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أ  -املواصفات و الشروط اخلاصة
 - 1عـ ــام :
 :1متطلبات العمل :

ان االعمال املش ــمولم ــما عطا العطاء عا القيام عمال توريد و متديد خطوط مياه قطر 63ملم32+ملم25+ملم(بويل اثلني) ــما

قصبة معان+لواء احلسينية +قضائا ايل واملريغة لعام  2022وذلك مبوجب :
 - 1دفرت عقد املقاولم للمشاريع االنشائيم ( اجلزء االول والثاين ) .

 - 2اجلزء الثالث  :عطه املواصفات و الشروط اخلاصم وجداول الكميات .
 - 3املواصفات العامم العمال متديد خطوط املياه و ملحقاهتا الصادره عا سلطة املياه سنة . 1992
 - 4اية مواصفات أخرى يشار اليها يف و اثئق العطاء .
 - 5املخططات .
 - 6تعليمات املهندس .
 - 7اية مالحق تصدر على و اثئق العطاء .
 : 2موقع العمل :
يكون موقع العمل عو داخل قصبة معان+لواء احلسينية +قضائا ايل واملريغة/حمافظة معان وحسب ما عو مبني على املخططات .
 : 3عدف املشروع :
ترغب سـلطة املياه /ادارة مياه حمافظة معان تنفيط اشـرتاكات منزلية جديدة لعام  2022جديدة وحسـب ما عو مبني يف تعليمات تنفيط االشـرتاكات
املنزلية اجلديدة الصادرة عا سلطة املياه .
 : 4وصف االعمال :
أ  -تكون مسارات خطوط املياه ومواقع العمل املقرتحة حسبما عو مبني على املخططات وحسب تعليمات املهندس املشرف .
ب  -على املقـاول توريد وتركيـب كافة املواس ـ ـ ـ ـ ــهل واملفـاتيد واهلواات وعدادات امليـاه والقطع ما اكواع ( بدرجات خمتلفة ( مهمـا بل عددعا حيـث
يتم حتديد عددعا ودرجاهتا حسـب الواقع وبدون فروقات يف األسـعار ) وتيهات ونقاصـات وسـدادات وفالجنات وبراغا وكسـكيتات والقطع اخلاصـة
ومواد الوصالت وصناديق السطد  ...اخل ومواد عزل وتغليف الوصالت وكافة توابع وملحقات املشروع حسب املواصفات واملخططات
ج  -على املقاول تنفيط وع مل مجيع التوصـ ـ ــيالت املبينم على املخططات او الي تقتضـ ـ ــيها وبيعة العمل وعليم عمل وتقدت املخططات التفصـ ـ ــيليم
هلطه التفص ــيالت ( يف الوقمل املناس ــب قبل التنفيط وحس ــب ما يقتض ــيم االمر ) ار املهندس املش ــرف ألخط املوافقم اخلطيم عليها قبل التنفيط وتعترب
تكاليفها مشمولم ما االسعار االفراديم العمال متديد خطوط املياه .
د  -تتكون أالعمال املشمولة يف عطا املشروع ما االعمال التالية :
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أوال"  :أعمال خطوط املياه :
اجور متديد ووصـ ـ ــل خطوط املياه التالية شـ ـ ــامال" املفاتيد واهلواات وعدادات املياه والقطع نواعها والتوصـ ـ ــيالت الالزمم ومجيع املواد واالعمال
الالزمم والتابعم مبوجب املخططات واملواصفات وحسب تعليمات وموافقة املهندس املشرف .
 على املقـاول أخـط اتحتيـاوـات وتوفهل املعـدات وا ليـات الالزمـة لتحويـل امليـاه عا منطقـة العمـل وذلـك عنـدمـا تتقـاوع خطوط امليـاه مع الودانوتعترب التكاليف مشمولة ما األسعار اتفرادية ألعمال متديد خطوط املياه.
عـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ املتطلبات االساسيم العمال االجور والتوريد والتمديد اانبيب املياه قطارعا وانواعها املختلفم مبوجب املواصفات واملخططات وحسب
تعليمات وموافقة املهندس املشرف لكافة البنود والي عا ما مسؤولية املقاول كما يلا :
1
 - 1تنظيف وتسوية وحتضهل مواقع ومسارات خطوط املياه الفساح اجملال امام معدات املقاول وعمالم .
 - 2حفر اخلنادق يف مجيع انوع الرتبم سواء كانمل ترابيم او صخريم او حوريم او غهلعا وبسطوح خمتلفم سواء كانمل ( ترايب  ،خرساين  ،بالط  ،درج
 ,اسـفلمل وغهلعا ) وتقدت مواد الطمم الناعم حول املواسـهل ( التممني ) فوق وحتمل وعلى اجلانبني كما تبني املخططات النموذجيم وكطلك الطمم ار
السطد العلوي مباده (  ) B.Cاو مواد خمتاره حسب موقع احلفرات بدل املواد الي حفرت واعادة او اع السطوح كما كانمل عليم سابقا .
 -3توريد ومتديد كافة انواع املواسـهل واقطارعا شـامال مجيع القطع ما تيهات واكواع ونقاصـات وسـدادات والقطع اخلاصـم شـامال عمل الوصـالت
السـ ــليمم للمواسـ ــهل وتغليف الوصـ ــالت وكل ما يلزم لتمديد املواسـ ــهل على اكمل وجم حسـ ــب شـ ــروط ومواصـ ــفات العقد .عطا البند ال ينطبق على
االجور .
 – 4اجور تركيب كافة انواع واقطار املفاتيد واهلواات وعدادات املياه شـ ــامال" القطع املالئمم ما فلنوات وبراغا وصـ ــواميل وكسـ ــكيتات وقطع
الفصل (  ... ) Desmantling jointsاخل وكافة ما يلزم المتام العمل على اكمل وجم .
 - 5توريد مجيع املواد الالزمم وانشاء غرف املفاتيد ( وذلك للمفاتيد قطر  "8وما فوق واهلواات قطر 50ر "1وما فوق )  .ما اخلرسانم املسلحم
كاملم والســعر يشــمل ايضــا احلفرات الالزمم واخلرســانم العاديم للنظافة وحديد التســليد واعادة الردم حســب املواصــفات واالعمال املعدنيم اخلاصــم
لغرف ما اغطية ودرجات  ...اخل وكطلك وص ــالت االعمده وعلب الس ــطد (  ) Extennion Spindle & Surface Boxومجيع
ما يلزم مبوجب املخططات التفصيليم واملواصفات وحسب تعليمات املهندس .
 - 6توريد مجيع املواد وعمل تغليف للمواسهل ما اخلرسانم املسلحم حيثما تتقاوع مع خطوط الصرف الصحا أو مرورعا يف االوديم وحيثما يلزم
حسـ ــب املخططات وحسـ ــب تعليمات املهندس وكطلك للدعامات اخلرسـ ــانيم املسـ ــلحم (  ) Thrust Blocksحيثما يلزم ويشـ ــمل ايضـ ــا اية
حفرات الزمم واخلرسـ ـ ـ ــانم العاديم للنظافم وحديد التسـ ـ ـ ــليد والطو ر ومجيع االعمال الالزمم مبوجب املخططات واملواصـ ـ ـ ــفات وحسـ ـ ـ ــب تعليمات
املهندس .
 - 7توريد وتركيب صـناديق السـطد (  ) Surface Boxوذلك للمفاتيد قطر  " 6وما دون واهلواات قطر 25ر "1ومادون ) والسـعر يشـمل
اية حفرات ا افيم و اخلرسانم املسلحم واملواد املتدرجة  ...اخل ومجيع ما يلزم حسب املخططات التفصيليم .
 - 8ربط اخلطوط املقرتحة مع اخلطوط القائمة شـامال توريد وتركيب كافة ما يلزم ما قطع ما تيهات واكواع ونقاصـات وسـدادات والقطع اخلاصـة
 ...اخل ومجيع ما يلزم للرتكيب وكطلك توريد وعزل وتغليف الوصالت .
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 - 9توريد وتوفهل املياه واملض ــخات والكلور واملعدات الالزمم واجهزة ــغط خطوط املياه وذلك الجراء فحل التس ــرب ( الض ــغط اهليدروليكا )
وتعقيم وغسيل خطوط املياه ومجيع ما يلزم مبوجب املواصفات وتعليمات املهندس وتعترب التكاليف مشمولم ما االسعار االفراديم العمال متديد
خطوط املياه .
و ـ يكون املقاول مسؤوال عا تزويد اسياخ اللحام ما اجود االنواع حسب البند (  )5 – 3ما املواصفات العامم واالت اللحام والقل وعدد كايف
ما ش ـ ــفرات القل واملعدات والكهر ء لعمل وص ـ ــالت اانبيب احلديد وكطلك املعوون اخلاا اخلايل ما الرص ـ ــاا للوص ـ ــالت املس ـ ــننم اخلاص ـ ــم
الانبيب اجمللفنم و املعوونم املسـ ــتعملم لتنفيط وصـ ــالت اانبيب الدكتايل (  ) L ubrication Pasteوكطلك مواد عزل وتغليف الوصـ ــالت
ألعمال متديد خطوط املياه ( حس ـ ــب البند  18 – 3ما املواص ـ ــفات العامة ) وموافقة املهندس املش ـ ــرف و تعترب تكاليف االعمال املطكوره اعاله
مشمولم ما السعر االفرادي العمال متديد اانبيب املياه .
ز  -على املقاول مراعاة ما يلا :
 - 1ال يسـمد خط املياه ما خطوط املياه القائمم بدون موافقة املهندس و يف حالة موافقة السـلطم على ذلك يتم حسـاب كميات املياه املسـتهلكم
و حماسبة املقاول على ذلك حسب تعليمات املهندس .
 - 2على املقاول كشـ ــف وتدقيق مواقع خطوط املياه القائمم قبل البدء يف العمل حيث يشـ ــمل العمل احلفرات يف أي نوع ما الرتبم واعادة الطمم
واعادة و ع السطوح مبوجب املواصفات وتعترب تكاليف عطه االعمال مشمولم ما اسعار العطاء .
 - 3ان وصل اخلطوط املقرتحم مع اخلطوط القائمم جيب ان يتم بسرعم و فاعليم ما اجل التقليل ما امكا ما االخالل لتزويد املائا للسكان .
 - 4ان موافقة املهندس على أي عمل اومواد مقدمم ما املقاول  ،ال تعفا املقاول ما مسئولياتم املناوم بم حسب شروط عطا العطاء .
 - 5يتم قطع خطوط املياه املراد التوصـ ــيل عليها سـ ــتعمال معدات خاصـ ــم يوافق عليم املهندس حيث ال يسـ ــمد سـ ــتعمال اللحام الكهر ئا او
الغازي و جيب ان تكون عملية القل عموديم على حمور اخلط .
 - 6على املقاول اخط احليطم ملنع دخول االتربم واالوســاخ داخل خطوط املياه القائمم وعليم ان يوفر مجيع املعدات الالزمم مبا فيها مضــخة مناســبم
جاعزه للتشــغيل لضــي املياه ما موقع كل وصــلم قبل املباشــره بقطع اخلط املراد الوصــل عليم ما اجل التقليل ما دخول املياه امللوثة واالوســاخ ار
خطوط التوزيع القائمم ولتاليف التاخهل يف اعادة تشغيل اخلطوط القائمم .
 - 7على املقاول اخط االحتياوات الالزمم لعدم اال ـ ـ ـ ـرار ي ما خطوط املياه او خطوط الص ـ ـ ــرف الص ـ ـ ــحا او الكوابل وكافة املرافق القائمم (
الســطحيم واملدفونم حتمل االر) )  ،وأ ية ا ـرار يســببها املقاول هلطه املرافق نتيوة قيامم عمال العقد  ،عليم ان يقوم صــالحها او اســتبداهلا كما
كانمل عليم قبل بدء العمل و تعترب التكاليف مشمولم ما اسعار العطاء وال يعطا املقاول أي عالوات لقاء ذلك .
- 8على املقاول االخط بعني االعتبار أبن خطوط املياه جيب أن تنفط ـ ـ ــما يخر مرتيا (  ) 2ما حرم الطريق أو الشـ ـ ــارع املنظتم املعتمد واملوافق
عليم بغض النظر عا العوائق وص ـ ــعوبة التنفيط ما ر يطكر خالف ذلك  .وبناء على ذلك  ،على املقاول التنس ـ ــيق املس ـ ــبق مع وزارة االش ـ ــغال العامم
واالسكان ومع البلديم املعنيم ودائرة االرا ا واملساحم
لتحديد مس ــارات اخلطوط و ــمان تنفيطعا ــما الطرق الر يم املعتمدة والي يتم تس ــليمها اليم ما قبل ادارة املياه املعنيم و لتنس ــيق مع املهندس
املشرف  ،وأخط املوافقة على مسارات خطوط املياه قبل البدء لتنفيط .
 - 9ان أي مواد يقدمها املقاول لالسـتعمال يف اعمال العطاء جيب ان تفحل بعد اخط موافقة املهندس املشـرف املسـبقم و ذلك على نفقة املقاول
و وبقا للمواصفات املطلوبم او اية مواصفات اخرى مكافئم .
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 - 10ان أي مواد احض ـ ــرت ار املوقع وكانمل برأي املهندس غهل ص ـ ــاحلم او ما نوعيم متدنيم او غهل مناس ـ ــبم لالس ـ ــتعمال يف اعمال العطاء فعلى
املقاول اخراجها ما املوقع و على نفقتم اخلاصم .
 - 11على املقاول تقدت الكتالوجات والنماذج والعينات ملختلف املواد املش ــمولم ــما اعمال املش ــروع ار املهندس املش ــرف حيث ال تتعار)
مع العطاء وذلك الخط املوافقم على استعماهلا قبل التنفيط وأي مواد تستعمل دون اخط املوافقم اخلطيم ستكون معر م للرفض .
 -12على املقاول أن يتقيتد مبا ورد يف نظام املكاتب والش ـ ـ ــركات اجليولوجية الص ـ ـ ــادر عا نقابة اجليولوجيني األردنيني  ،ذص ـ ـ ــوا أي أعمال ذات

ص ـ ـ ـ ـ ــبغـة جيولوجيـة ( حفر ي ر  ،فحل تربـة ...اخل  ).حيـث لا يتم اعتمـاد أو قبول أي معـاملـة ـطا اخلص ـ ـ ـ ـ ــوا مـا ر تكا موقعـة ما قبـل نقـابـة

اجليولوجيني األردنيني  ( .املرجع ،كتاب عطوفة أمني عام سلطة املياه رقم  :س م  6896 /4/3/اتريي ) 2003/4/30
:5
 - 1جيب اسـتعمال الرجاج املكانيكا عند صـب مجيع انواع اخلرسـانم العاديم او املسـلحم للحصـول على خرسـانم خاليم ما الفووات او التعشـي
و جيري تعيني نوعيـة الرجاجات ومدة الرج ما قبـل املهنـدس  ،و يف مجيع االحوال جيب ان تكون الرجاجات ما النوع الطي يعطا ما ال يقـل
عا (  ) 5000رجم يف الدقيقم ويستعمل الرجاج مبوجب املواصفات .
على املقاول ان يزود موقع العمل قبل البدء لصب برجاجني صاحلني للعمل  ،واحد لالستعمال والثاين
احتياط .
 - 2جيب ان حتفظ اخلرسانم روبم ملدة ال تقل عا (  ) 7اام و يتم ايناع وترويب اخلرسانم مبوجب املواصفات وحسب تعليمات املهندس .
 - 3حيظر املباشــره بصــب اخلرســانم قبل احلصــول على موافقة املهندس اخلطيم وعلى املقاول تقدت ولب خطا الخط املوافقم على الصــب قبل فرتة
ال تقل عا  24ساعم .
 - 4على املقاول االلتزام بتنفيط ما تنل عليم املواصـ ــفات الفنيم العامم ذصـ ــوا اخلرسـ ــانم يف االجواء احلاره والبارده وحسـ ــب تعليمات وموافقة
املهندس .
 - 5لغاية ــبط جودة املواد واخللطات اخلرســانيم  ،على املقاول اجراء الفحوصــات املخربيم الالزمم للمواد وفقا ملا ورد يف املواصــفات الفنيم العامم
وعلى ان يقوم بفحل اخللطات اخلرسانيم بشكل دوري كما يلا :
أ )  -لكل  50م 3خرسانم تؤخط على االقل ستة مكعبات ممثلم حيث تفحل ثالثة بعد اسبوع والثالثم الباقيم بعد  28يوما .
ب )  -لكل يوم صب اذا كان الصب على مراحل متقطعم  ،تؤخط ستة مكعبات تفحل ثالثة بعد اسبوع والثالثم الباقيم بعد  28يوما .
 - 6على املقاول تقدت اجلداول اخلاصـم بتنفيط خمططات حديد التسـليد (  ) Bar - Schedule Bindingمبينا فيها اووال واوزان حديد
التسليد ملمثل املهندس بغر) اعتمادعا قبل التنفيط .
 -7اذا ا سـ ــتدعمل وبيعة الرتبم بعد التحقق ما قدرة حتملها اجراء تعديل على مناسـ ــيب احلفرات او ابعادعا بزادة العمق او العر) او كليهما معا
فعلى املقاول تنفيط ذلك على ان يضع يف اعتباره ن ينفط عطه االعمال و ال حيق لم االعرتا) او ولب زاده يف االسعار .
 – 8تكال أعمال احلفرات ملرت املكعب كيال" عندسيا" صافيا" حسب االبعاد واالقيسة املبينة على املخططات أو
الي أيمر ا املهندس وال يدفع للمقاول عالوة احلفرات مسافات العمل (  ) Working Spaceوتعترب
تكاليفهـا مشمولـة

ما االسعار االفرادية العمال حفرات االساسات ما ر يطكر خالف ذلك .
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 - 9اعمال الطمم  :يف حالة عدم صـ ـ ــالحية أو كفاية انتاي احلفرات على املقاول توريد ومم ما خارج املوقع ما مواد خمتاره يوافق عليها املهندس
 ،ويتم الطمم على وبقات ال تزيد اكة كل وبقم عا  20سم مع الرش ملاء والدحل الجهزه امليكانيكيم حىت الوصول للمنسوب الالزم
 تكون املواد املختاره املستعملم للطمم ما مواد مناسبم وموافق عليها خاليم ما الفضالت والشوائب ومتدرجـة للحصول على درجة الدكاملطلوبم و ان ال حتتوي على احلواره او قطع اخلرسانم الي يزيد حومها عا ( ) 50مم يف أي اجتاه ويكون حمتوى اللدونم ( Plasticity
 ) Indexاقل ما (  ) 10وبقا للمواصفات الربيطانيم رقم ( ) 1377وتكون الكثافم اجلافم القصوى هلا اكثر ما ( 6ر )1غم  /سم 3حسب
فحل بروكرت القياسا للكثافم .
 تعترب تكاليف أعمال توريد مواد الطمم وعملية الطمم مشمولة ما أسعار احلفرات مار يطكر خالف ذلك . -2الشروط اخلاصة :
 :1تداخل العمل مع اخلدمات و املعدات املوجوده يف موقع العمل :
 على املقاول اجراء التنســيق الالزم مع املهندس املشــرف وادارة املياه املعنية لبيان مواقع خطوط املياه واملفاتيد والكوابل واية مرافق او خدماتتتعار) مع اعمال املشروع .
 على املقاول ان اخط بعني االعتبار ان عملم يف موقع العمل جيب ان ال يس ــبب أي عائق وعليم ان اخط االحتياوات الالزمم لعدم اال ـ ـرار يما خطوط املياه او خطوط الصــرف الصــحا او الكوابل او املع ـ ـ ـ ـ ـ ــدات وكل ما عو موجود يف موقع العمل واية ا ـرار يســببها املقاول اثناء قيامم
عمال العقد عليم ان يقوم صالحها

أو استبداهلا كما كانمل عليم ( مبوجب تعليمات و موافقة املهندس ) وعلى حسابم اخلاا .

 يكون املقاول مسؤوال عا حفظ و ختزيا وحراسة االدوات و العدد و املواد اخلاصم بم و املورده ار املوقع . على املقاول قبل و ع اسعاره ان يقوم لكشف على املوقع ليتاكد بنفسم ما وبيعة االعمال واخط ااملعلومات واالقيسم املناسبم والالزمم واخطكافة املعلومات اخلاصم طا العطاء .
 على املقاول وبعد االنتهاء ما اعمال عطا العقد ان يقوم بتنظيف املوقع وازالة االنقا) الي نتومل عا تنفيط االشـ ـ ــغال و ازالة املعدات  ،حيثيقوم بتسـ ــليم املوقع بشـ ــكل نظيف ومقبول لدى املهندس وال يدفع لطلك أي مبال او عالوات اذ تعترب تكاليفها مشـ ــمولم ـ ــما االسـ ــعار الفرديم
العمال العطاء .
 :برانماي العمل :
على املقاول ان يقدم برانماي عمل خلطتم يف تنفيط االعمال ( حس ــب الش ــكل و التفاص ــيل الي حيددعا املهندس الخط موافقتم عليها ) خالل ( 15
) يوما ما اتريي أمر املباشـ ــرة وان يقدم للمهندس وصـ ــفا خطيا عاما للرتتيبات واالسـ ــاليب الي سـ ــيتبعها املقاول يف تنفيط االعمال املطلوبم منم و
كلما ولب اليم املهندس .

 : 3التنسيق :
على املقاول مسـؤولية التنسـيق املسـبق مع وزارة االشـغال العامم و البلديم املعنيم و ادارة املرور و شـركة االتصـاالت وشـركة الكهر ء و اية جهم ر يم
اخرى و تقدت مجيع متطلبات اجلهات املعنيم للحصـ ـ ــول على موافقاهتا للعمل يف اوحتمل او قرب الطرق العامم و االرصـ ـ ــفم و على املقاول ان يتقيد
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بتعليمات و متطلبات عطه اجلهات مبا فيها اشارات املرور و االشارات التحطيريم او التحويالت واحلواجز ومحاية املشاه و االمالك اخلاصم  .....اخل
ومجيع املتطلبات وال يدفع للمقاول لقاء عطه االعمال اية عالوات اذ تعترب مشمولم ما االسعار االفراديم للعطاء .
 :4العمل يف الليل :
حيق لص ـ ــاحب العمل او ا ملهندس او ممثل املهندس او اية س ـ ــلطم اخرى مبوافقة املهندس اص ـ ــدار التعليمات للمقاول لتنفيط أي جزء ما االعمال يف
ساعات الليل و ذلك يف احلاالت الي تتطلب ذلك و على املقاول االلتزام طه التعليمات و تنفيط االعمال و بدون اية عالوات ا افيم لقاء ذلك
 : 5خمططات العقد :
خمططـات العقـد عا املخططـات الي ض حتض ـ ـ ـ ـ ــهلعـا هلـطا العقـد و املرفقـم مع و اثئق العطـاء  ،و ايـة خمططـات معـدلـم او تفص ـ ـ ـ ـ ــيليـم او ملحقـم كا ان
يص ـ ــدرعا املهندس اثناء س ـ ــهل العمل يف اعمال العطاء و كطلك املخططات التفص ـ ــيليم و التنفيطيم املقدمم ما املقاول و املوافق عليها خطيا ما قبل
املهندس .
 : 6الدعامات اخلرسانيم :
الدعامات اخلرس ـ ـ ــانيم الوارده يف املخططات النموذجيم عا فقط خلطوط املياه ذات ـ ـ ــغط  16ر  ،و يف حالة عدم مالئمة الدعامم اخلرس ـ ـ ــانيم (
 ) Thrust Blockالوارده يف املخططات التفصـيليم لضـغط اخلط  ،يقوم املهندس املشـرف بتصـميم الدعامم املناسـبم و تقد ها للمقاول وعلى
املقاول االلتزام بتنفيطعا و بدون املطالبم ية تكاليف ا افيم .
 : 7استعمال اجزاء ما املشروع عند االنتهاء :
لصـاحب العمل احلق اذا رغب يف ذلك اسـتعمال او تشـغيل أي جزء او اجزاء ما املشـروع مباشـره حني االنتهاء ما تنفيطعا و ال يعفا ذلك املقاول
ما مس ـ ــؤولياتم جتاه الص ـ ــي انم و اليعطيم احلق الية دفعات ا ـ ــافيم بس ـ ــبب ـ ــياع الوقمل او عدم مالئمة العمل الي كا ان يتعر) هلا نتيوة هلطا
العمل ما قبل صاحب العمل .
 : 8كميات املواسهل و املفاتيد و القطع اخلاصم :
قبل ولب املواسـهل على املقاول ان يعمل مسـحا خلطوط املواسـهل و التاكد ما االووال املطلوبم ما كل نوع ما املواسـهل و القطع املالئمم و املفاتيد
و القطع اخلاصم الالزمم المتام االعمال .
واية كميات ما املواس ـ ــهل و القطع تزيد عا الكميات املطلوبم لالس ـ ــتعمال يتحملها املقاول اما اذا رغب ص ـ ــاحب العمل ان اخط الكميات الزائده
ما املواسهل و القطع الستعماهلا مستقبال فيدفع مثنها كامال زائد (  ) % 15وويكون توريد عطه القطع يف عطه احلالم يف مستودعات صاحب العمل
حسب تعليمات املهندس .
 : 9االعمال ما االمالك اخلاصم والتبلي :
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حيثما يكون تنفيط العمل يف االرا ــا اخلاصــم فان صــاحب العمل يكون مســؤوال عا مفاو ــة اصــحاب عطه االرا ــا او شــاغليها و احلصــول على
حقوق مرور يف عطه االرا ـا و تكون مسـؤولية املقاول العمل لسـرعم املتفق عليها مع صـاحب العمل و املهندس و اعالمهم عا عزمم دخول عطه
املمتلكات اخلاصـم و سـرعة عملم فيها كما عو وارد يف شـروط العطاء  ،و قبل املباشـره يف اعمال احلفرات يف االمالك اخلاصـم يتوجب على املقاول
ان يتفق و يسول مع صاحب عطه االمالك او شاغليها على حالة سطوح عطه االمالك مع اشاره خاصم ار اية ظواعر تتطلب عنايم خاصم و اعادة
االو اع و تعمل عطه السوالت مبساعدة املهندس الطي حيتفظ بنسخم ما عطه االتفاقيات و السوالت  ،و الحيق للمقاول املطالبم ية اجور عا
اية اعمال ا افيم او اتخهل او توقف ينشم عا ذلك حيث تعترب التكاليف مشمولم ما اسعار العطاء .
 : 10املرافق املدفونم حتمل االر) :
جيب على املقاول ان يراعا البنود يف املواصــفات العامم و الي تتعلق مبســؤولية املقاول لتحديد االماكا و احملافظم على املرافق املدفونم حتمل االر)
و املنشـئات و على املقاول احلصـول على املعلومات التامم عا مواقع عطه املرافق ما اجلهات املختصـم  ،و يقوم املقاول بتحديد اماكنها مسـبقا عا
وريق عمل حفر تفتيشـيم وعلى نفقتم اخلاصـم واية ا ـرار تتسـبب هلطه املرافق و املنشـئات  ،على املقاول القيام صـالحها على نفقتم اخلاصـم وبقا
للبنود ذات العالقم يف العقد و حسب تعليمات املهندس .
 : 11اعادة و ع الطرق و االرصفم :
ان اعادة و ــع الطرق و االرصــفم يتم عملم مبوجب املواصــفات والتفاصــيل املبينم على املخططات ومبوافقة املهندس  ،على انم اذا ض تغيهل الو ــع
ما قبل السـ ــلطات املعنيم لسـ ــطوح عطه الطرق واالرصـ ــفم اثناء تنفيط املشـ ــروع ( مثل تعبيد ورق او عمل ارصـ ــفم ) فانم يتوجب على املقاول اعادة
و ــع عطه الســطوح وبقا الخر و ــع ويتم حســاب املرت الطويل لالعمال املنفطه يف عطه املوا ــع ( حســب اخر و ــع جديد ) حســب ما يقابلم يف
جدول الكميات .
 : 12مستخدموا املقاول :
على املقاول ان حيتفظ بتوهيزات انش ـ ــائيم مناس ـ ــبم واليات وعدد  ...اخل لعدد الكايف وجهاز منفط يتكون ما مهندس ـ ــا موقع ومس ـ ــاحني ومراقبني
وعمال مهره وعمال عاديني مما كنم ما العمل يف مواقع متعدده يف ان واحد بغض النظر عا حوم العمل ومواقعم وحسـ ـ ــب الربانماي املوافق عليم
وان يتم تسليم االعمال احملالم اليم وبقا للمواصفات وموافقة املهندس ما الوقمل املتفق عليم .
 : 13خمترب فحل املواد :
على املقاول وخالل (  ) 15يوما ما اتريي أمر املباش ـ ـ ــرة  ,تس ـ ـ ــمية خمترب ( لفحل املواد ) مؤعل و معتمد لدى اجلهات املختص ـ ـ ــم و توافق عليم
سلطة املياه وذلك الجراء وعمل الفحوصات املطلوبم نواعها املختلفم حسب شروط ومواصفات العطاء وكطلك الفحوصات الي يطلبها املهندس
.
على املقاول ارســال واحضــار العينات ار وما املخترب ( او احضــار جهاز املخترب ار موقع العمل وذلك حســب وبيعة ونوع الفحل )  ،واحضــار
التقارير ( بواقع  3نسي ما كل تقرير ) ومجيع ما يلزم لتنفيط عطه االعمال .
تعترب تكاليف اجراء الفحوصات او اعادة اجرائها وتكاليف اعال املخترب وحتضهل التقارير مشمولم ما اسعار العطاء .
 : 14شهادة الفريق الثالث Third Party Control :
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بناء على ما ورد ذكره يف الشروط اخلاصم  /اجلزء الثاين ما دفرت عقد املقاولم ا  33فان الشركات املعتمده للفحل كطرف اثلث ( و للمقاول
حرية اختيار احدعا و اعالم صاحب العمل سم عطه الشركم ) عا املطكوره اتليا :
1 – SGS – Societe General De Servwillance .
2 – Tuboscope Verco International .
3 – OMIC – Overseas Merchandise Inspection Company LTD .
4 – Baltic Control LY. TD
5 – Inspecturate ( suisse ) S . A .
6 – Control Union International .
7 – Socotec International Inspection .
8 – Bureau Veritas - Messers . Red Sea Shipping Agency W .L .L
Box. 1284 – Amman –Jordan
 : 15املياه االعمال :
 - 1يكون املقاول مسـؤوال عا اتمني مجيع احتياجاتم ما املياه يف موقع العمل السـتعمال عمالم ومسـتخدميم ومسـتخدما صـاحب العمل واملهندس
لتنفيط االعمال املشـ ـ ـ ــمولم طا العقد مبا يف ذلك فحل الضـ ـ ـ ــغط والتعقيم والغسـ ـ ـ ــيل وختزينها يف اوعيم نظيفم ( يوافق عليها املهندس ) لكميات
الكافيم لتضما سهل العمل وعلى نفقتم اخلاصم .
 - 2يف حالة توفر مصـدر للمياه اتبع للسـلطم يف موقع العمل او قريب منم فيمكا للمقاول ( بعد موافقة صـاحب العمل ) احلصـول على احتياجاتم
ما املياه مقابل التس ـ ـ ــعهله الر يم املعتمده على ان يقوم و على نفقتم بنقل املياه بواس ـ ـ ـطة الص ـ ـ ــهارياي او توفهل املواس ـ ـ ــهل و القطع و املفاتيد وعمل
التمديدات الالزمم اليص ـ ـ ـ ـ ــال املياه ار موقع العمل وتركيب عداد مياه يوافق عليم املهندس وازالة عطه التمديدات و العداد عند انتهاء العمل يف
عطا العقد كما و عليم ان يقوم بتشـغيل و صـيانة اماكا التخزيا و املواسـهل و التوصـيالت و املضـخات و الصـهارياي املتحركم و كافة االعمال املؤقتم
لنقل املياه ما نقطم التزويد ار املكان الطي يكون حاجم اليم و كل ذلك على نفقتم اخلاصم .

 : 16لوحة تسمية املشروع ( ) Sign Board
على املقاول و خالل اســبوع ما اتريي اســتالم موقع العمل  ،تقدت و عمل لوحة ( واحده على االقل ) قياس
االقل مثبتم يف مكان وا د ما موقع املشروع و حسب تعليمات املهندس و مبينا عليها بو وح ما يلا :
 - 1اسم املشروع و رقم العطاء .
 - 2اسم املالك ( سلطة املياه ) .
 - 3اسم اجلهم املشرفم على املشروع .

عطاء رقم (/1معان/ع) 2022/

10

( 00ر00 × 2ر ) 1مرتا على

 - 4اسم املقاول و عنوانم
 - 5اتريي بدء العمل و مدة العطاء .
تتكون اللوحـم ما اوـار متني ما حـديـد الزاويـة قيـاس  5 × 50 × 50مم مع التقويـم القطريـم  ،و يكون الوجـم ما الص ـ ـ ـ ـ ــاج اجمللفا ـاكـة  2مم ،
تثبمل اللوحم على ماسورتني جملفنتني قطر (  ) 2بوصم مثبتتني يف االر) داخل قاعدتني خرسانيتني بقياس مناسب .
تدعا كامل اللوحم مع االوار و التقوات و الوجم بدعان اساس خاا حلديد اجمللفا .
يكون لون الدعان النهائا للوجم و نوعية و حوم اخلط حسب تعليمات و موافقة املهندس .
تعترب تكاليف جتهيز وتوريد وتركيب اللوحم وازالتها عند االنتهاء ما اعمال املشروع واعادة االو اع  ،مشمولم ما اسعار العطاء .
 : 17املخططات التنفيطيم ( ) Shop Drawings
 على املقاول ان يقدم للمهندس ( ألخط موافقتم ) خمططات تنفيطيم تفص ـ ــيليم العمال متديد االانبيب ( مس ـ ــقط افقا ومقطع وويل & Plan ) Profileبعد التنسـيق مع اجلهات ذات العالقة واملهندس مبينا فيها كافة اللوازم ما تيهات واكواع وعواات ومفاتيد ااخل مبينا عليها
اقيسة ومواصفات املواد واالعمال وحسب ولب املهندس املشرف .
 ال جيوز املباش ــره بتص ــن يع او توريد اية مواد مار يقدم املقاول املخططات التنفيطيم ( ما ر يطلب املهندس غهل ذلك ) هلا و احلص ــول على موافقةاملهندس عليها .
 يقدم املقاول ار املهندس (  ) 3ثالثة نسـي ال ـافم للنسـخم االصـليم موقعم ما املقاول مبوجب كتاب خطا بطلك وتسـلم للمهندس يف موقعالعمل او حسب ولب املهندس .
 على املقاول ان يقوم بتصحيد اية مالحظات او تعديالت يطلبها املهندس . ان موافقة املهندس على عطه املخططات او املواد او االجهزه واملواص ـ ـ ـ ــفات ال تعفا املقاول ما مس ـ ـ ـ ــؤولية التوريد والتص ـ ـ ـ ــنيع ملقاس ـ ـ ـ ــاتالصحيحم وحسب املواصفات ومتطلبات العقد .
 -تعترب تكاليف اعداد املخططات التنفيطيم وجتهيزعا وتقد ها مشمولم ما اسعار العطاء .

 : 18املخططات املرجعيم ( ) Record Drawings
 على املقاول وعند اس ـ ـ ــتكمال اعمال املش ـ ـ ــروع وقبل ص ـ ـ ــرف الفاتوره النهائيم ان يقوم بعمل املس ـ ـ ــاحة الالزمة خلطوط املياه لعمل املخططاتاملرجعية لالعمال كما نفطت  As Built Drawingsشـ ـ ــامال املسـ ـ ــقط االفقا واملقطع الطويل )  ( Plan & Profileوتبني عطه
املخططات وبش ــكل وا ــد االس ــم الر ا للش ــوارع الي ض العمل خالهلا وكطلك اش ــار ات ملواقع أي مرافق مدفونة ظهرت اثناء تنفيط االعمال ,
وتبني عطه املخططات ايضا وبشكل وا د تفاصيل واقيسة ومواصفات املواد املستعملة يف اعمال املشروع كما نفطت .
كمـا وعلى املقـاول تثبيـمل كـافـة خطوط امليـاه وتوا بعهـا ( كـاملفـاتيد ) املبينـة على املخططـات املرجعيـة أبقيس ـ ـ ـ ـ ــة ما نقـاط ومعـار اثبتـة يف موقع العمـل
وحسب تعليمات املهندس املشرف لسهولة الوصول اليها عند اعمال الصيانة .
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 على املقاول ان يقدم عطه املخططات بواقع  3نسي ال افم للنسخم االصليم و على املقاول تعديل و تصليد اية مالحظات يطلبها املهندس. تكـون نوعيـة ورق املخططـات املرجعيـم االصليـم ما ورق جيالنـني شفـاف(  ) Pure White Permatrace Gelatin Transparent Unterable Film 0.07 mm thickقياس
 62 × 84سم.
 تعترب تكاليف االعمال املساحية وحتضهل وجتهيز وتسليم عطه املخططات مشمولم ما اسعار العطاء . : 19و اثئق العطاء :
-

تعترب و اثئق العطاء مكملم لبعضها البعض و تقرأ و تفسر على االعتبار .

-

تتكون واثئق العطاء اخلاصم طا العقد مما يلا :

-1

اجلزء االول  :الشروط العامم للعقد لعام  (1996ال يرفق مع العطاء )
احلزء الثاين لعام :1996

-

أ  -التعليمات للمشرتكني ملناقصم .
ب  -مناذج عر) املناقصم و االتفاقيم و الكفاالت .
ج  -الشروط اخلاصم .
د  -ملحق الشروط اخلاصم رقم ( ) 1
اجلزء الثالث :

-2

أ  -املواصفات و الشروط اخلاصم .
ب  -جداول الكميات .
-3

اجلزء الرابع  :املخططات

-4

اجلزء اخلامس  :املواصفات :
أ – املواصفات الفنية العامة العمال خطوط املياه وتوابعها الصادرة عا سلطة املياه سنة . 1992
ب  -املواصـ ــفات الفنيم العامم النشـ ــاء الطرق واجلسـ ــور الصـ ــادره عا وزارة االشـ ــغال العامم و االسـ ــكان سـ ــنم (  ) 1991و اية مالحق
صدرت حىت اترخيم ( ال ترفق مع العطاء ) .
ج  -املواص ــفات الفنيم العامم النش ــاء املباين الص ــادره عا وزارة االش ــغال العامم و االس ــكان س ــنم (  ) 1985و اية مالحق ص ــدرت حىت
اترخيم ( ال ترفق مع العطاء ) .
د  -اية مواصفات اخرى يشار اليها يف و اثئق العقد .

 : 20اولوات واثئق العطاء :
حتطف البنود ما رقم (  ) 1ار رقم (  ) 6ما املاده (  ) 2 - 5ما اجلزء االول ( الشـ ــروط العامم ) و تسـ ــتبدل الولوات حسـ ــب التسـ ــلسـ ــل
التايل :
 - 1اتفاقية العقد ( اذا اكململ ) .
 - 2كتاب القبول ( قرار االحالم ) .
 - 3العطاء ( عر) املناقصم ) .
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 - 4اية مالحق على واثئق العطاء .
 - 5دفرت عقد املقاولم  -اجلزء الثاين .
 - 6دفرت عقد املقاولم  -اجلزء االول .
 - 7اجلزء الثالث  -أ  -املواصفات و الشروط اخلاصم .
 - 8اجلزء الثالث  -ب  -جداول الكميات .
 - 9اجلزء الرابع  :املخططات .
 - 10اجلزء اخلامس  :املواصفات الفنيم العامم .
 : 22الصور الفوتوغرافية :
 على املقاول مسؤولية تصوير مراحل تنفيط املشروع أثناء تقدم سهل العمل حسب توجيهات املهندس وكما عو مبني فيما يلا : يتم أخط صــور فوتوغرافية للموقع الكلا العام للمشــروع أو ملظاعر خاصــة يف املوقع ( أو مواقع العمل ) وكطلك لكل مســاحة خمص ـصــة ل نشــاءوتقدت عطه الصور للمهندس يف اسرع وقمل .
ويتم إعادة تصوير عطه املناظر نفسها بعد إهناء مجيع نشاوات املشروع  ،وتقدم عطه الصور مع مطالبة املقاول النهائية .
 يعمل كل شـ ــهر جمموعة إ ـ ــافية ما الصـ ــور خالل تقدم سـ ــهل العمل على فرتات زمنية حيددعا املهندس  ،وتقدم عطه الصـ ــور مع كل مطالبة علىاحلساب للمقاول .
امللون وما نوعية عالية اجلودة  ،ويتم تقدت مجيع النســي الســالبة )  ( Negativesوصــورة عدد ( ) 2
 تكون الصــور ويلة التصــوير ما النوع تإثنان ( قياس  125 × 100مم ) ما كل منظر ض تصويره .

 يتم تقدت مجيع النس ــي الس ــالبة )  ( Negativesبش ــكل منفص ــل وحمدد عليها وص ــف املنظر والناريي  ،ويتم تقدت الص ــور املطبوعة ــمامغلفات بالس ــتيكية ( البومات ) يوافق عليها املهندس ويتض ــما كل منظر لوحة تش ــهل إر اس ــم ورقم العطاء واس ــم املقاول ووص ــف وموقع املنظر يف
الصورة واتريي أخط الصورة .
 -تعترب تكاليف أخط الصور وتقد ها كما عو مبني أعاله على حساب املقاول وتكون مشمولة ما األسعار اتفرادية لبنود العطاء .

 - 3أعمال متديد اانبيب املياه و توابعها
 - 1 - 3احلفرات و الطمم
أ  -حتضهل اخلندق :
ما الضروري ان يتوفر للرتبم حيثما يلزم دعما اثبتا و دائما الجل احلصول على متديد سليم للمواسهل .
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 حتفراخلنادق على عمق ال يقل عا (  ) 150مم حتمل اسـ ـ ـ ـ ــفل املواسـ ـ ـ ـ ــهل و ت مبواد ردم انعمم ( التممني ) وعندما تكون الرتبم مبتلم او اذا كاناالساس ورا او حيثما يكون اسفل اخلندق غهل منتظم فقد يكون ما الضروري زادة عطه السماكم و على املقاول القيام طه االعمال على حسابم
.
 جيب عدم حفر اخلندق ملسـافة كبهله قبل متديد املواسـهل كما جيب الردم فوق املواسـهل لسـرعم املمكنم  ،و يكون عر) اخلندق يف اعلى املاسـورهاليقل عما عو مبني يف املخططات وجيب عدم و ع الطوب واالجسام الصلبم حتمل املاسوره للدعم املؤقمل او الدائم .
 يتم قل ( وبقة السـطد ) االسـفلمل ملنشـار االيل وكطلك جيب قل اخلرسـانم والبالط بشـكل منتظم ومسـتقيم بغض النظر عا وريقة احلفر كاتكون حواف اخلنادق منتظمم ومستقيمم وبزادة  15سم ما كل جهم ما حواف اخلندق .
 على املقاول نقل انتاي احلفرات الفائض ار االماكا الي حت ددعا اجلهات املختص ــم وعلى نفقتم اخلاص ــم اذ تعترب تكاليفها مش ــمولم ــما اس ــعارالعطاء .
ب  -الطمم حول االنبوب BEDDING AND SIDE BEDDING :
 تردم مجيع اخلنادق مبسـ ــافم (  ) 150مم حتمل اسـ ــفل املاسـ ــوره وحىت منسـ ــوب (  ) 300مم فوق ظهر املاسـ ــوره (كما عو مبني يف املخططات )مبواد انعمة وتدك يدوا و نتظام على وبقات ال تزيد عا (  )100مم .
 مواد الطمم الناعمة ( التممني ) حول املاســوره  ،أســفل وعلى اجلانبني ولغاية  300مم فوق ظهر املاســوره جيب ان تكون ما احدى املواد التاليموكما عو مو د يف جدول الكميات :

 - 1رمل صويلد اخلايل ما الشوائب و حسب التدرج و املواصفات الثاليم :
نسبة املار %

حوم املنخل

100

5ر 9ملم ( ") 3/ 8

 -الكتلم الطينيم ال تزيد عا  % 1ما الوزن

100 – 95

57ر 4ملم ( رقم ) 4

 C L -ال تزيد عا 1ر % 0ما الوزن

80 – 45

18ر 1ملم ( ) 16

 So3 -ال تزيد عا 4ر % 0ما الوزن

30 - 10

30ر 0ملم ( رقم ) 50

  Coal and Ligniteال يزيد عا  %1ماالوزن
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10 - 2

15ر 0ملم ( رقم ) 100

3-0

075ر  0ملم ( رقم ) 200

 - 2مواد انعمم خمتاره (  : ) Selected Fine Materialsوتكون ما مواد مكسره ( موافق عليها ) ما احلور او حصمة سيل حسب
التدرج التايل :
حوم املنخل ( مم )
19

نسبة املار ( ) %

()"3/4

100

) " 1 / 2 ( 12.70

100 - 90

()"3/8

70 - 40

 ( 4.75منره ) 4

صفر 15 -

 ( 2.36منره ) 8

صفر 5 -

9.5

وتعترب حصـ ــمة السـ ــيل وكسـ ــر احلواره ما االحوام الي ترتاوح ما (  ) 10 - 5مم االكثر مالئمم و جيب ان ال تكون املواد املختاره الناعمم كثهلة
النـ ـ ـ ـ ـ ــعومة وذلك ملنع االجنراف وعبوط املاسـوره وتعترب املواد الطباشـهليم الي تتكسـر عند ترويبها او املواد الطينيم غهل مناسـبم للتسـويم حتمل املواسـهل
ويف جوانبها  ،اما درجة الدك فتكون حسبما عا مبينم يف املخططات .
وعلى أي حال جيب أخط موافقة املهندس املشرف الستعمال أي ما املواد السابقم أعاله وحسب وبيعة املوقع .
جـ  -الطمم ار السطد العلوي :
ج  : 1 -اخلنادق يف االر) ( ذات السطد الرتايب ) :
 تكون مواد الطمم ما منسـ ــوب (  ) 300مم فوق ظهر املاسـ ــوره ار منسـ ــوب االر) ما مواد خمتاره موافق عليها و جيري دكها الجهزه امليكانيكيم مع الرش ملاء والدحل على وبقات وتكون اكة كل وبقم منها ال تزيد عا (  ) 200مم .
 اما درجة الدك فتكون مبا ال يقل عا  % 90ما الكثافم اجلافم للطمم وكما عو مبني على املخططات وحس ـ ـ ـ ــب اختبار بروكرت املعدل حس ـ ـ ـ ــباملواصفات رقم . AA SHTO . T . 180
 تكون املواد املختاره املســتعملم لردم اخلنادق ما مواد مناســبم ( موافق عليها ما املهندس املشــرف )  ،خاليم ما الفضــالت والشــوائب ومتدرجمللحص ـ ـ ـ ـ ــول على الـدك املطلوبـم وال حتتوي على احلوـاره او قطع اخلرس ـ ـ ـ ـ ــانـم الي يزيـد حومهـا عا (  50مم ) يف اي اجتـاه و يكون حمتوى اللـدونـم
 Plasticity Indexللمواد املناسـ ــبم اقل ما(  ) 10وبقا للمواصـ ــفات الربيطانيم رقم (  ) 1377وتكون الكثافم اجلافم العظمى هلا اكثر
ما (  ) 1.6غرام  /ســم 3حســب فحل بركتور القياســا للكثافم  ،ويف حالة عدم صــالحية أو كفاية مواد احلفر ( انتاي احلفرات ) فعلى املقاول
وعلى نفقتم اخلاصم احضار وتوريد مواد الطمم الصاحلة ما حفر معتمده ما خارج املوقع ويوافق عليها املهندس املشرف .
ج  : 2 -اخلنادق يف السطوح املعبده ( الشوارع  ،الساحات  ،االرصفم ) :
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 على املقاول اعادة او ــاع س ــطوح الطرق املس ــفلتم ( املعبده ) واالرص ــفم واالواريف ومجيع املمتلكات واالنش ــاءات الي تزال اثناء احلفرات اوتضررت نتيوة للعمل وذلك اثناء احلفرات يف ا لشوارع والطرق واالرصفم او اية ممرات للمشاه كما كانمل عليم قبل عملية احلفرات .
 تكون مواد الطمم ما منسوب  300مم فوق ظهر املاسوره ار منسوب السطد يف الشوارع والساحات املعبده او االرصفم كما يلا ( مع االخطبعني االعتبار اكة وبقة السطد ) :
 - 1على وول الطرق املسفلتم ما النوع ( سواء اخللطم االسفلتيم او وجم اتسيسا او وجم ختاما
(  ) Asphalted , M . C . or seal coatوممرات املشـاه ( سـواء كانمل معبده او مبلطم او خرسـانيم ) و السـاحات املعبده ،كل مواد
الطمم جيب ان تكون ما الفرشيات احلصويم (  ) B . Cترش ملاء و تدحل على وبقات ال تزيد اكة كل وبقم عا (  ) 150مم وبدرجم الدك
املطلوبم حسب املخططات النموذجيم .
 - 2عند قطع الش ــوارع ( عر ــيا او بش ــكل مائل ) ما االنواع املطكوره يف الفقره ( ج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ) 1 - 2 -أعاله فان مواد الطمم قبل وبقة الس ــطد
املعبده جيب ان تكون على وبقات كما يلا :
أ  -ما اخلرسانة العادية اكة 300مم بقوة كسر مكعيب صغرى التقل عا 200كغم/سم 3بعد  28يوما .كما عو مبني يف املخططات .
ب  -ما اسفل وبقة اخلرسانة العادية الواردة يف البند ( أ ) اعاله ولغاية وجم وبقة الطمم الناعم (وبقة التممني)
جيب ان تكون مواد الطمم ما الركام اخلش ـ ـ ـ ــا (  )Base Courseحس ـ ـ ـ ــب املواص ـ ـ ـ ــفات ادانه وتردم وتدك كما ورد س ـ ـ ـ ــابقا وكما عو مبني يف
املخططات .

ان متطلبات تدرج مادة الفرشـيات احلصـويم (  ) B Cحسـب املواصـفات الفنيم العامم العمال الطرق و اجلسـور الصـادره عا وزارة االشـغال العامم
و االسكان لسنة  1991الفصل  1 - 3جدول  2 - 3صنف ( ب ) تكون كالتايل:
حوـم املنخل مم – بوصة

املار حسب الوزن ( %منخل مربع الفتحات)

51.0

( ) "2

37.5

( 2/1ر ) "1

100 - 70

25.0

( ) "1

85 - 55

19.0

( ¾" )

12.5

( ) "2 /1

----

9.5

( ) "8 /3

70 - 40

4.75

( رقم ) 4

60 - 30
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2.00

( رقم ) 10

50 - 20

0.425

( رقم ) 40

30 - 10

0.075

( رقم )200

15 - 0 5

د  -اعادة و ع السطوح ( الشوارع و الساحات و االرصفم و االواريف ) :
 على املقاول االلتزام التام إبعادة أو ـ ـ ـاع الطرق والس ـ ــاحات واالرص ـ ــفم واالواريف  ...اخل ار ما كانمل عليم مبوجب املواص ـ ــفات الفنية العامةألعمال إنشــاء الطرق واجلســور الصــادرة عا وزارة االشــغال العامة واالســكان ســنة  1991وماورأعليها ما تعديالت وحســب التفاصــيل املبينة على
املخططات وحسب تعليمات وموافقة املهندس املشرف .
 تكون املواد املسـ ــتعملم وكافة االعمال املتعلقم ا مطابقم ملا ورد يف املواصـ ــفات الفنيم العامم العمال انشـ ــاء الطرق واجلسـ ــور الصـ ــادره عا وزارةاالشــغال العامم واالســكان لســنة  1991وماورأ عليها ما تعديالت  ،وتعترب عطه املواصــفات جزء ال يتوزأ ما واثئق العطاء وتقرأ وتفســر على عطا
االعتبار .
 تعترب تكاليف اعادة و ع السطوح ار ماكانمل عليم وازالة وترحيل االنقا) مشمولم ما االسعار االفراديم العمال متديد خطوط املياه و اليدفع لطلك أي عالوات مار يطكر خالف ذلك يف جدول الكميات .
اوال  :الشوارع و الساحات املعبده ( املسفلتم ) .
تعاد او اع السطوح املعبده كما يلا :
بعد االنتهاء ما اعمال الطمم و الدك و الوصـول ار املنسـوب الالزم و احلصـول على موافقة املهندس يتم اعادة و ـع السـطوح املعبده و الشـوارع
كما يلا :
أ  -توريد وتوزيع وخلط وفرش ورش ملاء و الدحل لدرجة (  ) % 95حسب اختبار بروكرت املعدل مبوجب مبوجب  AASHTO - T180و
بسماكة  15سم بعد الدحل وذلك لطبقة االساس االويل ( . ) Sub - Base Course
ب  -توريد و توزيع و خلط وفرش ورش ملاء والدحل لدرجة  % 100حس ــب جتربة بروكرت املعدل  AASHTO - T180و بس ــماكة 15
سم بعد الدحل وذلك لطبقة االساس الثانيم (. ) Base Course
ج  -تكون مواد الطبقتني االور والثانيم متدرجم حسب املواصفات العامم العمال الطرق واجلس ـ ـ ـور ( فصل  1 - 3جدول (  ) 2 - 3صنف (
ب).
د  -توريد ورش الوجم التاسيسا (  ( Prime Coatما اسفلمل (  ) MC - 70مبعدل 5ر 1كغم  /م 2و يتم الرش ميكانيكا .
ه  -توريد وفرش ودحل اخللطم االسفلتيم الساخنم (  ) Hot Bituminous Concreteو بسماكة التقل عا  10سم بعد الدحل .
اثنيا  :االرصفم :
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بعد االنتهاء ما اعمال الطمم والدك والوص ــول ار املنس ــوب الالزم واحلص ــول على موافقة املهندس تعاد أو ــاع االرص ــفم ار ما كانمل عليم س ـابقا
حســب املواصــفات ومبوجب تعليمات املهندس  ،ســواء كانمل االرصــفم اســفلتيم او خرســانيم او بالط ( بالط نواعم  ،شــامال مدة خرســانيم اكة
 10سم حتمل البالط ) .
اثلثا  :االواريف :
تكون االواريف اما حوريم اوما اخلرسانم جاعزه الصنع وحسب ما تكون عليم احلالم .
 تركب االواريف حس ــب و ــعها االص ــلا س ــتعمال مونم اال نمل والرمل بنس ــبة  3 - 1والعمل يش ــمل القاعده والتص ــفيد خلف احلور مااخلرسانم العاديم (  200كغم  /سم 2بعد  28يوما ) مع مجيع االعمال ومبوافقة املهندس املشرف .
 : 2 – 3التغليف خلرسانة املسلحة ) : ( Reinforced Concrete Encasement
 على املقاول توريد مجيع املواد الالزمة وعمل تغليف خلطوط املياه حيثما تتقاوع مع خطوط الصرف الصحا أو يف حال مرورعا يف االودية حسبماعو مبني على املخططات وحسب تعليمات املهندس  ،وينفط عطا البند مبوجب املخططات التفصيلية النموذجية .
 يعمل التغليف ما اخلرسانة املسلحة بقوة كسر مكعيب صغرى ال تقل عا  250كغم  /سم 2بعد  28يوما" . جيب ايناع اخلرسانة ملدة ال تقل عا  7أام قبل ردم اخلنادق . يدفع عا أعمال التغليف ملرت املكعب ما اخلرسـانة املسـلحة ويكون السـعر للمرت املكعب شـامال" أية حفرات ا ـافية وخرسـانة النظافة ( 150كغم  /س ــم 2بعد  28يوما" ) والطو ر وحديد التس ــليد ( جهاد خض ــوع  2800كغم  /س ــم ) 2واخلرس ــانة املس ــلحة واعادة الردم مع الرش ملاء
والدك ونقل االنقا) واعادة االو اع … اخل ومجيع ما يلزم كامال" مبوجب املواصفات واملخططات وتعليمات املهندس .

ب  -جدول الكميات
 - 1مقدمم :
تعترب عطه املقدمم جزء ال يتوزء ما جدول الكميات وتقرأ وتفسر على عطا االعتبار .
 - 2 - 1يعترب جدول الكميات مع املقدمم جزء ال يتوزأ ما واثئق العطاء ويقرأ ويفسر على عطا االعتبار .
 - 3 - 1على املناقصني و ع اسعارعم لدينار االردين  (.ما ر يطلب خالف ذلك ) .
 - 4 - 1ان مواصفات ووصف االعمال للبنود املبينم يف جدول الكميات غهل مفصلم يف اجلدول وعلى املناقل مقدم العطاء الرجوع ار
املواصفات والشروط للتاكد منها قبل و ع اسعاره .
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 - 5 - 1على املناقصني و ع اسعارعم االفراديم للبنود على اساس السعر لكل وح ده كيل جلميع االعمال املبينم يف جدول الكميات وتعترب عطه
االسعار ملزمم للمقاول وصاحلم جلميع االعمال املطلوب تنفيطعا يف أي موقـع ما مناوق العطاء .
وتكون عطه االسعار شاملم جلميع التكاليف ما ايدي عاملم واجور واليات واالر ح وأي مصاريف اخرى ترتتب على املقاول مبوجب شروط العقد
ان كان منصوصا عليها صراحم او منا  ،وال حيق للمقاول املطالبم ي زاده يف االسعار الي سبب كان اال يف احلاالت الي جتيزعا شروط العقد .
 - 6 - 1على املقاول ان يضما اسعاره لتكلفة مجيع االعمال الالزمم للتحكم ملياه حيثما تكون احلفرات يف ار) مغموره ملياه وحيثما حيدث
تقاوع بني خطوط املياه وخطوط الصرف الصحا والعبـارات واملصارف السطحيم أو خطوط مياه اخرى مبا يف ذلك االحتياوات الضروريم لتوفهل
املياه ملنطقة العمل .
 - 7 - 1تشمل االسعار االفراديم ايضا على سبيل التو يد وليس احلصر االعمال املؤقتم واملعدات االنشائيم واحلراسم واالانره وتوفهل املمرات
ا منم للمواونني واية نفقات اخرى شامال مجيع االخطار وااللتزامات الوارده او الي ينل عليها العقد .
ا افم ار ذلك فان االسعار االفراديم واالجور تعترب شاملم حلمايم وتثبيمل مجيع اعمال املواسهل والعبارات والكوابل ومجيع اخلدمات واملرافق القائمة
املبينم وغهل املبينم على املخططات الي كا ان تتعر) للخطر اثناء تنفيط عمليات املقاول
وتشمل االسعار أيضا" تكاليف الفحوصات الي يطلبها املهندس وكطلك عمل وحتضهل وتقدت املخططات التنفيطيم واملخططات املرجعيم .
 - 8 - 1تعترب االسعار الوارده يف جدول الكميات الي يضعها املقاول اهنا القيمم احلقيقيم والشاملم لالشغال الوارده واملطلوبم يف جدول الكميات
مبوجب املواصـ ــفات واملخططات وتعليمات املهندس واهنا تشـ ــمل ايضـ ــا ار ح املقاول و تعويضـ ــم عا أي التزامات اخرى قد يتحملها وفقا لشـ ــروط
ومواصفات العطاء .
 - 9 - 1تكون االســعار الي يضــعها املقاول شــاملم محاية االنشــاءات القائمم واخلدمات وازالة واعادة تركيباالواريف واعادة أو ــاع الســطوح كما
كانمل عليم واالدراج وحديد احلمايم على جوانب الطرق واجلس ـ ـ ـ ــور واشارات املرور واالسيوم وكل اخلدمات واملنشئات الي قد تتاثر بشكل مباشر
وغهل مباشر وكطلك ازاحة او تغيهل
خطوط املواس ـ ـ ــهل القائمم حتمل االر) واية خدمات اخرى وكطلك اعادة زراعة الش ـ ـ ــوهلات والرتبم الزراعيم وكل ما يلزم وحس ـ ـ ــب تعليمات وموافقة
املهندس .
 - 2على املناقصني و ع اسعارعم االفرديم لوحدة الكيل لرقم والكتابم .
 - 3أي عمل يقوم بم املقاول ويكون غهل مطلوب يف العقد وليس أبمر خطا ما املهندس لا يكون مشموال يف عملية الكيل .
 - 4على املقاول اسـتعمال اال نمل املقاوم لالمالح يف مجيع انواع اخلرسـانم املالمسـة للرتبة ( خرسـانة نظافة  ،قواعد االعمدة  ،اجلسـور االر ـية ،
جدران التعليات  ،اجلدران االسـتنادية وأسـاسـاهتا  ،تغليف االانبيب … اخل وبدون أي عالوات او فروقات يف االسـعار اذ تعترب التكاليف مشـمولة
ما االسعار االفرادية ألعمال العطاء .
 - 5الكيل و الدفع :
 - 1ان كميات االعمال الوارده يف جدول الكميات عا كميات تقديريم ومطكوره لتثبيمل االس ـ ـ ـ ـ ــعار االفرادية لنوع وقطر املواس ـ ـ ـ ـ ــهل ( ووبيعة مواد
الس ـ ـ ــطوح ) الي يتوقع تنفيطعا خالل مده العقد وعا قابلم للزاده والنقص ـ ـ ــان ويدفع للمقاول عا الكميات ما االعمال املنوزه فعليا والي يوافق
عليها املهندس .
 - 2يكون الســعر للوحده يف جدول الكميات العمال متديد اانبيب املياه شــامال على ســبيل املثال وليس حصـرا توريد مجيع انواع االانبيب وكطلك
توريد وتركيب القطع على اختالف انواعها واقطارعا وحفر اخلنادق ومتديد االانبيب وعمل التوص ـ ــيالت الالزمم مع اخلطوط القائمم وتوريد وص ـ ــب
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الدعامات اخلرس ـ ــانيم وفحل الض ـ ــغط اهليدروليكا والغس ـ ــيل والتعقيم والتغليف ات ـ ــايف وتغليف الوص ـ ــالت والطمم الناعم والطمم ار الس ـ ــطد
العلوي واألدلة األلكرتونية واعادة اال و ـ ـ ـ ـ ــاع ونقل االنقا) ا اخل ومجيع متطلبات العقد مبوجب املخططات واملواصـ ـ ـ ـ ــفات وحسـ ـ ـ ـ ــب تعليمات
املهندس
 - 3تكال اعمال خطوط املياه املختلفم ملرت الطويل الفعلا الطي ينفطه املقاول ويوافق عليم املهندس املش ـ ـ ـ ـ ــرف وحس ـ ـ ـ ـ ــب نوع وقطر املواس ـ ـ ـ ـ ــهل
وحسب وبيعة مواد السطوح املختلفم .
 – 4يدفع عا املفاتيد نواعها لعدد لكل نوع وقطر وحسب ما عو مبني يف جدول الكميات .

 10الشروط اخلاصة -: -1مدة العطاء ال تتواوز  365يوما تقو يا ما اتريي مباشرة العمل او يف حال انتهاء القيمة املالية للمخصل املايل ايهما قبل.
 -2مجيع القطع واملواسهل توريد و متديد ستثناء تركيب عداد املياه ليس ما مسؤولية املقاول.
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 -3مجيع العرو) املقدمة ختض ــع الخر تعليمات وزارة املياه والري /س ــلطة املياه اخلاص ــة بتنفيط االشـ ـرتاكات املنزلية اجلديدة واملرفق ص ــورة عنها يف
دفرت عقد املقاولة.
 -4االسـعار املعتمدة ما قبل سـلطة املياه مثبتة يف جدول الكميات .وتكون املنافسـة ما قبل املناقصـني اما لزادة او لنقصـان ولصـاحب العمل
احلق يف حال ان االسعار عالية برفض العرو) املقدمة.
 -5تقدت خمططات على نظام  AutoCad+GISلكل و صلة على حدا بنسخة الكرتونية CDواخرى ورقية .
 -6توريد و تقدت مقياس عولا لقياس املسافات املنفطة ما قبل املقاول ار املديرية املختصة وعا ما مشولية االسعار يف العطاء.
 -7على املقاول التقيد لدوام الر ا وحســب ما عو موجود يف عقد املقاولة ويف حال ولب املقاول ما جهاز االشـراف العمل بعد الدوام الر ا
املخصـ ــل لتنفيط االعمال يتحمل امل قاول النفقات املالية جلهاز االش ـ ـراف مبعدل كل سـ ــاعة ا ـ ــافية تعادل سـ ــاعة و نصـ ــف ما االجر اليوما
للمشرف ويتم صرفها جلهاز االشرف حسب االصول.
 -8على املقاول احملال علية العطاء تقدت سـ ـ ـ ـ ــياره نوع بكب دفع ر عا للعطاء ويلة مده العطاء مؤمنم أتمني شـ ـ ـ ـ ــامل موديل ال يزيد عمرعا عا 5
سنوات ويتحمل املقاول كافة حمروقات السياره وحد اقصى ( )250لرت شهرا والصيانم الالزمم وغيار الزيوت ويلة مدة املشروع .
مشروع :تنفيط االشرتاكات املنزلية اجلديدة ما قصبة معان +لواء احلسينية وقضائا ايل واملريغة/حماقظة معان (لعام )2022
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اعمال خطوط املياه البويل اثلني-:

توريد و متديد ووصل وفحل وغسيل وتعقيم وتشغيل خطوط املياه ما
مواسهلبويل اثلني قطر(63ملم32+ملم25+ملم) بضغط ا ا  25ر
وكطلك االسعار تشمل

وحتميل وتنزيل وتركيب مجيع القطع ما اكواع وتيهات ونقاصات

وسدادات
ومرابط وفلنوات  ....اخل .وكطلك على املقاول ربط اخلطوط اجلديدة

مع القائمة ما كل االقطار وعا ما ما مشولية االسعاروتقدت
خمططات لكل وصلة على حدا GIC

والتنسيق مع اجلهات ذات االختصاا ومجيع متطلبات العقد

مبوجب املخططات واملواصفات وحسب تعليمات املهندس -:
-1-1مواسهل بويل اثلني قطر 63ملم غط 25ر و دد يف-:
أ -خطوط مياه قطر 63ملم

م.ط

ب -دد يف اسطد ترايب-:

ت -خطوط مياه قطر 63ملم دد يف اسطد( اسفلتية وارصفة+
ممرات خرسانيةويشمل املقاوع العر ية والطولية واملائلة-

 2-1مواسهل بويل اثلني قطر 32ملم25+ملم بضغط  25ر و دد يف:
أ -خطوط مياه قطر 25+ 32ملم دد يف اسطد ترايب-:

م.ط

ب-خطوط مياه قطر  25+32ملم دد يف اسطد( اسفلتية

وارصفة +ممرات خرسانيةويشمل املقاوع العر ية والطولية -

-2

خصم امجايل:

%

زادة امجالية:

%

التاريي واخلتم:
اسم الشركة ورقم اهلاتف:
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