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  (118/2022) قموثيقة العطاء ر 
 (39عدد الصفحات )

 
 معلومات العارض:

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

 دينار.  30ثمن نسخة العطاء = 
 

 
 

 

 تنفيذ اعمال حدادة لمحطات التحويل والتجهيزات الكهربائية
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 المحتـويــــات 

 

 

تعليمات الدخول بالعطاء -: أوال"  

 

الشروط العامة -:" ثانيا  

 

الشروط الخاصة -: ثالثا"  

  

المواصفات والشروط الفنية -: رابعا"  

 

: المسؤولية القانونية عن األضرار & القانون  و سادسا و سابعا خامسا  

 واجب التطبيق

 

الفواتير والمحاسبة عليها -" :ثامنا  

 

جداول األسعار والمخالفات والعاملين والخبرات واآلليات  -" :تاسعا

 والمعدات
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 تعليمــات الدخول بالعطاء  أوال ": 
 

يمكن للمقاولين المدعوين بموجب اإلعالن عن هذا العطاء والراغبين باالشتتتتتتتتتتراط   ي العطاء والذي  -1
( أن يتقدموا للحصتتتتتتتتول عل  تنفيذ اعمال حدادة لمحطات التحويل والتجهيزات الكهربائية يتضتتتتتتتتمن )

 .طاء مقابل د ع ثمن النسخة المقررنسخه من وثائق الع

 :تشمل وثائق العطاء ما يلي -2

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

 

 طـريقة تقديم العروض - 3
 

هذ      يه وأن  العطاءينبغي على من يرغب في االشتتتتتتتترا  ب أن يقوم بزيارة موقع العمل وأن يتّعرف عل
ليته ونفقته الخاصتتتة على جميع المعلومات الالزمة له لتقديم العرض وأن يتفّهم ؤويحصتتتل بنفستتته وعلى مستتت

ماهيتها والظروف المحيطة بالمشروع وسـتتتتتتتـتتتتتتتاحر العادات المحلية وظروف العمل والعمال المطلوبة وكل 
 أو تل  التي لها تأثير على وضع أسعار  . بالعطاءاألمور األخرى التي لها عالقة 

 
 

 . لعطاءانموذج عرض  - 4
 

المرفق في هذا العطاء ويقوم المقاول بتعبحة النموذج وجدول  العطاءالعرض على نموذج عرض  يقدم -أ  
مع ضتتتترورة ختم جميع صتتتتفحات  الكميات واألستتتتعار ويوقّع وثاحق العطاء في األماكن المحددة لذل 

 .والتوقيع عليها  وثاحق العطاء بختم المقاول المتقدم للعطاء
 

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

ل,  ـتتـتتـتتـتتـتتإجراء أي تعدياو من قبل المقاول مباشرة العطاءال يجوز إدخال أي تعديل على نموذج عرض  -ج 
المقاول تقديم عرض , أما إذا أراد  يعّرض عرضتتته للرفضإذا أخّل بأي من هذ  التعليمات فأن ذل  و

 بموجب كتاب رستتتتمينه باستتتتتطاعته أن يقدم ذل  ابديل أو إضتتتتافة بعض التحفظات أو المالحظات ف
ترفق بالعرض شتتتتتتتريطة أن يتقدم بالعرض األصتتتتتتتلي كما هو مطلوب وللجنة العطاءات  منفصتتتتتتتل

 المختصة أن تنظر في عرضه البديل هذا أو ترفضه .
 
يجب على المقاول أن يقدم عرضه على النسخ المطلوبة في دعوة العطاء وان يشمل العرض على  - 5

 -التالية:البيانات والمعلومات 
واذا كان أو شركه وكتاب تفويض للمسؤول المفوض بالتوقيع عنها مباشرة  وضع منشاة المقاول فردا -أ

تآلفة أن تقدم اتفاقية االحتالف بينها بحيث كانت هنا  مشاركة بشكل احتالف فانه يجب على الشركة الم
يكون التآلف بالتكافل والتضامن ) مجتمعين ومنفردين ( وان يوقع أطراف االحتالف على العرض وان 

 يقدموا الكفالة بأسماحهم مجتمعين .
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 ا   زها والمشاريع الملتزم بها حاليخبرة المقاول وكفاءته مع بيان وصف للمشاريع التي سبق أن أنج -ب
 واقعية.إنجازها بأرقام  نسبمبينا   
 

 . لدى المقاولتقديم كشف باآلليات والمعدات واأليدي العاملة الموجودة  -ج
 

خبرة المقاول وكفاءته مع ذكر   التنفيذذكر أسماء المقاولين/ المتعهدين الفرعيين الذي ينوي استخدامهم في  -د
إنجازها بأرقام  نسب مبينا      والمشاريع الملتزم بها حاليازها مع بيان وصف للمشاريع التي سبق أن أنج

 .واقعية.
 

من سعر العطاء على أن يكون البن  المشار  %5يرفق كل عرض بكفالة بنكيه أو شي  مصدق بقيمة  - 
إليه من البنو  المعتمدة في األردن وعلى أن تكون صالحية الكفالة لمدة أربعة شهور على األقل من تاريخ 

العطاء ويرفض أي عرض غير مرفق بكفالة أو شي  مصدق حسب الشروط أعال  . تعاد الكفاالت  اغالق
للمناقصين الذين لم يحالفهم الحظ خالل ستون يوما" من قرار اإلحالة وتعاد كفالة المحال عليه العطاء بعد 

 .   والموافقة على كتاب اإلحالةتقديم كفالة حسن التنفيذ 
 

األردن فان عليه أن يحدد  اول الكامل والرسمي في األردن إما إذا كان مقر المقاول خارجعنوان المق -ـو
له في األردن ليعتبر عنوانه الرسمي الذي توجه إليه كافة المراسالت واإلشعارات وكل إشعار أو     عنوانا

 .و مبلغ بمضمونهارسالة بعثت مسجلة على هذا العنوان تعتبر كأنها قد سلمت إليه 
 

المقاول تقديمها أو إرفاقها بعرضه إذا ورد لها ذكر في  منطلب تأي معلومات أو بيانات أخرى -ز
الشروط الخاصة أو المواصفات الخاصة أو هذ  التعلميات وللجنة الحق في أن تهمل أي عرض غير 

 . العطاء مستوفي لشروط ومتطلبات دعوة
 

 في مجال األعمال التي تتضمنها بنود العطاء.الخبرات العملية والمشاريع التي تم تنفيذها  -ح
 _ شهادة تسجيل الشركة او المؤسسة صادرة عن وزارة الصناعة و التجارة / مراقب الشركات .ط
 
تعتبر األسعار التي يدونها المقاول أمام البنود في جداول الكميات على إنها القيمة الكاملة والشاملة ألشغال  - 6

وأرباح المقاول وتعويضه  قابلة للتسليم وإنها تشمل كذلك األعمال التمهيديةذلك البند بصورة منجزة 
 العطاء.قد يتحملها المقاول وفقا" لهذا  التزامات أخرىعن أي 

 
 

 توضيح االلتباس. - 7
 

إذا كان هنال  أي التباس أو تناقض في وثاحق العطاء أو كانت هنال  حاجة لالستتتفستتار عـتتتتتتتتتن أي  -أ 

العطاء فعلى المقاول أن يتقدم بطلب خطي إلى مدير عام الشركة من اجل التوضيح توضيح لوثاحق 
ويتم توزيع ايام  (7وإزالة االلتباس في موعد يستتتتتتتبق التاريخ المحدد لفتح العطاء بما ال يقل عن )
ز أن يتخذ مثل هذا اإلجابات على االستتتتتتفستتتتتارات على جميع المقاولين المتقدمين للعطاء وال يجو

 لطلب تمديد الموعد المحدد لتسليم العروض .   مبررا التوضيح
 

بالمخالفات الواردة بعرضه سواء للمواصفات أو للشروط العامة  يجب على المقاول أن يعـد جدوال -ب 
مع ذكر رقم البند المخالف ونوع المخالفة بصتتتورة واضتتتحة وبغض النظر عن إنجاز مخططات 
أو رستتتتتتتومات أو شتتتتتتتروحات واردة مع العرض فان جميع ما ورد في العرض يعتبر مطابق 

 مخالفات .للشروط والمواصفات ما عدا ما ذكر صراحة في جدول ال
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ية أو  -ج  فات الفن مات أو المواصتتتتتتت قاول في معنى أي جزء من التعلي لدى الم ل  شتتتتتتتت   نا إذا كان ه
الرسومات عليه أن يبين حين تقديم عرضه األسس التي اعتمدها في عرضه وذل  بكتاب مرفق 

 مع العطاء .
 

 إيداع العروض - 8
 

 م )التعليمات في ظرف مختوم من الخارج عطاء رق ( من هذ 5حسبما هو في البند )   يقدم العرض متكامال 

اء شتتتتتتتركة كهربل تنفيذ اعمال حدادة لمحطات التحويل والتجهيزات الكهرباحيةبالخاص (   118/2022

داحرة  – الفرعيةى أمين ستتتر لجنة العطاءات لدع في صتتتندوق العطاءات دمحافظة اربد واستتتم المقاول ويو
سليم العروض  -شارع حكما اللوازم والمستودعات،  ساعة الثانية من بعد علما بأن أخر موعد لت ظهر يوم ال

 .30/11/2022  الموافق ربعاء ألا
 

 العروض.إلزامية  - 9
العطتتاء ويجوز  غالقامن تتتاريخ     ( يومتتا ابتتتداء120)لمتتدة     ملزمتتامن العتتارض  يعتبر العرض المقتتدم  

بموجب كتاب رسمي موقع منه يودع في الصندوق قبل الموعد المحدد الغالق  المقدمللعارض الغاء العرض 
 العطاء شريطة عدم قبول اي عروض اخرى منه لنفس العطاء .

 

 أسلوب تدقيق العروض. -10
باالحرف يعتبر  م والسعر االفرادي المذكور كتابة   إذا وقع اختالف بين السعر االفرادي المذكور باالرقا -أ

 لذل  االفرادي المذكور باالرقام تبعا هو الملزم ويصحح السعر     المذكور كتابة السعر االفرادي
 

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

 

 ضالعرإما رفض العطاءات جنة إذا وجد أن المقاول لم يقم بتسعير بند أو اكثر من البنود فانه يحق لل   -ج 
 وعلى المقاول  تنفيذها فيما إذا أو اعتبار تل  البنود غير مسعرة وكأنها محملة على بنود العطاء األخرى

 .أحيل عليه العطاء وذل  بدون مقابل 
 

ما ورد في هذ  التعليمات كما تحتفظ او جزء م تحتفظ الشركة بحقها في إهمال أي عرض غير متقيد بكل - د
وإحالة العطاء  في رفض أي عرض دون بيان األسباب ويحق لها اختيار العرض الذي ترا  مناسبا"بحقها 

عطاء كما انه ال يحق ألي بإحالة كامل بنود ال ةغير ملزم الشركةدون التقيد بأقل العروض قيمة كما أن 
 نتيجة عدم االحالة عليه . مناقص لم يفز بالعطاء مطالبة الشركة بأي تعويض

 

 العروض.إحالة  - 11
 

 يتم احالة العطاء كوحدة واحدة لكافة البنود المطلوبة ) مجتمعة على عارض واحد وليست مجزحة -أ

 على اكثر من عارض

 

تتم احالة العطاء على اساس االسعار االفرادية لكل بند من البنود الواردة بجدول االسعاربحيث يكون   -ب
 سقف العطاء االجمالي هو السعر االجمالي للعطاء والذي يتم تحديد  من قبل الشركة .

 

اء كامل قيمة المدة المحددة لتنفيذ العطاء هي سنة ميالدية من تاريخ كتاب اإلحالة للعطاء او انته –ج 

 .سعر االجمالي للعطاء ايهما اوال   ال
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يلتزم المقاول الذي يحال عليه العطاء بدفع ما يترتب عليه من رسوم طوابع الواردات واية رسوم  -د

 .المعمول بها في المملكة االردنية الهاشميةو االنظمة و التعليمات اخرى حسب القوانين 

 

يحق للشرررركة تمديد مدة العطاء إذا لزم األمر وإلزام المتعهد بذلك وبنفس األسرررعار المعمول بها لهذا  -12
في حالة عدم التزام % 10العطاء ويحق للشركة مصادرة نسبه المحتجزات من الدفعات المستحقة البالغة 

 ويتم التمديد وفق مايلي:المتعهد بهذا البند 
 انتهت قبل السقف المالي للعطاء بحيث ال تتجاوز مدة التمديد ثالثة أشهر.زيادة المدة الزمنية إذا  -أ

 

% إذا انتهى ستتقف العطاء ولم تنتهي المدة 25للعطاء بنستتبة ال تزيد عن  المالي الستتقفقيمة أو زيادة  -ب
 الزمنية للعطاء وينتهي العطاء بانتهاء قيمة هذ  الزيادة.

 

 قيمة% وزيادة المدة ثالثة أشتتتهر وينتهي العطاء بانتهاء 25بنستتتبة  للعطاء المالي الستتتقف قيمةأو زيادة  -ج 
 .  أو المدة الزمنية بعد الزيادة أيهما أوال المالي السقف

 
يحق للشرررركة إلغاء العطاء أو إعادة طرحة حسرررب ماتراي ضرررروريا" وبدون إبداء األسرررباب وال يحق  -13

 تعويضات نتيجة اإللغاء أو إعادة الطرح . للمناقص المتقدم للعطاء االعتراض أو المطالبة بأية
 

من قيمة االحالة خالل % 10يلتزم المقاول المحال عليه العطاء بتقديم كفالة بنكية لحسن التنفيذ بنسبة  -14
 يوما من تاريخ االحالة وفق الشروط التالية:ثالثون 

 

 ان تكون صادرة عن بن  محلي  -أ
 باي شرط من الممكن ان يوثر على طلب تمديدها او مصادرتها  ةغير مشروط -ب
 ان تبقى سارية المفعول طيلة المدة الزمنية لالحالة . -ج

يحق للشركة عدم االفراج عن كفالة دخول العطاء اال بعد قيام المقاول بتقديم كفالة حسن التنفيذ ضمن  -د

 الشروط و المدة الواردة في البند اعال  . 

 من الكفالة.    بانه يجوز قبول التامين النقدي او الش  المصدق بالقيمة المطلوبة بدال علما  _ 

من قيمة االحالة االضافية خالل  %10يلتزم المقاول بتقديم كفالة بنكية اضافية لحسن التنفيذ بنسبة  -15

قيمة االحالة االصلية يوما" من تاريخ االحالة االضافية سارية لمدة ثالثة شهور فيما اذا تم رفع  ثالثون

( من تعليمات الدخول بالعطاء وينطبق على هذي الكفالة شروط الكفالة 12-وزيادة مدتها حسب البند رقم )ج

 ( اعالي.14بند رقم )

تقديم وضع خطة و او مدير المشروع   قبل البدء باي اعمال ميدانية على الشبكة على المقاول( 16

 يعرض بها ما يلي:مة العامة في الشركة الو بحضور مندوبي السمحاضرة لإلدارات المعنية بالشركة 
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  الوارد العمل اثناء لديه العاملين تواجه التى للمخاطر تحليل فيها مبين للمقاول السالمة إجراءات و خطة -أ
 الواردة السالمة تعليمات حسب تكون ان يجب و الحوادث وقوع تمنع التي الوقاحية اإلجراءات و العطاء في
 . اربد كهرباء بشركة الخاصة السالمة وتعليمات األردني العمل قانون في
 

 .السالمة امور في لديه للعاملين توعية و تدريب من المقاول يقدمه لما ملخص -ب 
 
 من صادرة تخويل و كفاءة شهادات لديهم والذين  المهرة غير و المهرة الفنيين و العمال بأسماء قاحمة -ج

 لدى الشركة .مراكز معتمد  
 

 الشروط العامة  ثانيا": 
 

 التعاريف والتفسيرات .
 

 ( 1المادة رقم  ) 
التعاريف / يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا العطاء المعاني المخصتصتة لها أدنا  مالم تدل 

 -على غير ذل  : القرنية 

 .الشركة           
وهي الفريق المشار إليه في العطاء )كفريق  المحدودة  كهرباء محافظة اربد المساهمة العامة شركة 

أول ( والذي يتعاقد مع المقاول/المتعهد لتنفيذ األشغال التي يشملها العطاء أو أي جهة يفوضها صاحب 
 العمل لممارسة صالحيات ومسؤوليات الفريق األول 

فظات اربد،جرش، المفرق، عجلون وجزء اامتياز الشركة وتشمل مح: جميع مناطق  العملمنطقة  -

 . من محافظة البلقاء
 
 المقــــــاول / المتعهــد  . 

 
الشخص أو الشركة أو التآلف الذي قبل صاحب العمل عرضه أو التعاقد معه والمشار إليه في العطاء 

او خلفهم القانوني  وورثته الشرعيين  المتعهد الشخصيين)كفريق ثاني ( ويشمل كذل  ممثلي المقاول/ 
 ، أو من ينتدبهم ألداء بعض التزاماته بموجب العطاء بموافقة صاحب العمل .

 
 لجهـــــاز المشـــرف .ا

من وقت آلخر لممارسة جميع    هو المهندس أو أي جهاز أو داحرة فنية يفوضها صاحب العمل خطيا
ى أن يبلغ المقاول/المتعهد صتتتتتتتالحيات المهندس أو أي جزء منها بموجب شتتتتتتتروط هذا العطاء عل

   خطيا

 المشرفممثل المهندس 
أو ) المهندس ( من  أي مهندس مقيم أو مساعد للمهندس أو أي مراقب يعينه ) صاحب العمـتتتـتتتـتتتل (

 .ها في هذا العطاء وقت آلخر للقيام بالواجبات المنصوص علي
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 .األعمال أو األشغال
وتشمل األشغال الداحمة واألشغال  طاءللع اق على القيام بها وتنفيذها وفقاجميع األشغال التي يتم االتف

 المؤقتة.
 

 . األشغال الدائمة 
 

  للعطاء. ة المطلوب تنفيذها وصيانتها وفقاجميع األشغال الداحم

 
 األشغال المؤقتة . 
 

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

 
 معدات اإلنشاء أو المعدات . 

 

جميع المعدات واألدوات والتجهيزات واألشتتتتتتياء التي يستتتتتتتعملها المقاول/ المتعهد في تنفيذ وصتتتتتتيانة 
من األشغال  ا  كل جزءو األشياء األخرى والتي تشاألشغال المطلوبة بموجب العطاء وال تشمل المواد أ

 الداحمة .

 
 . المواصفــات 

 

ليها يقرها اليها في هذا العطاء وأي تعديالت عليها أو إضافة االمشار و القياسية المواصفات الفنية 
 .المهندس أو يوافق عليها ، على أن يتم ذل  بمعرفة صاحب العمل وموافقته الخطية 

 

 .العطاء 
 

 والشروط العامة والخاصة،و القياسية  الفنية  المواصفات العطاء،دعوة  العطاء،الوثيقة المتضمنة )  هو
اإلحالة وكتاب الموافقة ن وجد ( وقرار إجدول أسعار الوحدة للمواد والعمالة ) المسعرة,جدول الكميات 

 على كتاب اإلحالة.

 
 . الزمن أو الوقت 
 

            ( وليسالمدة بعدد األيام )تقويماوتحستتتتتتتب المدة المحددة في العطاء ، وتقاس بالتوقيت الشتتتتتتتمستتتتتتتي 
 ) كأيام عمل ( إال إذا نص على غير ذل  صراحه في العطاء .

  الموافقة. 
 

 الموافقة الخطية أو الموافقة الشفوية التي تتلوها موافقة خطيه أو تأكيد خطي لها .
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 ( 2المادة رقم ) 
 
 . المشرف واجبات وصالحيات المهندس - 1
 

أن يتقيد بالواجبات والصتتتتتالحيات المحددة له في هذ  الشتتتتتروط عند المشتتتتترف على المهندس ينبغي  

 -إصدار أي قرار أو شهادة أو تعليمات  : 
 

المطلوبة  تطبيق المواصتتتتتتتفاتاالعمال  التي يقوم بها المقاول او المتعهد لضتتتتتتتمان اإلشتتتتتتتراف على -ا

 . بالعطاء

 المباشرة وتسليم موقع العمل للمقاول /المتعهد. أوامرإصدار   -ب

 تدقيق الكميات في فاتورة المقاول/ المتعهد .  -ج

 إصدار األوامر التغييريــــــه .  -د

 توقيف العمــــــــــــل .  - 

 إقرار تمديد مدة العمل وغرامات التأخير .  -و

 .يتم تنفيذها من خالل بنود العطاء اي اعمال اخرى -ي

 واجبات وصالحيات ممثل المهندس . - 2
االعمال التي يقوم بها المقاول  األشتتتتتتتراف علىبيكون ممثل المهندس مستتتتتتتؤوال" أمام المهندس ،  .أ

مصتتتنعيتها ويشتتتمل ذل  متابعة االعمال و   لضتتتمان تطبيقها حستتتب المواصتتتفات المطلوبة بالعطاء
وإجراء التجتتارب واالختبتتارات الالزمتتة على المواد وليس لممثتتل المهنتتدس صتتتتتتتالحيتتة إعفتتاء 

او ممارسة صالحيات المقاول/المتعهد من أي من واجباته أو التزاماته المنصوص عليها في العطاء 
 .س المشرفالمهندس المشرف دون تفويض من المهند

إلى ممثل المهندس يتضتتمن أو شتتفوي تفويض خطي يجوز للمهندس من وقت آلخر أن يصتتدر أمر  .ب
وعلى المهندس في مثل هذ  الحاالت بشتتتكل محدد تفويضتتته القيام بأي من الصتتتالحيات المنوطة به 

 ممثل المهندس .لتزويد المقاول/المتعهد بنسخه من كل أمر تفويض يصدر  
للصالحيات   المقاول /المتعهد وفقاهندس إلى الم ممثل أن جميع التعليمات والموافقات التي يصدرها  .ت

الممنوحة له من المهندس للمقاول/للمتعهد وتعتبر كأنها صتتتتتتتادر  عن المهندس شتتتتتتتريطة مراعاة 
 مايلي:

مواد  ايأو مصنعيــه ، ر ممثل المهندس المشرف في اتخاذ اإلجراء الالزم لرفض أي عمليقصتأن   -
ي أي وقت من فصتتالحيات المهندس المشتترف المواصتتفات ، ال تؤثر على  والعطاء أمخالفه لشتتروط 

األوقات التخاذ أي إجراء برفض المواد أو مصنعيتها أو إصدار األمر بهدمها أو إزالتها أو تكسيرها 
 .لذا يبقى الحق للمهندس المشرف اتخاذ اي من هذ  االجراءات 

الى المهندس يحق للمقاول/المتعهد في حال اعتراضتتتتتتتته على قرار اتخذ  ممثل المهندس ان يرجع  -
ايام  3شتتتريطة ان يكون القرار خارج وثاحق وشتتتروط العطاء ويلتزم المقاول بتقديم اعتراضتتته خالل 
، دون من تتتاريخ القرارويكون قرار المهنتتدس في مثتتل هتتذ  الحتتاالت نهتتاحيتتا وحستتتتتتتتب بنود العطتتاء

 اعتراض أو مطالبة بالتعويض عن أي ضرر نتيجة ذل .

 
 



10 
 

 (.3المادة رقـــــم )
 

 التنـــــازل
 

, أو عن للغيرللمقاول/المتعهد أن يتنازل بأي صتتتور  من الصتتتور عن العطاء أو أي جزء منه  ال يحق (1
أي فاحدة أو مصتتتتتتلحه له فيه أو ناتجة عنه أو فيما يتعلق بتحويل المبالغ المستتتتتتتحقة له بموجب العطاء 

لمصلحة أي بن  يتعامل معه أو أن يرهن أي شيء يتعلق بالعطاء إال بموافقة خطيه مسبقة من صاحب  
 العمل 

 

قا (2 نه ال يجوز أليإذا أحيل العطاء على م فأ من أطراف االحتالف تغيير ماهية  طرف ولين مؤتلفين , 
الخطيـتتتتتتتة وان أي إجراء يتم خالفا )الشركة ( اتفاقية االحتالف أو شروطه بدون موافقة صاحب العمل 

وتعتبر شتتروط االحتالف  يؤثر على حقوقها و غير ملزمة فيه ,  و ال بالنستتبة للشتتركة لذل  يعتبر الغيا
ـق أطراف االحتالف بالتكامل والتضا ، بحيث ال يؤثر ذل  كانت حصصهم في االحتالف ن ايامنافذة بحـ

ت المقاول / المتعهد تجا  الشتتتتتركة , و بذات الوقت يحق للشتتتتتركة المطالبة على مستتتتتؤوليات والتزاما
 لها نتيجة ذل  . بالتعويض عن اي ضرر مباشر او غير مباشر 

  

 (. 4المادة رقــــــــم ) 
 

 العقــود الفرعية .
 

استتتتتثناء ما ورد كامل األشتتتتغال في العطاء إلى أي مقاول/متعهد فرعي وب تلزيم ال يجوز للمقاول  - 1

في شتتتتروط العطاء قبل اخذ الموافقة الخطية من صتتتتاحب العمل , ويحق لصتتتتاحب العمل  نصتتتتا
 حجب الموافقة دون إبداء األسباب .

 

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

بل يبقى   ليته أو أي التزام يترتب عليه بموجب العطاء ,ويعفي المقاول /المتعهد من مستتتتتتـتتتتتتتتتتتتؤ
المقاول مستتتؤوال"مستتتؤولية كاملة عن جميع األشتتتغال وعن أي أخطاء  أو إهمال يتستتتبب به أي 

سبب بها المقاول أو مستخدميه أو عماله كما لو كانت تل  األعمال  يمقاول فرع أو األخطاء قد ت
, اي ان المقاول هو المسؤول امام الشركة مسؤولسة نفسه أو أحد وكالحه أو مستخدميه أو عماله 

 .كاملة بجميع الحاالت 
 

 (. 5المادة رقــــــم ) 
 

 . ليــه العامة للمقـاول / المتعهدوالمسؤ
 

بذل العناية واإلتقان  معيلتزم المقاول /المتعهد بمقتضى العطاء أن يقوم بتنفيذ األشغال أو إنجازها وصيانتها  - 1
وان يوفر األيدي العاملة وأجهزة المناظرة الخاصة بـتتـتتـتتـتته والمواد والمعدات وجميع األشياء األخرى ذات 

صفة المؤقتة أو الداحمة الالز لمتطلبات العطاء ومستلزمات تنفيذ  طالما  وصيانتها وفقامة لتنفيذ األشغال ال
  .أن هذ  األمور تم تحديدها في العطاء أو أمكن االستدالل عليها من مضمونه

 

ساعة بدء الدوام الرسمي أو تكليف مندوب له بالحضور  ى المقاول /المتعهد الحضور شخصيايجب علـتتـتتـتتـتت - 2
نفيذية في مدينة اربد أو أي مركز تنفيذي آخر يتم اعتماد  من قبل كل يوم في مقر تواجد أجهزة الشتتركة الت

جرش , عجلون , دير أبى ستتتتتعيد و الرمثا وذل  ألغراض تنستتتتتيق  المفرق, الشتتتتتركة في فتر  الحقه مثل
ذا االعمل ) كما يجب على المقاول / المتعهد الحضتتتور في أي وقت آخر يطلبه المهندس او من يوكله ( , و

 .ر يحق للمهندس اتخاذ أي إجراء يرا  مناسباتخلف عن الحضو
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يجب على المقاول / المتعهد أن يتوفر لديه جهاز عمل يستتتطيع إنجاز العمل المطلوب منه في المدة المحددة  - 3
ذا تخلف عن او لديهويجب عليه تقديم كشتتف باآلليات والمعدات واأليدي العاملة الموجودة  ,امر عمللكل 

 .اتخاذ أي إجراء يرا  مناسبا الحضور يحق للمهندس
يتحمل المقاول المتعهد المستتتتؤولية الكاملة عن إنجاز العمل المطلوب منه بموجب هذا العطاء وتستتتتليمه في  - 4

وإذا تأخر وسبب تأخير  وفقا الوامر العمل الصادرة له من قبل مهندسي االشراف بالشركه المدة المقررة 
 بند الغرامات تقوم الشركة بخصم غرامه لذل  حسبما جاء في العطاء تعطيل الورش الفنية التابعة للشركة

 .انذار , و يحق للشركة خصم جميع هذ  االضرار من مستحقات المقاول دون الحاجة الى توجيه 
 

عن أية أضرار مباشرة قانونية ) مادية و معنوية ( مسؤولية كاملة  يكون المقاول / المتعهد ملتزما ومسؤوال - 5
كنتيجه لألعمال المشتتمولة بهذا  أو أي طرف أو جهة مهما كانت مباشتترة قد تلحق بأي فريق ثالث أو غير
يق الثالث من وعلى المقاول أن يعلم الشتتتتركة عن أية أضتتتترار تلحق بالفرأو بستتتتبب هذ  األعمال العطاء 

ة الملزمة بالتعويض عن اية اضرار تلحق و يقر المقاول انه هو الجهة الوحيد, كما  جراء الحفريات خطيا
 .بالغير 

  

االستتتتتجابة الفورية لطلب صتتتتاحب العمل أو المهندس بإبدال أو إقصتتتتاء العمال أو المستتتتتخدمين الذين يرى  - 6
كهم , و بخالف ذل  يتحمل العويض عن اية اضتتترار ناتجة عن هذا ستتتلوالمهندس عدم كفاءتهم أو ستتتوء 

 التقصير .
 

 المهندس.االستجابة لألوامر التغيرية أو توقيف األعمال الصادرة عن  - 7
 

 

 ( 6المادة رقم ) 
 

 وثائق العطاء لبعضها البعض .
 

مجموعة وثاحق العطاء وحد  متكاملة ومفستتتر  لبعضتتتها البعض وعندما يحدث أي غموض أو التباس أو  إن
لخطية إلى نقص فيها تكون مهمة  توضتتتتتتتيحه وتحديد  من اختصتتتتتتتاص المهندس الذي يصتتتتتتتدر تعليماته ا

العطاء ويتم اتباع واستتتتتتتتنادا الى بنود لها  ابذل  الطريقة التي يريد تنفيذ األعمال وفق المقاول/المتعهد محددا
  القوانين النافذة في المملكة االردنية الهاشمية لمثل هذ  الحاالت

                                    
 (.7المادة رقم )

 

 شموليــة العــــرض.
 

يفترض بالمقاول/المتعهد أن يكون قد تأكد بنفستتتته قبل تقديم عرضتتتته من صتتتتحة العرض وشتتتتموليته لكل ما 
باألشتتتتتغال التي يشتتتتتملها العطاء واألستتتتتعار واألجور المدرجة في كل جدول كميات البنود المستتتتتعرة يتعلق 

وجدول أستتتتعار الوحدة والعمالة أن وجد وان هذ  األستتتتعار واألجور تغطي جميع احتياجات المقاول/المتعهد  
أو موضتتتتتتتوع أو أمر مهما كان للوفاء بالتزاماته التعاقدية ، وال يقبل ادعاء المقاول / المتعهد بان أي واقعة 

 نوعه قـد كان موضوع خفاء بالنسبة له .
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 (8المادة رقم )
 

 . موافقة المهندس على األشغال
 

صتتتفات الفنية المطلوبة لشتتتروط اللمو األشتتتغال وإنجازها وصتتتيانتها وفقا على المقاول/المتعهد أن يقوم بتنفيذ
وبشتتتتكل يحوز على موافقـتتتتتتتتتتة المهندس وقبوله ، وعليه أن يتقيد بدقه بتعليمات وتوجيهات المهندس  العطاء

الشفوية والخطية حول أي أمر يتعلق باألشغال سواء ورد ذكر  في العطاء أو لم يرد وعلى المقاول أن يأخذ 
  .التعليمات من المهندس أو ممثل المهندس

 
 (9المادة رقم )

 

 للمقـاول . تبليـغ اإلشعارات
 

ألحكام  لشتتتتركة إلى المقاول/المتعهد  وفقاتبلغ اإلشتتتتعارات واألوامر الخطية واإلرشتتتتادات التي تصتتتتدرها ا 
العطاء إما بالبريد المستتتتتجل أو بإيداعها لدى المكتب الرحيستتتتتي للمقاول /المتعهد أو بتستتتتتليمها إلى وكيله في 

، بواستتتتتتتطة الفاكس المعتمد من المقاوللهذ  الغاية  الموقع أو بإرستتتتتتتالها إلى أي عنوان آخر يعينه المقاول
 الخطية وبمجرد التستتتتتتتليم يعتبر ذل  تبليغا  للمقاول / المتعهد بالمعنى القانوني بهذ  االشتتتتتتتعارات واألوامر

 دات و ال يحق للمقاول / المتعهد االدعاء بغير ذل  . شارواإل

 
 

 (.10المادة رقم )
 

 . االمتثال للقوانين واألنظمة_ 
 

ينبغي على المقاول أن يخضع لكافة القوانين واألنظمة التي تصدر عن السلطات المحلية  والحكومية المتمثلة 
في كل ما يتعلق بقيامه بالتزاماته في هذا العطاء وقيامه بتنفيذ األعمال والصتتيانة أو غيرها من األعمال ذات 

يضتتتها عن أي ضتتترر أو غرامه تلحق بها نتيجة العالقة وينبغي على المقاول/المتعهد  حماية الشتتتركة أو تعو
أو بستتتتتببها ويكون المقاول / المتعهد ملتزما  لعدم مراعاته لألنظمة والقوانين ذات العالقة بتنفيذ هذ  األعمال 

او عن أي ضتتترر يطالب به الغير الشتتتركة نتيجة أعمال المقاول / المتعهد ) مادي و معنوي ( بأي تعويض 
وفي حالة رفض الجهات المعنية منح التصتتتتتتاريح ، تهاء من االشتتتتتتغال ) االعمال ( بستتتتتتببها حتى لو تم االن

 .الالزمة على المقاول اثبات ذل  خطيا" من الجهة الرافضة لمنح تصريح العمل
 

 ( 11المادة رقــم )
 

 حقــوق الشركة
 

النقدية والتأمينات أن حقوق الشتتتركة مضتتتمونه بأية مستتتتحقات مالية للمقاول/للمتعهد لديها ويشتتتمل األموال 
اضتتى حقوقها من المقاول والكفاالت ستتواء للمشتتروع نفستته أو ألي مشتتروع من مشتتاريع الشتتركة ولها أن تتق

 لطريقة التي تراها الشركة مناسبة دون اي معارضة او ممانعة من المقاول/ المتعهد . ، وباالمتعهد/
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 (12لمادة )ا
 

 الرشوة وفســاد الذمم
 

المقاول /المتعهد أو أي من مقاوليه الفرعيين أو أي من مستتتتتتخدميهم الرشتتتتتوة بأي شتتتتتكل من أن ممارستتتتتة 
التي  عطاءاتأشتتتكالها ألي من جهاز الشتتتركة أو مستتتتخدميه يكون ستتتببا" كافيا" إللغاء العطاء وغير  من ال

الناجمة عن  لجزاحية ( ) المدنية و ا يرتبط بها المقاول / المتعهد بالشركة, هذا عدا عن المسؤوليات القانونية
ذل  , ويعتبر في حكم الرشتتتتتتوة أي  عمولة أو هديه تمنح ألي من جهاز الشتتتتتتركة أو مستتتتتتتخدميها بقصتتتتتتد 
الحصتتتول على أي تعديل أو تبديل لألشتتتغال أو حقوق المصتتتنعيه أو للحصتتتول على أي انتفاع شتتتخصتتتي . 

تنجم عن بأي شكل من األشكال  أو ضرروللشركة الحق في استيفـاء أي تعويض يستحق لها عن أي خسارة 
و اقامة و  ولها الحق في خصم قيمة ذل  من أي مبلغ يستحق للمقاول / للمتعهدإلغاء هذا العطاء لهذا السبب 

 .تحري  الدعاوي / الشكاوي الالزمة لذل  
 

 (13المادة )
 

 مواصفـات السالمة العامة
 

على المقاول / المتعهد أن يقوم بتأمين جميع اإلشتتتارات التحذيرية وحواجز الستتتالمة العامة حستتتب   -أ
, وتعليمـتتتتتتتات داحرة السير و  زمنطقة االمتياتعليمات قسم هندسة المرور ببلدية اربد أو البلديات في 

حوادث  ةايبهذا الخصتتتتوص والتي تحول دون وقوع أو أي جهة ذات عالقة وزارة األشتتتتغال العامة 
واء للعمال التابعين له أو الغيرو يتحمل المقاول / المتعهد اي اضتتتتتتترار تلحق بالغير او بالكادر ستتتتتتت

 التابعين له نتيجة مخالفة ذل  . 
 

 
 

نتيجة قيامه او الشركة أضرار تصيب أمال  الغير اية المقاول /المتعهد مسؤول مسؤولية كاملة عن   -ب
 أو بسبب هذ  األعمال بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. باالعمال

 

كما وردت في التعليمات وتعليمات الستتتالمة والصتتتحة المهنية يجب على المقاول االلتزام بشتتتروط   -ج
او ضرر يلحق ، ويتحمل المسؤولية الكاملة عن أي خطأ  الشركه او ابة جهات رسميهالصادرة عن 

 باألعمالتطبيق التعليمات هذ  عند قيامه  إهمالينتج عن ن له بالشتتتتتتتركة او الغير او العمال التابعي
و من هذ  االضرار على سبيل المثال ال الحصر ) حاالت الصعق و السقوط و موضوع هذا العطاء 

 .االصابات الناتجة عن تنفيذ االعمال (
، كما يتحمل الستتتتتتتالمة العامة والمهنية المتعلقة بالعاملين لديه إجراءاتكافة ب بالتقيد المقاوليلتزم   -د

المستتتتؤولية عن اية حوادث ستتتتواء حوادث الصتتتتعق الكهرباحي او الدهس او الستتتتقوط او اية حوادث 
اخرى، ويلتزم بتوفير بوليصتتتتتتتة تأمين على الحياة للعاملين لديه والشتتتتتتتركة غير مستتتتتتتؤولة عن اية 

المقاول ضمن منطقة االمتياز خالل وخارج ادث العمل للعاملين مع حوتجة عن الناوفاة الاصابات او 
المستتتتتؤلية القانونية  يتحمل, و يقر اقرارا صتتتتتريحا وواضتتتتتحا بأنه هو من  اوقات الدوام الرستتتتتمي

 .حيث يعتبر العمال عمال تابعين له و ليس للشركة بالتعويض كما ورد في هذا البند 
 
 
 

  



14 
 

اإللتزام بجميع اجراءات وتعليمات السالمة والصحة المهنية المعتمده في الشركة ،وفي حال مخالفة   -ه

 غرامة مالية مقدارها خمسون دينارا عن كل مخالفة جراءات او التعلميات يترتب عليه تلك اإل

بجميع  على المقاول ان ياخذ بعين اإلعتبار بأن بيئة العمل تبدأ من ساحات ومستودعات الشركة  -و

،وعلى  الشركه مستودعات في المواد تنزيل اوي الميدان مواقعها وتنتهي بعد اإلنتهاء من العمل ف

ة جميع العاملين لدية اإللتزام بجميع معدات الوقاية الشخصية الالزمة في اي موقع وحسب طبيع

 المهنية .واإللتزام بإجراءات وتعليمات السالمة والصحة العمل او متطلبات الموقع نفسة 

في حال استخدام اوناش في العمل يجب ان تكون مزودة بشهادة فحص سنوية لألجزاء المتحركة   -ز

والهيدروليكية من مركز معتمد ،وعلى ان يتم اجراء الصيانة الدورية لتلك األجزاء بشكل دوري كل 

 ثالثة شهور وبشكل موثق .

معتمده وان يحمل ذلك العامل شهادة ان يكون العاملين على األوناش معتمدين من مراكز فحص  -ح

 تخويلة بالعمل بشكل مستمر اثناء عملة .

نقل العاملين او المواد مطابقة لشروط ومتطلبات لتأمين المركبات الخاصه بالعمل على المقاول   -ط

السالمة ،وان تكون مرخصة قانونيا حسب قوانين السير المعمول بها داخل اراضي المملكة ،وعدم 

 بات اال من قبل اشخاص مرخصين قانونيا وحسب قوانين السير .قيادة المرك

 

 : (14المـــــــادة )
على المقاول االلتزام بجميع القوانين والتشريعات السارية المفعول فيما يتعلق بشروط العمل والعمال 

ضرورة التامين وعليه تقديم قائمة بالعاملين لديه مع و شروط و قواعد السالمة العامة للعاملين لديه 
و يحق للشرررررررركة ايقاف كل او جزء من  على الحياة على جميع عماله مهما كانت صرررررررفتهم الوظيفية

, حيث ان هؤالء مستحقات المقاول لحين احضار هذي البوليصة المتعلقة بالتامين على العاملين لديه 
 .وا عماال لديهالعاملين تابعين للمقاول/ المتعهد تبعية فنية و ادارية و مالية و يعتبر

 

 )15المـــــــادة )
 

 ممثل المقاول:
 

أن يقدم إلى المهندس للحصتتتتتتتول على موافقته استتتتتتتم  –يتعين على المقاول قبل تاريخ المباشتتتتتتترة  .1
ومؤهالت الشتتتتخص الذي يقترحه المقاول كممثل له وإذا لم تتم الموافقة عليه أو تم حجبها الحقا من 
قبل المهندس أو اخفق الممثل في ممارستتتتتتتة عمله كممثل للمقاول فانه يتعين على المقاول أن يتقدم 

يكون مناستتتتبا" لهذا التعيين وال يحق للمقاول أن يلغي بنفس الطريقة باستتتتم ومؤهالت شتتتتخص آخر 
 استخدام ممثله أو أن يستبدله دون تأمين البديل المناسب قبل إنهاء اإللغاء للممثل األول .

 

بصتتورة كاملة لرشتتراف ومتابعة تنفيذ أشتتغال المقاول وإذا ما  يجب أن يكون ممثل المقاول متفرغا .2
قتا" عن الموقع أثناء تنفيذ األشتتغال فانه يتعين على المقاول أن تطلبت الظروف تغيب هذا الممثل مؤ

 يسمي بديال" مناسبا" بموافقة المهندس المسبقة وان يتم أشعار المهندس بذل .
يتعين على ممثل المقاول أن يكون مفوضتتتتتتتا" عن المقاول وان يتستتتتتتتلم التعليمات نيابة عن المقاول  .3

تعمال لغة االتصتتتتتال ولديه الخبرة الكافية بالشتتتتتروط ويجب أن يكون ممثل المقاول متمرستتتتتا" باستتتتت
 والمواصفات الفنية بالعطاء. 
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 (16)المـــــادة 
 

 إنهاء العمل من قبل صاحب العمل ) الشركة(: 
 

توجيه  بعدمنها  صتتادرة كفالة حستتن التنفيذ او جزءا  يحق لشتتركة كهرباء اربد إنهاء العقد )العطاء( وم
 في الحاالت التالية:  و ذل   إنذارمسبق للمقاول

 
 

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

 
توجيه  يحق للفريق األولامر عمل او اي جزء منه اي تنفيذ مضتتتتتتتمون  رفض المقاولفي حال  -ب 

 .المنصوص عليها بالعطاءبعد ثالثة ايام من انتهاء مدة امر العمل  للفريق الثانيانذار عدلي 
 
في حال تأخر المقاول عن تنفيذ ثالثة أوامر عمل موجهة له من الشتتتركة عن ضتتتعف المدة المقررة  -ج

 .لكل أمر عمل وحسب بنود العطاء
   

 

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

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

 

أذا قدم المقاول ألي شخص ) بصورة مباشرة أو غير مباشرة( رشوة أو هدية أو منحة أو عمولة أو  -و
فأ ية كترغيب أو مكا يه الفرعيين هبه مال قام أي من مستتتتتتتتخدمي المقاول أو وكالحه أو مقاول ة أو أذا 

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

إذا لم يلتزم المقاول بأي شتترط من شتتروط العطاء بعد توجيه ثالثة إشتتعارات خطية من قبل الشتتركة  -ز
للمطالبة الشتتتركة بحق اللجوء الى القضتتتاء  شتتترط من شتتتروط العطاء , مع احتفاظل مخالفة ألي عن ك

 بالتعويض عن العطل و الضرر الذي يحق لها جراء ما ورد في البنود اعال  . 
 
اذا نتج عن عدم التزامه بامور الستتتتتالمة العامة والصتتتتتحة المهنية اية حوادث للعاملين لديه ستتتتتواء  -ح

 . وفاة.تسببت باصابات او حاالت 
 

للشتتتتركة الحق بانهاء العمل وحستتتتب الحاالت المذكورة اعال  ودون أية مطالبات مالية أو قانونية أو ي 
 .إدارية أو غيرها

 
 

 المـــادة )17( الجهاز العامل للمقاول: 
 

العاملين لديه مهما كانت صفتهم الوظيفية مع تقديم صورة عن هوية بأسماء  على المقاول تقديم كشفا –أ 
.األحوال المدنية لألردنيين وصورة عن تصريح العمل وجواز السفر للعمالة الوافدة  

 

مع عدم  في مجال العمل بالعطاءللشركة مقابلة الجهاز العامل لدى المقاول للتحقق من خبراتهم  يحق -ب
.المسؤولية  
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وتحديد أسماء يلتزم المقاول بالتأمين على حياة جميع العاملين لديه وتقديم بوليصة التأمين لكل فرد منهم  -ج
ة.العمال المرافقين للورش وتقديم بوليصة تأمين حسب متطلبات الشرك  

 
للمهندس المشرف أو من يمثله إيقاف أي عامل أو  موظف يسئ لمصلحة العمل أو ال يتقيد بالتعليمات  يحقد_ 

قتا" ؤإيقافا" م ةالعامـــة والبيحالصادرة له سواء كانت هذ  التعليمات إدارية أو فنية أو تتعلق بأمور السالمة 
  أو داحما"

ن اي اضرار تلحق بالعمال التابعين له و التي قد تصيبهم  _ يكون المقاول / المتعهد مسؤوال مسؤولية كاملة ع
نتيجة قيامهم باالعمال الخاصة بالعطاء او بسببها و مهما كانت هذ  االضرار و منها على سبيل المثال ال 

 او الصعق , ... ( . الحصر ) حاالت السقوط او الدهس 
 
 
 

 المـــادة )18(  تسليم أوامر العمل:
 

 بعد تقديم كفالة حسن التنفيذ وصدور كتاب المباشرة بالعمل. او مندوبه أوامر العمل للمقاوليتم تسليم  -أ
 

وتعتبر هذ  من تاريخ كتاب المباشرة بالعمل ايام  7يبدأ تاريخ المباشرة بالعمل ألول أمر عمل بعد  -ب
واحدة وألول أمر عمل المدة فترة ستتتتتتتماح للمقاول للقيام بإعمال التجهيز وال تعطى هذ  المدة إال لمرة 

 .فقط
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 (  عرض العطاء 1نموذج رقم )  -أ 
 

 مالحظــة :  يشكل هذا النموذج وملحقه جزءا" من وثاحق العطاء .
 

 السيد / مدير عام شركة كهرباء محافظة اربد .
 

و الشتتروط  والمواصتتفاتالعامة و الخاصتتة بعد أن قمنا بزيارة موقع العمل ودراستتة دقيقة للمخططات والشتتروط 
وجداول الكميات وجميع الوثاحق وتعليمات المقاولة وجميع الظروف الخاصتتة بإنشتتاء األعمال المذكورة في  الفنية 

جداول العطاء هي كميات تقديرية لغرض مقارنة العروض والشركة غير ملزمة بها وهذ  الكميات قابلـتتتتة للزيادة 
 والنقصان .

 لمحلية والرسوم والعمال وغيرها من األمور التي لها عالقة بالعملكما تفهمنا ساحر الظروف ا
 -فأننا نحن الموقعين أدنا  :

 نعرض بان نقوم بإنشاء كامل هذ  األعمال المطلوبة وإتمامها وصيانتها وفقا" لشـروط - 1
 (لغ وقدر  )              بومواصفات العطاء وباألسعار المذكورة في جداول الكميات بم     
فقط .................................................................. دينار أردني أو أي مبلغ آخر يصبح مستحقا      

 لنا بموجب شروط هذا العطاء .
 

كتاب من تاريخ  "يوما" ( خمسة عشر يوما 15أن نباشر العمل خالل فترة )نتعهد في حال قبول عرضنا هذا  - 2
 .عملالمباشرة بال

نتعهد في حالة قبول عرضنا أن نقدم الكفالة المطلوبة لحسن التنفيذ من مصرف أو مؤسسه مالية مقبولة لديكم  - 3
  .وفقا" لنموذج الكفالة المرفق المحالمن قيمة العطاء %  10وذل  بمبلغ يعادل 

 

يوم ( , ابتداء" من التاريخ المحدد لفتح العطاء ويبقى العرض  120نوافق على أن نلتزم بهذا العرض لمدة ) - 4
 ملزما" لنا طيلة هذ  المدة .                  

 

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

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

 …………………………من شهر……………………….. حــرر في هذا اليوم  
 اســـــم المقاول ...................ومفوضا" رسميا" لتوقيع هذا العرض باسم ونيابة  

 عن المقاول باعتبار  ..............................
 …...............................……عنوان المقاول 

 ....................................………..اسم الشاهد  
 .............................………………..توقيع الشاهد  

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

 
 المطلوب االلتزام به                                    الرقم       المــوضـوع               

-------------------------------------------------- 
 االجمالي للعطاء  من السعر % 5                                  الدخول بالعطاءكفالة         7

 والمقدم من قبل العارض                                                                    
 

-------------------------------------------------- 
 المحالمن السعر االجمالي للعطاء  % 10  كفالة حسن التنفيذ                                          8

-------------------------------------------------- 
 أيام 7         بعد                   بالعمل الفترة المحددة إلصدار أمر للمباشرة        9

 .                         قبول اإلحالة وتقديم كفالة حسن التنفيذ         
-------------------------------------------------- 

 و عدم االلتزام بشروط السالمة العامة غرامات التأخير أ.  -10
 

 .بتنفيذ امر العملدينار عن كل يوم تأخير 25  -1
 دينار عن كل يوم تاخير لكل مندوب بعد ساعة بدء الدوام الرسمي في الشركة25 -2
 .للمقاول من قبل الشركةلكتب الرسمية الصادرة مضمون ادينار لكل يوم تأخير عن االستجابة ل 25 -3
شتتركة كهرباء اربد فرض يحق لفي حال عدم التزام المقاول بأي شتترط من شتتروط الستتالمة العامة  -4

حدها بدينارعن كل مخالفة بحيث ال يتجاوز مجموع غرامات الستتتتتتتالمة العامة  50قيمتها غرامة  
 التدقيق عليه.مة أمر العمل الذي تم ضبط مخالفة السالمة اثناء من قي%10  عناالعلى 

يحق لشرررررركة كهرباء اربد فرض ترامات التأخير وترامات عدم االلتزام بشرررررروط ب. سرررررقف الغرامات : 
% من قيمة 15المقاول بحيث ال تتجاوز قيمة هذي الغرامات عن  السرررررررالمة العامة في حال تحققها على

 العقد المبرم مع المقاول.
------------------------------------------------- 

 ( عرض العطاء 1ملحق نموذج رقم ) 
شتتهور  3ولجميع انواع الحفريات مضتتافا" اليها  ( شتتهر من تاريخ انتهاء العطاء12مدة الصتتيانة )     -11

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

ولجميع انواع الحفريات مضتتتتافا" %( من قيمة األعمال المنجزة  بموجب العطاء5) ةكفالة الصتتتتيان     -12
 اليها القيمه الناجمه عن التمديد . 

 .% ( من قيمة الدفعة المستحقة 10نسبة المحتجزات من الدفعات المستحقة  )      -13
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 ( كفالة الدخول بالعطاء 2نموذج رقم )  -ب 
TENDER GUARANTEE 

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

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

 ...............................دينار أردنيبمبلغ ........................
 . 38/2021 وذل  مقابل كفالة العطاء رقم

 ...................................………....................................................الخاص 
 

متقدم للعطاء المذكور وفقا" للشتتتتتتتروط المتعلقة بذل  والتي دخل المقاولة المذكورة على  مقاوللتأمين قيامه بالتزاماته ك
 أساسها .

 
قبول اإلحالة وتقديم كفالة حستتتتتن ( يوما" من تاريخ صتتتتتدورها أو لحين 120وتبقى هذ  الكفالة ستتتتتارية المفعول لمدة )

 المقاولين.أحد  التنفيذ من
 

 ذكور أعال  عند أول طلب منكم بصرف النظر عن أي اعتراض من قبل المقاول .وإننا نتعهد بان ندفع لكم المبلغ الم
 

 
 
 

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

 ……....................المفوض بالتوقيـــع                      
 

    2022خ       /       / ـــالتاري                                                                           
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 ( كفالة حسن التنفيذ 3رقم )  نموذج –ج 
PERFORMANCE GUARANTEE 

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

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

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

 ................................…………….باعمال المتعلق   38/2021م بخصوص العطاء رق
بمبلغ ) .....................................................( دينارا" أردني . وذل  لضتتتتتتمان تنفيذ العطاء أعال  

وإننا نتعهد بان ندفع لكم بمجرد ورود أول طلب خطي  العطاءالمحال عليه حسب الشروط الواردة في وثاحق 
فظ أو شرط مع ذكـتتتتر األسباب الداعية لهذا الطلب منكم المبلغ المذكور أو أي جزء تطلبونه منه بدون أي تح

بموجب العطاء وذل  بصتتتتتتترف النظر عن أي اعتراض أو مفاوضتتتتتتتة من جانب المقاول على إجراء الدفع 
بموجب  نهاحيا"وتبقى هذ  الكفالة ستتارية المفعول من تاريخ صتتدورها ولحين تستتلم األشتتغال المنجزة تستتلما" 

............... من عام ........... ما لم يتم تمديدها أو تجديدها بناء" على العطاء المحدد بتاريخ شتتتتتتتهر ......
 طلب صاحب العمل.

 
 

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

 المفوض بالتوقيع   .....................                                     
                                                                     

 2022 /التاريــــخ      /                                                                                  
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 (  كفالة الصيانة 4نموذج رقم )  -د    
 MAINTENANCE GUARANTEE   

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

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

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

 .…………….................... اعمال     المتعلق ب 38/2021 بخصوص العطاء رقم
بمبلغ ) .....................................................( دينارا" أردني وذل  ضتتتتتتمانا اللتزام المقاول بتنفيذ 

وإننا نتعهد بان ندفع لكم  شتتتتروط العطاءجميع التزاماته فيما يخص أعمال الصتتتتيانة واإلصتتتتالحات بموجب 
تطلبونه منه بدون أي تحفظ أو شتترط مع  بمجرد ورود أول طلب خطي منكـتتتتتتتتتم المبلغ المذكور أو أي جزء

ذكـتتتتتـتتتتتر األسباب الداعية لهذا الطلب بموجب العطاء وذل  بصرف النظر عن أي اعتراض أو مفاوضة من 
جانب المقاول على إجراء الدفع  وتبقى هذ  الكفالة سارية المفعول من تاريخ صدورها ولحين التسليم النهاحي 

ول بكمال النواقص واإلصتتتالحات المطلوبة ما لم يتم تمديدها أو تجديدها لألشتتتغال بموجب العطاء وقيام المقا
 بناء على طلب صاحب العمل .

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

                                      
 المفوض بالتوقيع   .....................

 
 .2022 /التاريــــخ      /                              

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



22 
 

 الشروط الخاصة -ثالثا":
================ 

 
 

 :تقديم المواد الالزمة للعمل  ( 1المادة رقم )
 

 :تقدم الشركة المواد المطلوبة للعمل والتي تشتمل على  -
 ملم. 2( سم ، سماكة 3×3( سم + )4×4( تيوب قياس .1

 ملم 2سم     سماكة  3*3سم +  5*5سم +  4*4زوايا  .2

 م  2.4مواسير شب  حماية   .3

 أعمدة صدم  .4

 0.5زينكو قرميدي قياس  .5

 ملم. 3سم ، سماكة  5×5شب  تربيعي فتحة  .6

 سقف متحر  بحيث يتم اخراج المحول من السقف عند الحاجة. .7

 صاج سادة .8

 سم    و مقاسات أخرى حسب المحول   38*24*63كيبل بكس محول  .9

 سم   و مقاسات أخرى حسب المحول 38*63بليته )غطاء( لكيبل بكس المحول  .10

 

 والمواد التالية: العمالة الالزمة للعمل واآلليات والعدد واألدواتيلتزم المقاول بتقديم  -

 
 دهان همر .1

 
 تنر .2

 
 براغي سلف درل .3

 
 اسال  لحام .4

 
 اسمنت .5

 
 رمل .6

 
 اسال  تربيط ومبسطات .7

 
 فصاليات كروم البواب صناديق التزيع .8

 
 فصاليات حديد البواب شي  الحماية .9
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بموجب ستتندات صتترف معتمدة من يتم استتتالم المواد من مستتتودعات الشتتركة ضتتمن منطقة االمتياز  -
مستودعاته المعتمدة من إلى مواقع العمل أو ونقلها المعني بالتنفيذ وعلى المقاول القيام بتحميلها  القسم

   الشركة وعلى حسابه الخاص.
 

ا ستتتواء كافة هذ  المواد بعد استتتتالمهوحراستتتة  يكون المقاول مستتتؤوال" عن ستتتالمة وحفظ وتخزين   -
تحمل مستتتتؤولية إتالف أي من هذ  المواد ومهما كان صتتتتفتها وعلى يوبمستتتتتودعاته أو بمواقع العمل 

و بجميع االحوال فورا" اجة عند االنتهاء من تنفيذ أي مشتتتتتتتروعالمتعهد إعادة المواد الزاحدة عن الح
 .تعتبر المواد المسلمة للمقاول/المتعهد مسلمة له على سبيل االمانة

 
 

 : جودة العمل  (2المادة رقم )
 
 

الواردة بالشتتروط والمواصتتفات الفنية المتعهد  /لتنفيذ للتأكد من التزام المقاولتقوم الشتتركة بمراقبة مراحل ا -أ
بالعطاء وعلى المقاول تقديم برنامج عمل للمهندس المشتتتترف ليتم متابعة جميع مراحل العمل وتحت إشتتتتراف 

 الشركة.
 

للعمل من أجود األنواع وحستتتتب المواصتتتتفات المعتمدة وفقا" لألنظمة  المواد الالزمةيلتزم المقاول بتقديم  -ب
 ة التأكد من جودة هذ  المواد بفحصها على حساب المقاول.والقوانين بالمملكة األردنية الهاشمية ويحق للشرك

 

المواصفات الفنية المنصوص عليها ببنود العطاء  للمخططات اويحق للشركة رفض أي عمل غير مطابق  -ج
شركة رفض أي مواد يتضح  أنها قد تضررت خالل أعمال النقل والتركيب وعلى المتعهد في هذ  كما يحق لل

الحالة إعادة العمل المرفوض حستتتب األصتتتول وعلى حستتتابه الخاص ويتم حستتتم قيمة المواد المرفوضتتتة من 
حيث يقر المقاول أو قيمة المواد المحستتتتتومة ، , حستتتتتابه لدى الشتتتتتركة وال يحق له المطالبة بأية تعويضتتتتتات 

بمجرد االطالع على نستتتتتتتخة العطاء و الموافقة على بنودها بموافقته على قيام الشتتتتتتتركة بحستتتتتتتم قيم المواد 
 .المرفوضة من حسابه 

 

يحق للشتتتتركة تعديل المخططات التصتتتتميمية بإضتتتتافة أو حذف بعض األعمال قبل البدء بإعمال التركيب  -ج
ل بعد أعمال التركيب فيتم االتفاق على البدل الذي ستتتتدفعه أما أذا حصتتتل التعدي إضتتتافيةدون أي تكاليف 

 الشركة.
 

بة للعمل وعليه ذكرها بالجدول الخاص بهذا  -و يجب أن تتوفر لدى المقاول جميع اآلليات والعدد المناستتتتتتت
 العطاء.

 (:3المادة رقم )
 

ويتحمل المقاول خالل هذي الفترة كافة األضرررار التي قد تلحق بالطرف  عن اعمال التنفيذ والصرريانةيعتبر المتعهد مسررؤوال"  
, و في حال اقام الغير اي دعوى للمطالبة  الثالـرررررـرررررـرررررث ) إنسان   حيوان   غليات ( لهذي الغاية دون مقابل مادي من الشركة

ي هذي الدعوى بصرررفته المسررربب بالضررررر نتيجة اعمال المقاول على الشرررركة يحق للشرررركة ادخال المقاول / المتعهد كطرف ف
 . لهذي االضرار

 

 (:4المادة رقم )
 

األعمال الخاصرررة بالتنفيذ من قبل أي مواطن أو جهة رسرررمية  ات مادية نتيجة وجود معارضرررة على ال تتحمل الشرررركة أية نفق
وعلى المتعهد أن يأخذ ذلك بعين االعتبار واعتبار هذا البند مشررررررموال" بسررررررعر التنفيذ لجميع أنواع األعمال المشررررررمولة بهذا 

 العطاء .
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 (:5المادة رقم )
 

بالطريقة  بها نتيجة عدم وجود طرق للوصررررول إلى المواقع المراد لقيام بأعمال التنفيذ إضررررافيةال تتحمل الشررررركة أي نفقات  
و بخالف ذلك يكون المقاول مسررررؤوال بالتعويض عن  التي يراها مناسرررربة وال يجوز االعتذار عن التنفيذ مهما كانت األسررررباب

 .  العطل و الضرر جراء هذا التقصير
 

 (:6المادة رقم )
 

بتوفير الحد األدنى لكمية العمل المطلوبة من المقاول يوميا" ولجميع األعمال الواردة بالعطاء وال يحق  ال تلتزم الشرررررررركة
 للمقاول المطالبة بأية تعويضات نتيجة لذلك وعليه اخذ ذلك بعين االعتبار عند تسعير بنود العطاء.

 (:7المادة رقم )
 

يه تئالفني التابع لها  في أي موقع تريحق للشرررررررركة القيام بأي عمل من أعمال التنفيذ وكذلك توريد المواد من خالل الجهاز  
 الشركة وال يحق للمقاول االعتراض على ذلك . 

 تقصير المتعهد وترامات التأخير: ( 8المادة رقم )
 

يتوجب على المتعهد المباشتتتترة فورا بأعمال التنفيذ حال تستتتتليمه أمر المباشتتتترة خطيا لتل  األعمال ويعتبر  -أ
 تسليم أمر المباشرة بدء العمل وفي حالة انقضاء المدة المحددة إلنجاز أمر العمل وعدم إنجاز  بالمدة المحددة 

 . فيذ امر العملتأخير بتن( دينار أردني عن كل يوم 25يغرم المقاول مبلغ )
 

 في حال تقصير المتعهد عن التقيد بالتعليمات:  -ب

يحق للشتتتركة إذا تخلف المتعهد عن تنفيذ أوامر المهندس الصتتتادرة إليه أن يقوم المهندس بتنفيذ مضتتتمون هذ  
يذ  هذ  األوامر بالطريقة التي يراها مناستتتتتتتبة ، وفي مثل هذ  الحالة يتحمل المتعهد التكاليف المترتبة على تنف

األوامر ، ويحق للمهندس أن يحستتتم تل  النفقات من أية مبالغ مستتتتحقه أو تستتتتحق للمتعهد وبدون الحاجة إلى 
انه بمجرد االطالع و الموافقة على بنود نسخة العطاء فإن هذا اقرار من  و حيث ي بذل ـتتأخطار أو إنذار عدل

 .قبل المقاول على قيام الشركة بحسم هذ  المبالغ من مستحقاته و التي يتم تقديرها من قبل المهندس 
في حال تقصتتتتتير المتعهد  وعدم التزامه في التقيد بالتعليمات الستتتتتالمة العامة أو بأي شتتتتترط من شتتتتتروط ج. 

حق لشتتركة كهرباء الستتالمة العامة المذكور بالعطاء أو كتيب الستتالمة العامة الخاص بالشتتركة كهرباء اربد في
الذي تم ضتتتبط مخالفة الستتتالمة اثناء  % من قيمة أمر العمل 10حدها األعلى الى بصتتتل تاربد فرض غرامة 

 التدقيق  عليه.
 

 إزالة األشغال أو المواد المخالفة: ( 9المادة رقم )
 

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

 إخراج أية مادة من الموقع يرى أنها تير مطابقة لمتطلبات العطاء وذلك خالل الفترة التي يحددها في األمر . -أ
 

 استبدال تلك المواد المخالفة بمواد مناسبة وصالحه . -ب
 

ادة تنفيذي بشكل ـيعتبري المهندس تير مطابق لمتطلبات العطاء من حيث المواد أو المصنعية وإعإزالة أي عمل  -ت
سليم   وذلك على الرتم من اختبار سابق أو دفعات على الحساب تمت بشأنه وال يحق للمتعهد المطالبة بالتعويض 

 أو تمديد المدة بسبب أي من هذي األمور.

 

 تعريف أمر العمل:  ( 10المادة رقم )
 

ونوع األعمال المطلوبة موضررررررحا به تاريخ  كميةهو النموذج المعد من قبل الشررررررركة والذي يشررررررمل على 
 االستالم والموعد المقرر إلنجاز هذي األعمال.
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حد  يةبأ: يعرف أمر العمل الوا حدادة لمحطات التحويل والتجهيزات الكهربائ يذ اعمال  نه مجموعه األعمال  تنف بأ
 والتي يطلب من المتعهد إنجازها دفعه واحدة .

 

 ب: يعتبر أمر العمل وحدي متكاملة من حيث االستالم والتسليم وترامات التأخير. 
 

ج: يشررتمل أمر العمل على مجموعة األعمال المطلوب تنفيذها سررواء كانت في موقع واحد أو في عدي مواقع ضررمن 
 وأطوال خطوطها.مناطق امتياز الشركة ومهما كانت كمياتها 

 

 تسليم امر العمل  تاريخ بدء أمر العمل من تاريخ يبدأ د: 

 المرتجعـات : ( 11المادة رقم )
 

حاجة لكل أمر عمل العلى المقاول تجهيز جداول بكافة المواد الراكبة والمصرررروفة من المسرررتودع وبيان الزائد عن 
العمل حسرررررب شرررررروط العطاء وفي حالة عدم االلتزام بما جاء ( أيام من تاريخ تنفيذ 3وإرجاع المواد الزائدة خالل )

, حيث تعتبر هذي المواد مسرررلمة للمقاول /  أعالي تعتبر المواد الغير راكبة وكأنها مفقودة ويغرم المقاول كامل الثمن
 المتعهد على سبيل االمانة . 

ضتتتعف المدة المقررة لكل أمر  وفي حال تأخر المقاول عن تنفيذ ثالثة أوامر عمل موجهة له من الشتتتركة عن
 عمل وحسب بنود العطاء

تقوم الشتتتتتركة بمخاطبة المقاول المحال عليه العطاء إلعادة المواد التي تم تستتتتتليمها له لتنفيذ أمر/أوامر 
يام من تاريخ اإلخطار وبنفس  العمل التي تأخر بتنفيذها وعلى المقاول إعادة هذ  المواد خالل ثالثة أ

التي إستتتتلمها وفي حال كان هنال  جزء من المواد تم تنفيذها كجزأ من أمر العمل  المواصتتتفات والجودة
 فيتم إقتطاعها من كشف المواد المستحقة عليه.

في حال لم يقم المقاول باعادة المواد التي تم استتتتتلمها تقوم الشتتتتركة بتغريم المقاول المحال عليه العطاء كامل 
فيذ بنود أمر/أوامرالعمل التي تأخر بها والتي لم يتمكن من اعادتها وحستتب المواد التي قام بإستتتالمها ستتابقا لتن
 األسعار الفعلية المقرة في الشركة.

 

 (: 12المادة رقم )
 

أذا تبين للشررررررركة والمقاول أثناء تنفيذ بنود العطاء أن هناك حاجة إلى إضررررررافة بعض البنود للعطاء لتسررررررهيل  
وتحسين أداء العمل بالعطاء فيحق للطرفين االتفاق فيما بينهما على هذي البنود شريطة عدم المساس بالشروط 

االت الغير واردة بجدول األسرررعار والتي يجب باسرررتثناء الحالعامة والخاصرررة واألسرررعار التي تمت اإلحالة عليها 
 .اخذ الموافقات الرسمية عليها حسب نظام اللوازم بالشركة

 

 (:13المادة رقم )
 

يحق للشركة تغيير مواصفات المواد حسب مقتضيات مصلحة العمل بالشكل الذي تراي مناسبا" وعلى المقاول  
  .ثر على إنتاجية وعمل المقاولؤفات ال يصاالتقيد بذلك طالما أن الشركة ترى أن تغيير المو

 
 

 (:14لمادة رقم )ا
يلتزم المقاول باألولويات للمعامالت والمشرراريع والتي يتم تحديدها من قبل المهندس المشرررف ويحق للمهندس 

وال يحق للمقاول المطالبة بأية  طبيعة العمل ومصلحة الشركة تفتضيهالمشرف تعديل هذي األولويات حسب ما 
 .تعويضات نتيجة هذي التعديالت
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 (:15المادة رقم )
 

والتي يتم تحديدها يلتزم المقاول توفير كافة اآلليات والمعدات واألدوات الالزمة لتنفيذ العمل على أكمل وجه 
الموضوعة لمثل هذي األعمال وعلى حسابه الخاص ويشمل ذلك  وحسب المواصفاتمن قبل المهندس المشرف 

لى المواقع وتيرها من العدد واألدوات المناسرربة النجاز العمل المواد التحميل ونقل  والونشررات توفير الشرراحنات
 الهندسية والشروط المعتمدة. حسب المواصفات الفنية والممارسات

 

 

 (:16المادة رقم )
 

صرررررررح المهندس للمتعهد أن يعمل خارج أوقات الدوام الرسررررررمي لشررررررركة كهرباء اربد أو أيام العطل فأن  أذا 
المقاول يتحمل بدالت االشررراف )العمل االضررافي( التي يداومها أي من أفراد الجهاز المشرررف وبعدد من االفراد 

 .ل به في الشركةويتم احتساب العمل اإلضافي وفقا" للنظام المعمو يحددي المهندس المشرف
 

 :(17المادة رقم )
 

إذا تم تعطيل ورش الشركة نتيجة عدم قيام المقاول بالتزاماته ألي سبب من األسباب فيحق للشركة حسم جميع  

من حسررررررراب  التكاليف المترتبة على هذا التعطيل والتي يتم تقدير قيمتها المالية من قبل المهندس المشررررررررف
استنادا" لتكاليف الورشة الفنية الفعلية والتي تتضمن ) الراتب اإلجمالي للورشة مضافا"  المقاول لدى الشركة

 . أليها جميع وسائط النقل وتكاليف اإلشراف على الورش(

 

 (:18المادة رقم )
 

 االعمالاثناء القيام بالتنسيق مع المهندس المشرف العمال  كافي منال عدداليلتزم المقاول بإحضار  
تقاعس المتعهد او عدم قيامه بتامين العماله الالزمة يتحمل بدل العطل والضرررررررر الذي سرررررريلحق  وفي حالة

فيحق للشركة حسم جميع التكاليف المترتبة على هذا التعطيل والتي يتم تقدير قيمتها  بالشركة او الطرف االخر

ليف الورشرررة الفنية الفعلية اسرررتنادا" لتكا المقاول لدى الشرررركةمن حسررراب  المالية من قبل المهندس المشررررف

 . والتي تتضمن ) الراتب اإلجمالي للورشة مضافا" أليها جميع وسائط النقل وتكاليف اإلشراف على الورش(
 

 (:19المادة )
 

بهررا والعمررل وعلى المقرراول االلتزام  تعتبر الرسرررررررومررات المرفقررة واالبعرراد عليهررا جزء ال يتجزأ من العطرراء
 بموجبها.

 
 :  20المادة رقم 

 .إصداري يتم عمل امر كل عن للمقاول تقييم باجراء المشرف الجهاز يلتزم
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 المواصفــات والشروط الفنية : رابعا
 

وحستب المواصتفات القياستية  تنفيذ اعمال حدادة لمحطات التحويل والتجهيزات الكهرباحيةيشتتمل العمل على 
بحيث مثل ) الصتتتتتبة , الدبش , الرمل ...الخ(  الالزمة وملحقاتها وعمل جميع التجهيزاتالمعتمدة بالشتتتتتركة 

 يلتزم المقاول بتأمين الملحقات وحسب مواصفات الشركة 
 
 

 االلتزام بقواعد السالمة العامة : خامساً : 
يجب على عمال ) المقاول/ المتعهد ( او المستخدمين لديه االلتزام بقواعد و تعليمات  .1

 السالمة العامة و المحددة من قبل شركة كهرباء محافظة اربد . 
يكون ) المقاول/ المتعهد ( مسؤوال مسؤولية كاملة و مطلقة عن اي اضرار تصيب العمال  .2

العطاء و التي تنشأ نتيجة اهمال او قلة احتراز او المستخدمين لديه نتيجة االعمال موضوع 
من قبلهم او بسبب عدم تقيدهم بقواعد و تعليمات السالمة العامة او الي سبب اخر و من 
هذي االضرار على سبيل المثال ال الحصر ) حاالت الصعق الكهربائي او حاالت السقوط او 

 تنفيذ اعمال العطاء ( . الدهس او االصابات الناتجة عن

سادسا : المسؤولية عن االضرار التي تلحق بالشركة او بالغير او االليات او 
 الحيوانات او الممتلكات العامة او الخاصة :

عن كافة االضرار المادية و المعنوية التي يتحمل المقاول/ المتعهد كامل المسؤولية ) القانونية و المالية ( 
او اليات الغير او الحيوانات ) بالصورة المباشرة او تير تلحق بالشركة او بالغير او ممتلكات الغير 

المباشرة ( و التي تقع نتيجة اعمال ) المقاول/ المتعهد( او بسببها بموجب العطاء و من هذي االضرار 
) حاالت الصعق الكهربائي / حاالت نفوق الحيوانات / حاالت السقوط ( , و على سبيل المثال ال الحصر 

ال اقام اي شخص ) طبيعي او معنوي ( اي دعوى على الشركة للمطالبة بالتعويض يحق للشركة في ح
عن االضرار الالحقة به مهما كانت طبيعتها ادخال ) المقاول/ المتعهد ( طرفا في هذي الدعوى بصفته 

 المسبب الوحيد لهذي االضرار . 
 
 

 سابعا : التقاضي و القانون واجب التطبيق : 
او خالف حول تطبيق او تفسير بنود هذا العطاء او اي اتفاقيات منبثقة عنه او  في حال نشوء اي نزاع

 ود العطاء او اي اتفاقيات منبثقةبسبب االعمال موضوع العطاء او بسبب مخالفة المقاول/ المتعهد لبن
عنه  تكون محاكم اربد ) قصر العدل ( هي المختصة بنظر بهذا النزاع أو الخالف والبت فيه ويكون 

لقانون / القوانين األردنية هي واجبة التطبيق وحتى لو انتهت مدة العطاء اذا كان سبب الخالف أو النزاع ا
 عدم جودة أو اكمال األعمال أو تير ذلك.
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 ": الفواتير والمحاسبة عليهاثامنا
 

 
عند االنتهاء من تنفيذ اوامر العمل شررررررراملة جميع الفواتير على ثالثة نسرررررررخ من قبل المقاول  تنظم -1

 . الوامر العملاألعمال المنجزة 
واالسرررررررتالم النهائي من قبل  عملمر الجزئيا إال بعد إنهائه ال امر عملال يحاسرررررررب المتعهد على أي  -2

 .  تدفع المطالبة مري واحدة و  باالضافه الى قسم التدقيق الفني المهندس المشرف أو من ينوب عنه
لفواتير المقدمة منه ويحاسرررررررب على كامل القيمة المسرررررررتحقة باسرررررررتثناء على ايتم محاسررررررربة المتعهد  -3

او الحسررررررميات  المسررررررتحقة ة% من قيمه الدفع10المحتجزات من الدفعات المسررررررتحقة والبالغ قيمتها 
 الناجمة عن ترامات التاخير ان وجدت.

ة يتقدم بها للشرررركة بعدم المطالبة بأي مسرررتحقات يلتزم المقاول التزام تاما بتقديم كتاب خطي لكل فاتور -4
 . فاتورةماليه تخص ال

يعتمد تصررررررميم الفواتير ومحتوياتها وأية نماذج أخرى من قبل إدارة الشررررررركة بعد إحالة العطاء وعلى  -4
 المقاول االلتزام بها .

 
الذي اشرف على التنفيذ ومن ثم المهندس المشرف  قبالفواتير من رئيس الورشة او المراصديق يتم ت -5

 الذي اصدر امر العمل.

ومدير الدائرة والمسررراعد المعني خالل اسررربوع ى الفواتير من قبل المهندس المشررررف يتم التصرررديق عل -6
ويتم االلتزام بالمدة بعد تصرررديق الجهات الرسرررمية من تاريخ تسرررليم المقاول الفاتورة للمهندس المشررررف 

 عدم وجود اي مالحظات على اعداد الفاتورة من قبل المقاول.شريطة 
يتم ارسررررال الفاتورة الى دائرة التدقيق الفني للمصررررادقة عليها حسررررب االصررررول على ان ال يتجاوز مدة  -7

المصررررررادقة اسرررررربوع من تاريخ ورود الفاتورة للدائرة ما لم يكن هناك اي مالحظة فنية على االعمال التي 
 الفاتورة.تتضمنها 

 
( اربعة عشر يوما" 14يتم صرف مستحقات المقاول عن الفواتير المصادق عليها بصورة نهائية بعد ) -8

 من تاريخ مصادقة دائرة التدقيق الفني عليها.
بشكل دوري وحسب ما يطلبه والعطاءبتزويد الشركة بما تم انجازي من اعمال  التزاما تام يلتزم المقاول-9

% من قيمة االحالة االجمالية 75حال تجاوزت مجموع اوامر العمل المسلمه للمقاول نسبة المهندس  وفي 
للعطاء يلتزم المقاول باشررعار الشررركة وبكتاب رسررمي بالقيمة المالية لكل امر عمل وبدون طلب مسرربق من 

   .قبل الشركة
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 والكميات والمخالفات والعاملين واالليات جــداول األسعـــار: " تاسعا
 

ضررررمن  اعمال الحدادة لمحطات التحويل والتجهيزات الكهربائية يطلب من المقاول تقديم أسررررعاري على أسرررراس تنفيذ  -1
 منطقة امتياز الشركة والتي تشمل: 

 

 منطقة اربد وتشمل جميع المناطق داخل وخارج التنظيم والتابعة أداريا" لمحافظة اربد. -أ

منطقة عجلون وجرش وتشررررمل جميع المناطق داخل وخارج التنظيم والتابعة أداريا" لمحافظة عجلون  -ب
 وجرش وجزء من محافظة البلقاء.

 منطقة المفرق وتشمل جميع المناطق داخل وخارج التنظيم والتابعة أداريا" لمحافظة المفرق.  -ت
 

جل المقارنة بين المقاولين عند دراسرررة العروض المقدمة ويتم الكميات الواردة بجداول األسرررعار هي كميات تقديرية من ا -2
تحديد قيمة العطاء الفعلية كقيمة إجمالية من قبل إدارة الشرررركة وتتم اإلحالة على أسررراس األسرررعار االفرادية دون النظر إلى 

ر اإلجمالي للعطاء الذي يتم الكميات الواردة بالجداول ويتم التعامل مع المقاول المحال علية العطاء على أسرررراس قيمة السررررع
 تحديد سقفه من قبل الشركة.

 
على العارض أن يقوم بتعبئة األسعار حسب ما هو مقدم بوثائق العطاء وال يجوز له بأي حال من األحوال تغيير أي -3

 حرف أو كلمة أو رقم أو تصميم لهذا الجدول وإذا خالف العارض ما ورد أعالي يعتبر عرضه مرفوضا".

العارض أن يدرس بنود العطاء وشررروطه العامة والخاصررة والمواصررفات الفنية لجميع أنواع اإلعمال بصررورة على -4 
 دقيقة قبل القيام بتعبئة جدول األسعار.

 

 في حال وجود أية مخالفات لبنود العطاء على المقاول تعبئة هذي المخالفات في جدول المخالفات المعد لهذي الغاية .-5 
 
أي مخالفه لشروط العطاء أو مالحظة لها انعكاس مالي على العطاء يجب على العارض أن يذكر ذلك بصراحة ويبين -6 

 مدى االنعكاس المالي زيادة أو نقصان    وذلك بموجب جدول خاص يتم إعدادي من قبل العارض .
 
 والتعليمات الواردة بالعطاء. تعتبر األسعار المقدمة من قبل المقاول شاملة لجميع األعمال والشروط -7
 ( بنود مبينا" فيها وصفا" تفصيليا" للعمل المطلوب والمواصفات 9( يحتوي على )1الجدول رقم ) -8
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 الفنية المواصفة عل  المخالفات جدول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 …………..توقيع المناقص                                                                                               
 

 ……الخاتم الرسمي                                                                                      

                                                                                        

                                      

 المخالفة نوع المادة اسم
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 شركة كهرباء محافظة اربد المساهمة المحدودة

 ( 118/2022  م )ـــــعطاء رق

 ب /كشف بأعداد العاملين لدى المتعهد والخبرات السابقة

 

المتعهد استكمال تعبئة هذا الجدول للعاملين مع خبراتهم السابقة وتكون محتويات الجدول ملزمة للمتعهد على 

 طيلة فترة المشروع .

 

 مالحظات العدد الوصف الرقم

1 

2 

3 

4 

5 

6 

 

 أعداد العاملين

 مهندس

 فني

 سائق

 عمال

 مهن أخرى

 

  

 

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

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

 

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

 

 …………….توقيع المتعهد 

 

 …………..الخاتم الرسمي 

 

  2021التاريخ   /    /                                                                                       
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 شركة كهرباء محافظة اربد المساهمة المحدودة

 ( 118/2022)  مــــعطاء رق

 ج / كشف بآليات والمعدات والعدد التي يملكها المتعهد

 

على المتعهد استكمال تعبئة هذا الجدول وبيان جميع اآلليات والمعدات والعدد التي يملكها وإرفاق صور عن 

ترخيص اآلليات وللشركة الحق في الكشف على جميع اآلليات والمعدات والعدد والترخيص األصلي وتكون 

 محتويات هذا الجدول ملزمة للمتعهد طيلة فترة المشروع 

 

 مالحظــــات العــــدد الوصـــــــف الرقم

 

1 

2 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ونشات

  الموادسيارات نقل 

أية مستلزمات أخرى يتطلبها العمل 

 في المشروع .

 

 

  

 

 ………….توقيع المتعهد 

 ……….. الخاتم الرسمي                                                                                                 

  2022/التاريخ     /                                                                                                    
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 جدول رقم )1(  الكميات واألسعار 
 

 
رقم 

 البند
 الوصف

الكمية 

 التقديرية
 المقاسات التقديرية

السعر االفرادي 

 بالمتر المربع
 التنفيذمدة 

1 

اجرة مصانعة لتركيب شبك حماية ) محول ، 

متر ( ،  2مفتاح ، مجزء ، معيد ( إرتفاع ) 

ضمن منطقة امتياز شركة كهرباء محافظة 

اربد )اربد/الرمثا/جرش/عجلون/المفرق/ دير 

ابي سعيد ( )مكونات الشبك مبينه في ( اعاله، 

سم  40بحيث يكون شامل الحفر  على عمق 

. مع شبك الحماية والصب لغرس مواسير

تركيب باب للمحطات ذات صندوق التوزيع 

 األرضي.

 

1700 
 متر طولي

  

2 

شبك الحماية بدل الفاقد او التالف  بابتركيب 

فصاالت  الباب مع  ويشمل ذلك  : تركيب

جديدة في حال كانت مفقودة و تجهيز رزة 

 لضمان اغالق الباب باحكامجديدة 

 عدد 100

  

3 

صندوق توزيع بدل الفاقد او التالف  تركيب باب

ويشمل ذلك  : تركيب الباب مع فصاالت جديدة 

في حال كانت مفقودة و تجهيز رزة جديدة وما 

 يلزم لضمان اغالق الباب باحكام

150 
لكل صندوق  عدد

 توزيع

  

4 

ويشمل  عمل سقف شبك حماية لمحول قائم

ذلك تركيب شيك بشكل هرمي مع ما يلزم من 

 زوايا لتدعيم السقف

 متر مربع 80

  

5 

عمل اعمدة صدم حول المحول او المفتاح 

الحلقي للعامود الواحد بارتفاع متر ونصف 

 شامل الحفر والصب

 

 

 عدد 100

  

   متر طولي 9000  استبدال شيك تالف 6
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وتركيب  الصب ويشمل البند اعمال  الحفر و

الشيك الجديد ولوزامه و خلع الشيك القائم مع 

 لوازمه وارجاعه لمستودعات الشركة

7 

ت ويشمل لحام فصااللحماية اشبك  بابصيانة  

وما يلزم لضمان اغالق الباب  او لحام رزة

 باحكام

 عدد 150

  

8 

ويشمل تركيب توزيع باب صندوق صيانة 

لضمان اغالق الباب  فصاالت ورزة وما يلزم

 باحكام

200 
لكل صندوق  عدد

 توزيع

  

9 

اعمال لحام وحدادة لكيبل بكس المحوالت في 

قاعدة و ويشمل لحام زوايا غطاء الموقع : 

تركيب ولحام  لكل زاوية و 10* 10كيبل بكس 

و تثقيب حسب عدد الكوابل لكيبل بكس أو 

 بليته .

 عدد 25
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