید فرقة هالمتعندس المشرف صاحب االختصاص بتحدید الجور لألعمدة المشدات من خالل مساح الشركة وعلى هیقوم الم -1

 الخبرة الكافیة لمرافقة مساح الشركة الستالم مواقع األعمدة والمشدات في موقع العمل.   هالمساحة بمندوب لدی

بموجب  هد أو من ینوب عنهإلى المتع ا مسبقا  هبتسلیم المواقع التي تم تحدید  هندس المشرف صاحب االختصاص أو من ینوبهیقوم الم -2

ا وعدد جور المشدات وتاریخ أمر المباشرة بالعمل والمدة الالزمة هوعدد جور األعمدة ومقاسات هاسم موقع العمل وعنوان هأمر عمل یحدد فی

 اء من أمر العمل.   ها وتاریخ االنتهإلكمال العمل والتي یتم تحدید

اح الشركة ویعرف أمر عمل ومس هد أو مندوبهندس المشرف صاحب االختصاص والمتعهیتم اعتماد أمر عمل الحفریات من الم -3

   -الحفریات بما یلي: 

   

ا دفعة هد إنجازهمجموعة حفریات األعمدة والمشدات والتي یطلب من المتع هد المتوسط بأنهیعرف أمر العمل الواحد لحفریات الج -أ    

 واحدة.  

   

 یعتبر أمر العمل وحده متكاملة من حیث االستالم والتسلیم وغرامات التأخیر.   -ب

   

ا سواء كانت فیموقع واحد أو عدة مواقع ضمن هد تنفیذهیشمل أمر العمل على مجموعة األعمال )الحفریات ( التي یطلب من المتع -ج

 مناطق امتیاز الشركة.   

   

 ا ترابیة أو صخریة سواء كانت للمشدات أو لألعمدة بموجب أمر العمل.  هما كان نوعها ومهیحدد عدد الجور المطلوب إنجاز-د

   

 اء أمر العمل بناء على الجدول أعاله.   هیتم احتساب المدة الالزمة إلن -ـه

 

( جورة كحد ادنى مهما كانت 30) / أمر العمل میتسل خیعدد الجور المسلمة بموجب أمر العمـــل من تار  عدد أیام تنفیذ أمر العمل = 

 أبعادها  

     

 اء أمر العمل المستعجل حسب مایلي: .  هیتم احتساب المدة الالزمة إلن -و

   

ما ه( جورة كحد ادنى م20) / أمر العمل میتسل خیمن تار عدد الجور المسلمة بموجب أمر العمـــلام تنفیذ أمر العمل المستعجل = عدد أی

 .ا هكانت أبعاد

   

ندس المشرف وبحد أقصى یومین من تاریخ تسلیم موقع العمل هتحسب أیام تنفیذ أوامر العمل من تاریخ تسلیم أمر العمل من قبل الم -ز

 للمقاول.  

   

 وارضي الحیادي )النیوترال( بطول  جورة ( لحفر ارضي محطة التحویل15)  ـ + و ( ما یعادلهیضاف على عدد أیام العمل بالفقرة ) -ح

) ألرضي النیوترال  ما بلغ طول الخندقه( وفي حاالت التعزیز م15ما كانت طبیعة التربة وحسب الوصف الوارد بالبند رقم) همتر م60

 + المحطة. (   
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 ندس المشرف صاحب االختصاص إعطاء أوامر عمل حفریات ألكثر من أمر عمل واحد دفعة واحدة.  هیحق للم -ط

  

ة هبالج ندس المشرف خطیا  هطرف ثالث على تنفیذ اوامر عمل الحفریات على المقاول ابالغ المفي حالة حصول اي معارضة من اي  -ق
تتبع  واذا وجدت المعارضة فعلیا   التأكد من حصول المعارضة فعلیا   هندس المشرف او من ینوبهالمعارضة واسماء المعارضین وعلى  الم

 االجراءات التالیة:   

   

باالعتراض یتم تمدید مدة امر العمل ندس المشرف خطیا  هتزید عن ثالثة ایام من تاریخ ابالغ المقاول للم اذا تم حل االعتراض بمدة ال -1

  مدة ثالثة ایام.

  

یتم الغاء امر العمل ویحق  اذا زادت مدة االعتراض عن ثالثة ایام ووجد ان المدة الزمنیة الالزمة لحل االعتراض ستكون طویلة جدا   -2

د بامر عمل هحل االعتراض اعطاء امر عمل اعتیادي حسب التسلسل الوامر العمل االعتیادیة او الزام المتع ندس المشرف عندهللم

  ائیا. ها نهطبیعة العمل وینطبق ذلك على اوامر العمل التي لم یحفر ب همستعجل وحسب ما تقتضی

ا ویتم اعطاء امر عمل هفیتم حصر الكمیات التیتم حفر اهي االعتراض علیهویتن ا جزئیا  هاما بالنسبة الوامر العمل التي تم الحفر ب -3

ا اقل من عشرون ها مع الزام المقاول بسمل الجور المحفورة اذا مضى على حفرهاعتیادي او مستعجل لباقي الجور التي لم یتم حفر

 ذه الغایة.  هل یتم السمل على حساب الشركة ویعطى المقاول بدل اجور عمال واذا زادت المدة عن عشرون یوما   یوما  

تامین جمیع وسائل السالمة العامة والمروریة  هأمر المباشرة بالعمل وعلی هبعد تسلم هد بالمباشرة بأعمال الحفر المطلوبة منهیقوم المتع -4

ا وذلك لمنع إلحاق أیة أضرار سواء باإلنسان أو الحیوان أو اآللیات هبأعمال حفر جور أعمدة الضغط المتوسط ومشدات هعند قیام هل

 خالل مدة الحفر.   

   

 ا سابقا بموجب أمر عمل تسلیم موقعا  ها یقوم المقاول بتسلیم أوامر العمل التي تم استالمهاء من عملیة حفر الجور وتامین موادهبعد االنت -5

ندس ها من ) رمل ، دبش ( حسب شروط العطاء ویحق للمهزة وتم تأمین  موادهحسب األصول من قبل المقاول بان الحفریات جا
 د بذلك كافیا  هذه الجور واعتبار قرار المتعهزیة هالستالم جا هذا التسلیم والمباشرة بالعمل دون إرسال أي مندوب عنهالمشرف اعتماد 

 .   هلیمزیة العمل الذي قام بتسهویتحمل المقاول بدل عطل الورش في حال عدم جا

   

ما كانت هوعدم اللجوء الى نقر ) الستي ( مطلقا  وم هعلى المقاول االلتزام بحفر المشدات حسب االبعاد المبینة بأمر العمل المسلم ل -6

ا وفي حال قیام المقاول بالنقر هعلی هندس المشرف او من یفوضهطبیعة االرض ) صخریة ( اال في الحاالت التي یتم اخذ موافقة الم

 أي بدیل مادي نظیر ذلك.    ه) النقر ( ملغاة وال یصرف ل هومخالفة ذلك تعتبر جمیع االعمال المخالفة المر العمل المسلم ل

   

من إتالف مواسیر المیاه والمجاري  د توخي الدقة والحذر أثناء القیام بالحفر في باطن األرض وفي جمیع مواقع الحفر خوفا  هعلى المتع -7

في حالة مصادفة أیة خدمات مدفونة  التوقف عن العمل فورا   هواالتصاالت وأیة خدمات مدفونة داخل األرض وعلی رباءهوكوابل الك

 ذه الخدمات یتحمل المقاول كافة تكالیف األضرار.  هندس المشرف بذلك وفي حالة إلحاق أي ضرر بهداخل األرض وإبالغ الم

   

ات أو كلفة تامین المواد وإعادة األوضاع في الحاالت التي تقوم الشركة بإلغاء الحفر تتحمل الشركة كلفة أي حفریات لألعمدة والمشد -8
ا قبل الحفر وحسب المواصفات المبینة وثم هد القیام بطم الجور وإعادة األوضاع التي كانت علیهألي سبب من األسباب وعلى المتع

  المحاسبة حسب جدول األسعار. 

   

على المقاول االلتزام باألبعاد للجور حسب المواصفات الفنیة المطلوبة بجدول األسعار وفي حالة زیادة الحفر عن المواصفات الفنیة  -9

  ذه الزیادة.هالمطلوبة ال یحاسب المقاول على أي زیادة بالحفر ویتحمل المقاول كلفة الصبة األسمنتیة نتیجة 

  

 ندس المشرف.  همع الم هالالزمة ألعمال الصب على األعمدة وحسب ما یتم االتفاق علییلتزم المقاول بالترتیبات  -10

   

د المتوسط ) رمل+ دبش+میاه+ اسمنت ( في جمیع هیلتزم المقاول بتأمین المواد الالزمة ألعمال الصبة األسمنتیة على أعمدة الج -11

ا هتصاص مع تأمین العمالة الالزمة ألعمال الصبة الوارد وصفندس المشرف صاحب االخهمواقع العمل وحسب الموعد الذي یحدده الم
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بدل العطل والضرر الذي یلحق بالشركة وحسب تقدیر  ه( وفي حالة عدم التزام المقاول یتم تغریم40( صفحة رقم) 16في البند رقم) 

 االعتراض على ذلك.    هندسالمشرف صاحب االختصاص وال یحق لهالم

   

 ً     :خامسا
   

 اوال : االلتزام بقواعد السالمة العامة:    

 االلتزام بقواعد وتعلیمات وشروط السالمة العامة والمحددة من الشركة.    هیجب على عمال المقاول او المستخدمین لدی .1
ذا هنتیجة االعمال موضوع  هعن اي اضرار تُصیب العمال و/او المستخدمین لدی هیكون المقاول مسؤوال  مسؤولیة كاملة ومطلق .2

م بقواعد وتعلیمات وشروط السالمة العامة او ال سبب اخر هم او بسبب عدم تقدیهاحتراز من قبل همال او قلهالعطاء والتي تنتج بسبب ا
عن تنفیذ س او االصابات الناتجة هربائي او حاالت السقوط او الدهذه االضرار على سبیل المثال ال الحصر )حاالت الصعق الكهومن 

 اعمال العطاء(.   
   

 ثانیا: المسؤولیة عن االضرار التي تلحق بالشركة او الغیر او االلیات او الحیوانات او الممتلكات العامة او الخاصة:   
ممتلكات الغیر او  یتحمل المقاول كامل المسؤولیة )القانونیة والمالیة( عن كافة االضرار المادیة والمعنویة التي تلحق بالشركة او الغیر او

ذه ها بموجب العطاء ومن هآالیات الغیر او الحیوانات )بالصورة المباشرة او غیر المباشرة( والتي تقع نتیجة اعمال المقاول او بسبب
ل س او حاالت النفوق( ویحق للشركة في حاهربائي او حاالت السقوط او الدهاالضرار على سبیل المثال اال الحصر )حاالت الصعق الك

ا ادخال المقاول هما كانت طبیعتهم هاقام اي شخص )طبیعي او معنوي( اي دعوى ضد الشركة للمطالبة بالتعویض عن االضرار الالحقة ب
 ذه االضرار.   هالمسبب الوحید ل هذه الدعوى بصفتهطرفا  في 

   

 ثالثا : التقاضي والقانون واجب التطبیق:   

ذا العطاء او بسبب هعن  هذا العطاء واي اتفاقیات الحقة او منبثقهفي حال نشوء اي نزاع اوخالف حول تطبیق او تفسیر او تنفیذ بنود 
ي المختصة هتكون محاكم اربد )قصر العدل(  هعن هاالعمال موضوع العطاء او بسبب مخالفة المقاول لبنود العطاء او اي اتفاقیات منبثق

ت مدة العطاء اذا كان سبب الخالف هو القانون واجب التطبیق حتى لو انتهویكون القانون االردني  هزاع او الخالف والبت فیذا النهبنظر 
   او النزاع عدم جودة او اكمال االعمال او غیر ذلك
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 ً    اه: الفواتیر والمحاسبة علیسادسا

   

 ، بالط ، الخ  ه، صبـ هصخریة، ترابیة ،  زفتتعتبر األسعار للحفریات موحدة لكافة أنواع التربة )  -1

 د في كتاب االحالة.   ها من قبل المتعهاالفرادیة المبینة في جدول األسعار والموافق علی د باألسعارهویلتزم المتع…. ( 

   

باستثناء ) الحاالت القصوى التي یتم قیاس أبعاد الحفریات من قاع الحفرة  وال یجوز للمقاول إجراء الحفریات بأقل من األبعاد المطلوبة  -2

ذه الحالة یتم محاسبة المقاول على أساس السعر المعروض هوفي  هندس المشرف صاحب االختصاص أو من ینوبها المهیوافق علی

 ً  نسبة فروقات أبعاد الحفریات حسب النسبة والتناسب.     همن مخصوما

   

یع األعمال المنجزة اء من تنفیذ اوامر العمل واعادة االوضاع شاملة جمهعند االنتتنظم الفواتیر على ثالثة نسخ من قبل المقاول  -4

  .الوامر العمل

   

المر العمل و تدفع المطالبة مره واحدة وذلك بعد إعادة األوضاع وتوقیع  هائهد على أي امر عمل جزئیا إال بعد إنهال یحاسب المتع -4

ندس المشرف أو من ینوب هائي من قبل المها حسب األصول واالستالم النهالحفر بممتلكاتالسلطات المحلیة والدوائر الرسمیة والتي تم 

 الى قسم التدقیق الفني .    هباالضاف هعن

   

تحقة ثناء المحتجزات من الدفعات المسویحاسب على كامل القیمة المستحقة باست هد على الفواتیر المقدمة منهیتم محاسبة المتع -5

 الدفعة المس تحقة او الحس میات الناجمة عن غرامات التأخیر ان وجدت.   همن قیم% 10ا هالغ قیمتبوال

   

 ا.   ها وأیة نماذج أخرى من قبل إدارة الشركة بعد إحالة العطاء وعلى المقاول االلتزام بهیعتمد تصمیم الفواتیر ومحتویات -6

   

ات الرسمیة التي تم هالحفریات ومن رئیس الورشة ومن الج یقوم المقاول بتصدیق الفواتیر من المساح الذي قام بتحدید مواقع -7

  ندس المشرف الذي اصدر امر العمل. ها للمهندس المشرف ومن ثم تسلیمها اذا طلب ذلك من المهالحفر بممتلكات

  

بالتوقیع على ن دس المش رف وم دیر ال دائرة ویقوم المس اعد المعن ي هی تم التص دیق عل ى الف واتیر م ن قب ل الم -8
ندس المشرف ویتم االلتزام بالمدة شریطة عدم وجود هر من تاریخ تسلیم المقاول كشف فواتیر الحفریات  للمهكشف الفواتیر خالل ش

 اي مالحظات على الفاتورة .  

   

ا حسب االصول على ان ال یتجاوز مدة المصادقة اسبوع من تاریخ هیتم ارسال الفاتورة الى دائرة التدقیق الفني للمصادقة علی -9

 ا الفاتورة.  هناك اي مالحظة فنیة على االعمال التي تتضمنهورود الفاتورة للدائرة ما لم یكن 

   

ً 14ائیة بعد) ها بصورة نهیتم صرف مستحقات المقاول عن الفواتیر المصادق علی -10 من تاریخ مصادقة دائرة  ( اربعة عشر یوما

 ا.  هالتدقیق الفني علی

   

إذا طلب من المقاول القیام بأي نوع من انواع الحفریات او تأمین المواد او اعادة االوضاع بأبعاد غیر وارده في جدول االسعار  -11

ً هفیتم محاسبة المتع  من السعر المحال بموجب العطاء  .   د على الفروقات نسبة وتناسبا

   

ندس المشرف صاحب االختصاص وجوب استعمال ونش الشركة لسحب الكوابل فان الشركة تقوم ها المهحاالت التي یقرر فیفي ال -12

( فلس لكل متر طولي وفي حالة عدم توفر الونش لدى الشركة 400ا أذا كان صالحا لسحب الكوابل واألجرة )هبتأجیر الونش المتوفر لدی
 ه الغایة.  ذهل هفعلى المقاول تامین ونش خاص ب

   

%( من 10( من الشروط العامة یحاسب المقاول بزیادة)  21ا بالمادة رقم ) هفي حالة أوامر العمل المستعجلة المنصوص علی -13

 السعر االفرادي المحال بالعطاء.  
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 ً    : جداول األسعار والمخالفات والعاملین والخبرات واآللیاتسابعا

   

ي كمیات تقدیریة من اجل المقارنة بین المقاولین عند دراسة العروض المقدمة وتعتمد قیمة هالكمیات الواردة بجداول األسعار  -1
العطاء الفعلیة كقیمة أجمالیة لجمیع الجداول من قبل إدارة الشركة عند اإلحالة وتتم اإلحالة على أساس األسعار االفرادیة لجمیع 

النظر إلى الكمیات الواردة بالجداول ویتم التعامل مع المقاول المحال علیة العطاء على أساس قیمة السعر أنواع الحفریات دون 
د المتوسط أو المنخفض أو الكوابل هاإلجمالي للعطاء ولجمیع أنواع الحفریات الواردة بالجداول أو السعر اإلجمالي لحفریات الج

 مجزئا على أكثر من مقاول.  على حده فیما إذا أحیل العطاء األرضیة كالً 
الكمیات الواردة في جدول األسعار هي كمیات تقدیریة لغایات االستدالل والتسعیر فقط ال غیر وتتم المحاسبة النهائیة على أوامر  -2

  العمل التي یتم تنفیذها من قبل المقاول.
بأي حال من األحوال تغییر أي حرف أو كلمة أو على العارض أن یعبأ األسعار حسب ما هو مقدم بوثائق العطاء وال یجوز له    -3

 .رقم أو تصمیم لهذا الجدول وإذا خالف العارض ما ورد أعاله یعتبر عرضه مرفوضا
على العارض أن یدرس بنود العطاء وشروطه العامة والخاصة والمواصفات الفنیة لجمیع انواع الحفریات بصورة دقیقة قبل القیام  -4

 بتعبئة جدول األسعار.  
 في حال وجود أیة مخالفات لبنود العطاء على المقاول تعبئة هذه المخالفات في جدول المخالفات المعد لهذه الغایة.  -5
أي مخالف ه لشروط العط اء أو مالحظة له ا انعكاس م الي على العط اء یجب على العارض أن یذكر ذلك بصراحة ویبین مدى  -6

 جب جدول خاص یتم إعداده من قبل العارض.االنعكاس المالي زیادة او نقصان، وذلك بمو

الوصف للبنود بجداول األسعار بصورة مختصرة والوصف التفصیلي لجمیع البنود الواردة بالجداول ضمن وثیقة العطاء ولجمیع  -6
 أنواع الحفریات.  

لیمة وحقیقیة مع التوقیع علیها یلتزم المقاول بتعبئة جداول المخالفات والعاملین والخبرات واآللیات والمعدات المرفقة بصورة س -7
 وختمها بالختم الخاص بالمقاول.  
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 شركة كهرباء محافظة اربد المساهمة المحدودة

 (102/2022) عطاء رقــــــم
 جدول مخالفـــــات

   

 المخالفة
 رقم البنـد

 المخالـف

   

           

 …………..  توقیع المقاول              

   

 ………….  الخاتم الرسمي                        

   

   2022التاریخ /     /                     
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 شركة كهرباء محافظة اربد المساهمة المحدودة

 (102/2022عطاء رقـــــــم) 

 د والخبرات السابقةهكشف بأعداد العاملین لدى المتع

   

د طیلة فترة هم السابقة وتكون محتویات الجدول ملزمة للمتعهذا الجدول للعاملین مع خبراتهعلى المقاول استكمال تعبئة 

 المشروع.  

   

 الرقم الوصف العدد مالحظات

 1 ندس هم      

 2 مساح  

 3 مراقب  

 4 فني  

 5 محاسب  

 6 إداري  

 7 سائق  

 8 عمال  

 9 مهن أخرى  

   

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

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

   

 د.هادة حسن تنفیذ من صاحب آخر مشروع تم إنجازه من قبل المتعهترفق ش    

   

 …………….  توقیع المقاول 

   

 …………..  الخاتم الرسمي 

 

    2022/    /        التاریخ
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 شركة كهرباء محافظة اربد المساهمة المحدودة  

     (  102/2022    عطاء رقـــــم )

   دها المتعهكشف بآلیات والمعدات والعدد التي یملك

   

ا وإرفاق صور عن ترخیص اآللیات هوالعدد التي یملكذا الجدول وبیان جمیع اآللیات والمعدات هعلى المقاول استكمال تعبئة 
د هذا الجدول ملزمة للمتعهوللشركة الحق في الكشف على جمیع اآللیات والمعدات والعدد والترخیص األصلي وتكون محتویات 

    .طیلة فترة المشروع

   

 الرقم   الوصـــــــف   العــــدد   مالحظــــات  

         

 سیارات بكب

    

 بكرات سحب كوابل

   

 ( compressorsكمبریسات ) 
 

 جكات رفع الدرمات
 

 ماكینات سحب كوابل
 

ا العمل في هأیة مستلزمات أخرى یتطلب
 المشروع.   

   

   

   

  1 

 

  2 

 

  3 

 

  4 

 

  5 

 

  6 

   

 

 ………….  ......توقیع المقاول 

   

 ………...........الخاتم الرسمي 

   

  2022/    /               التاریخ     
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 *لحفریات وتركیب الجهد المتوسط الهوائي األسعار والكمیاتجدول 

 الكمية* ةالوحد الوصف الرقم

سعر 

الوحدة 

 )حفر(

بالدينار 

 األردني

سعر 

الوحدة 

 )صب(

بالدينار 

 األردني

سعر 

الوحدة 

بالدينار 

 االردني

 السعر

 اإلجمالي

بالدينار 

 أردني

1 
جورة عامود ضغط متوسط عرض  وصب حفر

 سم 180×90×90عمق ×طول×
 2000 عدد

  
 

 

2 
جورة عامود ضغط متوسط عرض وصب حفر 

 سم 150×90×90عمق ×طول×
 350 عدد

  
 

 

3 
جورة عامود ضغط متوسط عرض  وصب حفر

 سم 180×120×90عمق ×طول×
 50 عدد

  
 

 

4 
عمق ×طول×جورة ضغط متوسط عرض وصب حفر

 سم 230×100×80
 200 عدد

  
 

 

5 
عمق ×طول×عامود حديدعرض جورةوصب حفر 

 سم 230×120×90
 200 عدد

  
 

 

6 
عمق ×طول×عامود دعمة عرضوصب حفر 

 سم 100×80×80
 300 عدد

  
 

 

7 
سم  50×50×50( 4جورة قاعدة محول عدد) وصب حفر

 لكل قاعدة
 100 عدد

  
 

 

8 

على الصبة األسمنتية أو الطمم الترابي أو الحفر 

الصخري لعامود ضغط متوسط مع تكسير الصبة بعمق 

سم عن سطح األرض وأعادة الصب لغايات تعديل  40

 أعمدة جهد متوسط.

 100 عدد

  

 

 

9 

 بالمتر المكعبصبة اسمنتية الحفر بالمتر المكعب وعمل 

والماء السعر تأمين الحصمة والرمل  والدبش ويشمل 

واالسمنت لموقع  العمل وتأمين العمال الالزمين للصب 

في موقع  العمل وعمل طوبار بالخشب الالزم للصبة ان 

لزم وازالة االنقاض من الموقع وتكون كميات للمواد 

اعالة حسب الجدول بالبند رقم )ب( من تقديم المواد 

 .للصبة االسمنتية

 100 3م

  

 

 

10 
       سم  230ستي ضغط متوسط بالصخر عمق وتدكيك نقر 

 ملم ( 40) قطر 
 600 عدد

  
 

 

11 
جورة مشد )استي( ضغط متوسط وطم حفر 

 سم210×100×80عمق ×طول×عرض
 1200 عدد

  
 

 

12 

أو الطمم الترابي أو الحفر على الصبة االسمنتية 

لعمود ضغط متوسط مع تكسير الصبة بعمق الصخري 

طم الجورة واعادة الوضع  سم عن سطح االرض مع 40

لغايات خلع عامود جهد  الى ما كان عليه قبل الحفر

 متوسط.

 150 عدد

  

 

 

13 

سم عن  40الحفر على قضيب ستي ضغط عالي بعمق 

سطح االرض وقصه وطم الجورة واعادة الوضع على ما 

 .كان عليه

 50 عدد

  

 

 

14 

سم كل  120سم مع قدح ثقب بعمق  80×50حفر خندق 

في قاع الخندق( مع تأمين تراب  2ملم  40متر ) قطر  3

احمر خالي من الحجارة وطم سلك االرضي في الخندق 

 بهذا التراب وازالة مخلفات الحفر

متر 

 طولي

1200

0 
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15 

سم 120مع قدح بعمق  80×80×210حفر جورة 

ملم( في قاع الجورة وتأمين التراب األحمر 40)قطر

الخالي من الحجارة ووضعها في الجورة بعد دق قضيب 

 التأريض و ازالة االنقاض الناتجة عن الحفر

 100 عدد

  

 

 

16 

كوماتسو  200سي )كتر بلر( /أو  50اجرة جرافه أظافر 

لجميع مواقع العمل أو لظروف  ةأو ما يعادله بالساع

 .الطوارئ )بدون أظافر( ضمن منطقه امتياز الشركه

 100 ساعه

  

 

 

17 
اجرة كمبريسه بالساعه لجميع مواقع العمل ضمن منطقه 

 امتياز الشركه
 100 ساعه

  
 

 

18 
ساعه واصل  مواقع العمل  8اجرة عامل حفريات ولمدة 

 ضمن منطقه االمتياز
 100 عامل

  
 

 

19 
 ةساعه مرافق مع الورش 8اجرة عامل حفريات ولمدة 

 ضمن منطقه االمتياز
 200 عامل

  
 

 

     250 3م توريد رمل عدسية او فولية 20

     6000 عدد سم 15*40*20توريد بلوك مفرغ  21

22 

سم مع بناء البلوك لعمل  15*40*20توريد بلوك مفرغ 

 جدران لحماية المحوالت وقصارة الجدران خشنة

وناعمة وكل ما يلزم للعمل حسب المواصفات المعتمدة 

 باالشغال العامة

 100 2م

  

 

 

 

   

التي  *الكمیات الواردة في جدول األسعار هي كمیات تقدیریة لغایات االستدالل والتسعیر فقط ال غیر وتتم المحاسبة النهائیة على أوامر العمل 

 یتم تنفیذها من قبل المقاول.

 

  


