مشروع تنفيذ شبكة مياه الى مناطق (هتما وامهات عمران) محافظة جرش

الجزء االول
)(Part I
المواصفات والشروط الخاصة
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أ  -المواصفات والشروط الخاصة
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مشروع تنفيذ شبكة مياه الى مناطق (هتما وامهات عمران) محافظة جرش
أ  -المواصفات والشروط الخاصة

 - 1عــــام :

 -1متطلبات العمل  :األعمال المشمولة ضمن هذا المشروع  ,وذلك بموجب :

 - 1المواصفات العامه العمال تمديد خطوط المياه وملحقاتها الصادرة عن سلطة المياه سنة  1992غير مرفقه .
 - 2اية مواصفات اخرى يشار اليها في وثائق العطاء.
 - 3المخططات.

 - 4تعليمات المهندس.
 - 5اية مالحق تصدر على وثائق العطاء.
 - 2موقع العمل:

مناطق المجر ( الحي الشرقي ) ،همتا و امهات عمران  -محافظة جرش .
 - 3وصف األعمال:

اوال :أعمال خطوط المياه

أ  -تكون مسارات خطوط المياه ومواقع العمل المقترحة حسبما هو مبين على المخططات التنفيذية وحسب تعليمات
المهندس المشرف.

ب  -على المقاول توريد وتركيب (حسب ما يحدده المهندس المشرف) كافة أنواع المفاتيح والهوايات والقطع بأنواعها

المختلفة من اكواع وتيهات ونقاصات وسدادات وفالنجات وبراغي وكسكيتات والقطع الخاصة والم اربط ومواد
الوصالت وصناديق السطح ومواد عزل وتغليف الوصالت  ..الخ وكافة توابع المشروع بموجب المواصفات

والمخططات.
ج  :Shop Drawings -1 :على المقاول تمديد وتوصيل الخطوط المقترحة حسب المسارات المبينه على
المخططات أو حسب ما تقتضيه طبيعة العمل وعليه عمل وتقديم المخططات التفصيليه ( ) Shop Drawings

قبل البدء بالتنفيذ وحسبما يقتضيه االمر (الى المهندس المشرف) ألخذ الموافقه الخطيه عليها قبل التنفيذ وتعتبر
تكاليفها مشموله ضمن االسعار االفرادية العمال العطاء.

 : As Built Drawings -2على المقاول تسليم نسخ ورقية ونسخ الكترونية على نظام AUTOCAD

ونظام ال  GISالمعتمد لدى سلطة المياه عند انتهاء المشروع وحسب االصول .
د-على المفاول االلتزام والتقيد بما يلي -:

أ  -جميع أعمال الحفر واعادة الوضع تكون بموجب تعليمات ومواصفات وزارة االشغال العامة واالسكان

وجميع تكاليف التنفيذ أعاله مشمولة ضمن سعر المتر الطولي للتنفيذ وحسب ما هو وارد بجدول الكميات وحسب
كتاب معالي وزير المياه والري رقم  8390/2/7تاريخ  2015/7/2ومرفقاتة بهذا الخصوص والمرفقة بالعطاء

وعددها ( )6صفحات وحسب المخططات المرفقة في حال العمل ومسار الخط يكون في الشوارع التابعة لوزارة
االشغال العامة واالسكان.
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ب -في حال العمل ضمن نطاق البلديات فان جميع أعمال الحفر واعادة الوضع تكون بموجب المواصفات

الخاصة والعامة للعطاء و/او تعليمات الجهات المختصة (البلديات) في حال العمل في المناطق التابعة لمناطقهم،
وجميع تكاليف التنفيذ أعاله مشمولة ضمن سعر المتر الطولي للتنفيذ وحسب ما هو وارد بجدول الكميات

ج -كما انه على المقاول االلتزام بتعليمات وزارة االشغال العامة واالسكان فيما يتعلق باجراءات تصاريح

العمل واالفراج عن الكفاالت لمشاريع تمديد خدمات البنى التحتية ضمن حرم الطرق التابعة لوزارة االشغال العامة
واالسكان بوجب ما ورد

بكتاب وزير االشغال العامة واالسكان رقم ( /5تصاريح طرق1138/

)

تاريخ 2013/1/13وكتاب عطوفة امين عام سلطة المياه رقم( )852/2/7تاريخ  2013/2/5ومرفقاتها .

* على المقاول فك المواسير الظاهرة والمفصولة بعد تشغيل الخطوط وتسليمها الى مستودعات شركة مياه اليرموك
وبالتنسيق مع مديرية التشغيل والصيانة في ادارة المياه المعنية .

هـ  -تتكون أعمال خطوط المياه المشمولة في هذا المشروع من تمديد ووصل الخطوط التالية:
على المقاول تثبيت مسار الخط في حرم الشارع ( من خالل مساح مرخص ) وتقديم كروكي معتمد بالواقع واخذ
موافقة المهندس المشرف على ذلك قبل البدء بالعمل ،وتكون كلفة تثبيت حدود الشارع محملة على اسعار العطاء
 -1توريد وحفر وتمديد خطوط مياه دكتايل ( C40حسب المواصفة  ) EN 545:2010قطر  100ملم ،وتوريد
وحفر وتمديد خطوط مياه بولي ايثلين  HDPEقطر  63ملم ضغط  16بار و/او ضغط  20بار (كما هو مبين او
في جدول الكميات)  ،حسب المواصفات الفنية شامال الحفر والطمم والتأمين من مادة صويلح ووضع الشريط
التحذيري الممغنط والطمم بمادة البيس كورس وعلى طبقات مع اعادة االوضاع حسب المخططات والمواصفات .

وضمن مناطق االشغال العامة ويكون الحفر واعادة الوضع حسب المواصفات الفنية لو ازرة االشغال العامة واالسكان
ويكون ذلك محمال" ضمن سعر المتر الطوالي  .ويكون العمل حسب تعليمات المهندس المشرف وكما هو مطلوب
في المخططات وجداول الكميات.
-2

توريد وتركيب مخفف ضغط ( )PVRعلى الخط القائم قطر  "2وعلى المقاول معايرته بحيث يكون مخرج

المخفف الى الخط المقترح قطر  63ملم ال يتعدى  3بار شامال جميع ما يلزم وحسب تعليمات المهندس المشرف .
 -3توريد وتنفيذ شبك الخط المقترح قطر  "4مع خط قائم قطر  "4شامال توريد وتركيب محبس قطر  "4بضغط
اسمي  25بار والسعر يشمل انشاء  surface boxشامال عمود االستطالة حديد شامال توريد وتركيب جميع
القطع الالزمة للربط شامال الحفريات الالزمة واعادة الردم واعادة األوضاع الى ماكانت عليه سابقا  ...الخ وكافة
األعمال التابعة حسب المخططات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.
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 -4توريد وتنفيذ شبك الخط القائم قطر  "2او  63ملم مع الخط المقترح قطر  63ملم والسعر يشمل توريد وتركيب
محبس قطر  "2بضغط اسمي 25بار شامال ربط الخطوط القائمة والمقترحة وانشاء  surface boxشامال عمود
االستطالة حديد شامال توريد وتركيب جميع القطع الالزمة للربط شامال الحفريات الالزمة واعادة الردم واعادة

األوضاع الى ماكانت عليه سابقا  ...الخ وكافة األعمال التابعة حسب المخططات والمواصفات وتعليمات المهندس

المشرف.
 -5توريد وتركيب Gunmetal saddle and ferrule

من خط رئيسي مقترح قطر  100ملم الى خط فرعي

قطر  63ملم مع جميع مايلزم شامال الحفريات الالزمة واعادة الردم واعادة األوضاع الى ماكانت عليه سابقا.

 -6توريد وتركيب هواية (  ) AIR RELEASE VALVEقطر  40ملم بضغط اسمي  25بار شامال" المنهل
قطر  900ملم على الخط المقترح قطر  150ملم وحسب المخططات المرفقة وحسب تعليمات المهندس المشرف .
 -7توريد وتركيب خط للغسيل (  ) WASHOUTقطر  125ملم  HDPEشامال" توريد وتركيب محبس قطر "4
بضغط اسمي  25بار شامال  SUFACE BOXمع عمود االستطالة شامال" جميع ما يلزم حسب المخططات

والمواصفات  ،شامال" عمل منهل خرساني قطر  90سم شامال" الحفر والطمم واعادة الوضع وجميع ما يلزم شامال"

حديد التسليح والغطاء المعدني  HDفي حالة وجود خط الغسيل داخل االحياء السكنية او عمل المصب حسب
المخططات المرفقة في حال وجود وادي وحسب المخططات و تعليمات المهندس المشرف .
 -8توريد وصب خرسانه مسلحه (250كغم/سم 2بعد  28يوما)  Ready mixلعمل تغليف لمواسير المياه والصرف
الصحي() RCEشامالً الطوبار وحديد التسليح والحفريات واعادة الطمم ونقل الفائض واعادة االوضاع.الخ وكافة
االعمال التابعة والكمية تقديرية .

ثانيا  -اعمال الخرسانه والحفريات:
 - 1يجب استعمال الرجاج المكانيكي عند صب جميع انوواع الخرسوانه العاديوه او المسولحه للحصوول علوى خرسوانه
خاليووه موون الفج ووات او التعشوويش ويجووري تعيووين نوعيووة الرجاجووات وموودة الوورج موون قبوول المهنوودس ،وفووي جميووع
االحووال يجووب ان تكووون الرجاجووات موون النوووع الووذي يعطووي مووا ال يقوول ع ون ( )5000رجووه فووي الدقيقووه ويسووتعمل
الرجاج بموجب المواصوفات وعلوى المقواول ان يوزود موقوع العمول قبول البودء بالصوب برجواجين صوالحين للعمول،

واحد لالستعمال والثاني احتياط.

 -2يجب ان تحفظ الخرسانه رطبه لمدة ال تقل عن ( 7ايام) ويتم ايناع وترطيب الخرسانه بموجب المواصفات.
 -3يحظر المباشره بصوب الخرسوانه قبول الحصوول علوى موافقوة المهنودس الخطيوه وعلوى المقواول تقوديم طلوب خطوي
الخذ الموافقه على الصب قبل فترة ال تقل عن  24ساعه.
 -4علووى المقوواول تنفيووذ مووا توونو عليووه المواصووفات الفنيووه العامووه بخصوووو الخرسووانه فووي االج وواء الحوواره والبووارده
وحسب تعليمات وموافقة المهندس.

 -5لغاية ضبط جودة المواد والخلطات الخرسانيه ،على المقاول اجراء الفحوصات المخبريوه الالزموه للموواد وفقوا لموا
ورد في المواصفات الفنيه العامه وعلى ان يقوم بفحو الخلطات الخرسانيه بشكل دوري كما يلي:
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 لكوول50م 3خرسووانه تذخووذ علووى االقوول  6مكعبووات ممثلووه بحيووث تفحووو  3بعوود اسووبوع والثالثووه الباقيووه بعوود 28يوما.
 لكل يوم صوب اذا كوان الصوب علوى م ارحول  ،تذخوذ  6مكعبوات تفحوو  3بعود اسوبوع والثالثوه الباقيوه بعود 28يوما.

 - 6علوى المقواول تقوديم الجوداول الخاصوه بتنفيوذ مخططوات حديود التسوليح (  ) Bar-Schedule Bindingمبينوا فيهوا
اطوال واوزان حديد التسليح لممثل المهندس بغرض اعتمادها قبل التنفيذ.
 - 7الخرس ووانة المس وولحة المس ووتعملة ف ووي كاف ووة أعم ووال العط وواء تك ووون بق وووة كس وور مكعب ووي ص ووغرى ال تق وول ع وون 250
كغم/سم 2بعد  28يوماً ( ما لم يذكر خالف ذلك ).

 - 8الخرسووانة العاديووة المسووتعملة فووي كافووة أعمووال العطوواء تكووون بقووة كسوور مكعبووي صووغرى ال تقوول عوون  200كغووم /
سم 2بعد  28يوماً ( ما لم يذكر خالف ذلك ).

 -9اذا استدعت طبيعوة التربوه بعود التحقوق مون قودرة تحملهوا اجوراء تعوديل علوى مناسويب الحفريوات او ابعادهوا بزيوادة
العمق او العرض او كليهما فعلى المقاول تنفيذ هذه االعمال وال يحق له االعتراض او طلب زياده في االسعار.

 –10تكال أعمال الحفريوات بوالمتر المكعوب كويال" هندسوياً صوافياً حسوب االبعواد واالقيسوة المبينوة علوى المخططوات أو
التي يأمر بها المهندس وال يدفع للمقواول عوالوة الحفريوات مسوافات العمول (  ) Working Spaceوتعتبور

تكاليفها مشمولة ضمن االسعار االفرادية العمال حفريات االساسات ما لم يذكر خالف ذلك.
 -11اعمال الطمم :فوي حالوة عودم صوالحية أو كفايوة نواتر الحفريوات علوى المقواول توريود طموم مون خوارج الموقوع مون
مواد مختاره يوافق عليها المهندس ،ويتم الطمم على طبقات ال تزيد سماكة كل طبقه عن 20سم مع الورش بالمواء

والدحل باالجهزه الميكانيكيه لكل طبقة حتى الوصول للمنسوب الالزم.

 تكووون الموواد المختوواره المسووتعمله للطمووم موون موواد مناسووبه وموافووق عليهووا خاليووه موون الفضووالت والشووائب ومتدرجووةللحصول على درجة الدك المطلوبه وان ال تحتوي على الحجاره او قطع الخرسانه التي يزيد حجمها عن (50موم)
فووي أي اتجوواه ويك وون محتوووى اللدونووه (  ) Plasticity Indexاقوول موون ( )10طبقووا للمواصووفات البريطانيووه رقووم
( )1377وتكون الكثافه الجافه القصوى لها اكثر من (1.6غم/سم )3حسب فحو بروكتر القياسي للكثافه .

 تعتبر تكاليف أعمال توريد مواد الطمم وعملية الطمم مشمولة ضمن أسعار الحفريات مالم يذكر خالف ذلك. - 4التنسيق:

وزرة االشغال العامة واالسكان والبلديه المعنيه وادارة المرور وشركة
على المقاول مسذولية التنسيق المسبق مع ا
االتصاالت وشركة الكهرباء واية جهه رسميه اخرى وتقديم جميع متطلبات الجهات المعنيه للحصول على موافقاتها

للعمل في او تحت او قرب الطرق العامه واالرصفه وعلى المقاول ان يتقيد بتعليمات ومتطلبات هذه الجهات بما فيها
شارت التحذيريه او التحويالت والحواجز وحماية المشاه واالمالك الخاصه  ...الخ وجميع
ارت المرور واال ا
اش ا
المتطلبات وال يدفع للمقاول لقاء هذه االعمال اية عالوات اذ تعتبر مشموله ضمن االسعار االف ارديه لالعمال
المطلوبه.
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 - 5العمل في الليل :

يحق لصاحب العمل او المهندس او ممثل المهندس او اية سلطه اخرى بموافقة المهندس اصدار التعليمات للمقاول
لتنفيذ أي جزء من االعمال في ساعات الليل وذلك في الحاالت التي تتطلب ذلك وعلى المقاول االلت ازم بهذه
التعليمات وتنفيذ االعمال وبدون اية عالوات اضافيه لقاء ذلك .
 - 6االعمال ضمن االمال ك الخاصه والتبليغ:

حيثما يكون تنفيذ العمل في االراضي الخاصه فإن صاحب العمل يكون مسذوال عن مفاوضة اصحاب هذه االراضي
او شاغليها والحصول على حقوق مرور في هذه االراضي وتكون مسذولية المقاول العمل بالسرعه المتفق عليها مع
صاحب العمل والمهندس واعالمهم عن عزمه دخول هذه الممتلكات الخاصه وسرعة عمله فيها كما هو وارد في
شروط العطاء ،وقبل المباشره في اعمال الحفريات في االمالك الخاصه يتوجب على المقاول ان يتفق ويسجل مع
صاحب هذه االمالك او شاغليها على حالة سطوح هذه االمالك مع اشاره خاصه الى اية ظواهر تتطلب عنايه

خاصه واعادة االوضاع وتعمل هذه السجالت بمساعدة المهندس الذي يحتفظ بنسخه من هذه االتفاقيات والسجالت،
واليحق للمقاول المطالبه باية اجور عن اية اعمال اضافيه او تاخير او توقف ينشأ عن ذلك حيث تعتبر التكاليف
مشموله ضمن اسعار العطاء .
لمرفق المدفونه تحت االرض :
-7ا ا

على المقاول ان ُيراعي البنود في المواصفات العامه والتي تتعلق بمسذوليته لتحديد االماكن والمحافظه على المرافق
المدفونه تحت االرض والمنشئات وعليه الحصول على المعلومات التامه عن مواقع هذه المرافق من الجهات

المختصه ،ويقوم المقاول بتحديد اماكنها مسبقا عن طريق عمل حفر تفتيشيه وعلى نفقته الخاصه وأية اضرار تتسبب
لهذه الم ارفق والمنشئات ،على المقاول القيام باصالحها على نفقته الخاصه طبقا للبنود ذات العالقه في العقد وحسب

تعليمات المهندس.

 - 8مستخدموا المقاول :

على المقاول ان يحتفظ بتجهيزات انشائيه مناسبه واليات وعدد  ...الخ بالعدد الكافي وجهاز منفذ يتكون من مدير

مشروع ومهندسي موقع ومساحين ومراقبين وعمال مهره وعمال عاديين مما يمكنه من العمل في مواقع متعدده في ان
واحد بغض النظرعن حجم العمل ومواقعه وحسب البرنامر الموافق عليه وان يتم تسليم االعمال المحاله اليه طبقا
للمواصفات وموافقة المهندس ضمن مدة العطاء.
 - 9المياه االعمال :

 - 1يكون المقاول مسذوال عن تامين جميع احتياجاته من المياه في موقع العمل الستعمال عماله ومستخدميه

ومستخدمي صاحب العمل والمهندس (لتنفيذ االعمال المشموله بهذا العقد بما في ذلك فحو الضغط والتعقيم
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والغسيل) وتخزينها في اوعيه نظيفه ( يوافق عليها المهندس ) بالكميات الكافيه لتضمن سير العمل وعلى نفقته
الخاصه.
 -2في حال توفر مصدر للمياه تابع للسلطه في موقع العمل اوقريب منه فيمكن للمقاول (بعد موافقة صاحب العمل)
الحصول على احتياجاته من المياه مقابل التسعيره الرسميه المعتمده على ان يقوم المقاول ( وعلى نفقته الخاصة )

بنقل المياه بواسطة الصهارير او توفير المواسير والقطع والمفاتيح وعمل التمديدات الالزمه اليصال المياه الى موقع
العمل وتركيب عداد مياه يوافق عليه المهندس وادارة المياه المعنيه وازالة هذه التمديدات والعداد عند انتهاء العمل في
هذا العقد ،وعليه ان يقوم بتشغيل وصيانة اماكن التخزين والمواسير والتوصيالت والمضخات والصهارير المتحركه

وكافة االعمال المذقته لنقل المياه من نقطه التزويد الى المكان الذي يكون بحاجه اليه .

 - 10استعمال اجزاء من المشروع عند اال نتهاء :

لصاحب العمل الحق ( اذا رغب في ذلك ) في استعمال او تشغيل أي جزء او اج ازء من المشروع مباشره حين
االنتهاء من تنفيذها وال يعفي ذلك المقاول من مسذولياته تجاه الصيانه وال يعطيه الحق الية دفعات اضافيه بسبب

ضياع الوقت او عدم مالئمة العمل التي يمكن ان يتعرض لها نتيجة لهذا العمل من قبل صاحب العمل .
 - 11كميات المواسير والمفاتيح والقطع الخاصه :

قبل طلب المواسير على المقاول ان يعمل مسحا لخطوط المواسير والتاكد من االطوال المطلوبه من كل نوع من
المواسير والقطع المالئمه والمفاتيح والقطع الخاصه الالزمه التمام االعمال  .واية كميات من المواسير والقطع تزيد
عن الكميات المطلوبه لالستعمال يتحملها المقاول.

 - 12مختبر فحص المواد :

عل ووى المق وواول تس وومية مختب وور لفح ووو المو وواد مذه وول ومعتم وود ل وودى الجه ووات المختص ووة ومواف ووق علي ووه م وون قب وول س وولطة

المياه/شركة مياه اليرموك وذلك إلجراء وعمل الفحوصات المطلوبة بأنواعها المختلفة حسب شروط ومواصفات العطاء
وكذلك الفحوصات التي يطالبها المهندس.

-على المقاول إرسال واحضوار العينوات إلوى ومون المختبور (أو إحضوار جهواز المختبور إلوى موقوع العمول وذلوك حسوب

طبيعة ونوع الفحو)واحضار التقارير (بواقع 3نسخ من كل تقرير)وجميع ما يلزم لتنفيذ هذه األعمال.
تعتبر تكاليف إجراء الفحوصات أو إعادة إجراذها وتكاليف أعموال المختبور وتحضوير التقوارير مشومولة ضومن أسوعارالعطاء
-ال يجووز المباشورة بتنفيووذ أو بتصونيع أو توريود أيووة موواد مووا لوم يقودم المقوواول المخططوات التنفيذيوة لهوا والحصوول علووى

موافقة المهندس عليها مسبقاً.

 - 13لوحة تسمية المشروع ( ) Sign Board
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على المقاول و خالل  3ايام من توقيع العقد تزويد مدير المشروع برسمة توضيحية للوحة و تنفيذها خالل اسبوع من
تاريخ استالم الموافقة عليها ،بحيث يتم تجهيز وعمل وتقديم لوحة تسمية المشروع (واحدة على االقل) قياس
(1.00×2.00مت ار على االقل) مثبته في مكان واضح من موقع المشروع وحسب تعليمات المهندس ومبينا عليها

بوضوح ما يلي:

 - 1اسم المشروع ورقم العطاء .
 - 2اسم الجهة المانحة .
 - 3اسم الجهه المشرفه على المشروع .
 -4اسم االستشاري (ان وجد)
 - 5اسم المقاول وعنوانه .
 - 6تاريخ بدء العمل ومدة العطاء.
تتكون اللوحه من اطار متين من حديد ال ازوية قياس 5 ×50×50مم مع التقويه القطريه ،والوجه من صاج مجلفن
سماكة 2مم ،تثبت اللوحه على ماسورتين قطر"2مثبتتين في االرض داخل قاعدتين خرسانيتين بقياس مناسب.
تدهن كامل اللوحه مع االطار والتقويات والوجه بدهان اساس خاو بالحديد المجلفن .
يكون لون الدهان النهائي للوجه ونوعية وحجم الخط حسب تعليمات وموافقة المهندس .
تعتبر تكاليف تجهيز وتوريد وتركيب اللوحه وا ازلتها عند االنتهاء من المشروع ،مشموله ضمن اسعار العطاء.
 - 14مخططات العقد :

مخططات العقد هي المخططات التي تم تحضيرها لهذا العقد والمرفقه مع وثائق العطاء ،واية مخططات معدله او
تفصيليه او ملحقه يمكن ان يصدرها المهندس اثناء سير العمل في اعمال العطاء وكذلك المخططات التفصيليه
والتنفيذيه المقدمه من المقاول والموافق عليها خطيا من قبل المهندس .
 -المخططات التنفيذيه ( :) Shop Drawings

 على المقاول عمل المساحة لمسارات خطوط المياه ورسم وتجهيز مخططات تنفيذيه تفصيليه العمال تمديد خطوطالصرف الصحي والمياه.
عند انتهاء تمديد أي خط يقوم المقاول بعمل المساحة الالزمة لعمل المخططات المرجعية لألعمال كما نفذت AS built drawingشامالً المسقط األفقي والبروفايل ( )Profileو يقدم المقاول النسخ األصلية (الشفافة) وثالثة نسخ

مطبوعة من هذه المخططات للمهندس للموافقة عليها فبل أن تعتبر هذه األعمال منتهية وقبل تسليمها للسلطة -

تكون هذه المخططات مفصلة ومرسومة بنفس مواصفات ومقاييس ومخططات السلطة تكون مادة المخططات
المرجعية األصلية من ورق جيالتين شفاف نوع -:
Pure White Permaterace Gelatin Transparent Unterable Film.
سماكة  0.07ملم وتكون مقاييس الورق ( )62X84سم للمساقط األفقية والطولية وتعتبر تكلفة األعمال المساحية
وتحضير هذه المخططات مشمولة في أسعار العطاء.
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 ال يجوز المباشره بتصنيع او توريد اي مواد ما لم يقدم المقاول المخططات التنفيذيه (ما لم يطلب المهندس غيرذلك) لها والحصول على موافقة المهندس عليها .
 -يقدم المقاول الى المهندس (  ) 3ثالثة نسخ باالضافه للنسخه االصليه موقعه من المقاول بموجب كتاب خطي

بذلك و تسلم للمهندس في موقع العمل او حسب طلب المهندس .

 على المقاول ان يقوم بتصحيح اية مالحظات او تعديالت يطلبها المهندس . ان موافقة المهندس على هذه المخططات او المواد او االجهزه والمواصفات ال تعفي المقاول من مسذولية التوريدوالتصنيع بالمقاسات الصحيحه وحسب المواصفات ومتطلبات العقد .

 -تعتبر تكاليف اعداد المخططات التنفيذيه وتجهيزها وتقديمها مشموله ضمن اسعار العطاء .

 -المخططات المرجعيه ( ) Record Drawings

 على المقاول وعند استكمال اعمال المشروع وقبل صرف الفاتوره النهائيه ان يقوم بعمل المساحة الالزمة لخطوطالمياه التي تم تنفيذها لعمل المخططات المرجعية لالعمال كما ُنفذت )  (As Built Drawingsشامال
المسقط االفقي والمقطع الطولي )  ( Plan & Profileوتبين هذه المخططات وبشكل واضح االسم الرسمي

للشوارع التي تم العمل خاللها وكذلك اشار ات لمواقع أي مرافق مدفونة ظهرت اثناء تنفيذ االعمال ،وتبين هذه
المخططات وبشكل واضح تفاصيل واقيسة ومواصفات المواد المستعملة في اعمال المشروع كما نفذت.
وعلى المقاول ربط كافة خطوط المياه وتوابعها (كالمفاتيح) المبينة على المخططات المرجعية بأقيسة من نقاط
ومعالم ثابتة في موقع العمل وحسب تعليمات المهندس المشرف لسهولة الوصول اليها عند اعمال الصيانة .

 على المقاول تقديم النسخ االصليه (الشفافه) و ( )3ثالثة نسخ مطبوعه من هذه المخططات الى المهندسللموافقه عليها قبل ان تعتبر هذه االعمال منتهيه وقبل تسليمها للسلطه ،وعلى المقاول تعديل وتصليح اية
مالحظات يطلبها المهندس .وبعد موافقة المهندس على هذه المخططات ،على المقاول تجهيز وتقديم
المخططات المرجعية مرسومة كالتالي:

 -1المخططات األفقية للشبكات ) (Plansيتم رسمها باستخدام نظام المعلومات الجغرافية ) (GISذات دقة عالية
وبمواصفات تتطابق مع متطلبات أنظمة المعلومات الجغرافية المعتمدة في سلطة المياه في المركز وفي
المحافظات ،حسبما ورد في الملحق ( رقم  ) 1المرفق بالجزء الثالث من وثائق العطاء ،علماً بأن عملية

التدقيق على مطابقة هذه المخططات للمواصفة سيتم من قبل المختصين بأنظمة المعلومات الجغرافية في وحدة
التخطيط واإلدارة وسلطة المياه.
 -2باقي المخططات والرسومات المرجعية ( إنشائية ،كهربائية ،ميكانيكية ،مقاطع طولية وعرضية  ...الخ فيتم
إنتاجها باستخدام نظام ال ).(Autocad
-

على المقاول تقديم (  ) 4أربعة نسخ الكترونية )  ( CD'sمن كامل هذه المخططات.

تكون نوعية ورق المخططات المرجعيه االصليه من ورق جيالتين شفاف قياس62×84سم :

( .) Pure White Permatrace Gelatin Transparent Unterable Film, 0.07 mm thick
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-

تعتبر تكاليف االعمال المساحية وتحضير وتجهيز وتسليم هذه المخططات والنسخ األلكترونية مشموله ضمن
اسعار العطاء.

قر و تفسر على االعتبار .
 - 15وثائق العطاء  :تعتبر وثائق العطاء مكمله لبعضها البعض و ت أ
-

تتكون وثائق العطاء الخاصه بهذا العقد مما يلي :

-

دعوة العطاء بما فيها اإلعال ن .
الجزء االول :

أ  -التعليمات للمناقصين .

ب  -الشروط الخاصة .

ج  -الشروط الخاصة اإلضافية .
د  -نماذج العرض والضمانات واإلتفاقيات والبيانات .
الجزء الثاني :

أ  -المواصفات والشروط الخاصة.

ب  -جداول الكميات واألسعار.
ج  -المواصفات الفنية العامة:
أ – المواصفات الفنيه العامه ألعمال تمديد خطوط المياه وملحقاتها الصادره عن سلطة المياه سنة
 1992وما طأر عليها من تعديالت.

ب – المواصفات الفنيه العامه العمال انشاء الطرق والجسور الصادره عن و ازرة االشغال العامه
واالسكان سنة  1991وما ط أر عليها من تعديالت ( ال ترفق مع العطاء ).
ج  -اية مواصفات أخرى مشار اليها في وثائق العقد.
الجزء الثالث  :المخططات .

 -16اولويات وثائق العطاء:

تحذف األولويات الواردة في الشروط العامه للعقد ( الجزء األول ) وتستبدل باالولويات حسب التسلسل التالي :
 - 1اتفاقية العقد .
 - 2كتاب القبول .

 -3الجزء االول  -أ  -المواصفات و الشروط الخاصه

 – 4كتاب عرض المناقصة .

 - 5الجزء الثاني  -جداول الكميات .

 - 6اية مالحق على وثائق العطاء .

 - 7الجزء الرابع  :المخططات .

 - 8الجزء الثالث :المواصفات الفنيه العامه .

أما إذا تبين أن هنالك غموضا" في وثائق العطاء أو تباينا" فيما بينها  ،فإنه يتعين على المهندس إصدار التعليمات
أو اإليضاح الالزم بخصوو ذلك .
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 -17الصور الفوتوغرافية :

على المقاول مسذولية تصوير مراحل تنفيذ المشروع أثناء تقدم سير العمل حسب توجيهات المهندس وكما هو مبين

فيما يلي:
 يتم أخذ صور فوتوغ ارفية للموقع الكلي العام للمشروع أو لمظاهر خاصة في الموقع ( أو مواقع العمل ) وكذلكلكل مساحة مخصصة لإلنشاء وتقديم هذه الصور للمهندس في اسرع وقت .

ويتم إعادة تصوير هذه المناظر نفسها بعد إنهاء جميع نشاطات المشروع  ،وتقدم هذه الصور مع مطالبة المقاول
النهائية
 يعمل كل شهر مجموعة إضافية من الصور خالل تقدم سير العمل على فترات زمنية يحددها المهندس  ،وتقدمهذه الصور مع كل مطالبة على الحساب للمقاول .

 -تكون الصور وآلة التصوير من النوع الملون ومن نوعية عالية الجودة ،ويتم تقديم جميع النسخ السالبة

(

 ) Negativesوصورة عدد (  ) 2إثنان ( قياس  125 × 100مم ) من كل منظر تم تصويره .
 يتم تقديم جميع النسخ السالبة (  ) Negativesبشكل منفصل ومحدد عليها وصف المنظر والناريخ  ،ويتم تقديمالصور المطبوعة ضمن مغلفات بالستيكية ( البومات ) يوافق عليها المهندس ويتضمن كل منظر لوحة تشير إلى
اسم ورقم العطاء واسم المقاول ووصف وموقع المنظر في الصورة وتاريخ أخذ الصورة .

 -تعتبر تكاليف أخذ الصور وتقديمها كما هو مبين على حساب المقاول وتكون مشمولة ضمن األسعار اإلفرادية

لبنود العطاء.
على المقاول مراعاة انه واشاره لكتاب دولة رئيس الوزراء رقم ( )17497/1/3/57تاريخ ( 2010/9/23مرفق نسخةمنه في وثائق العطاء) فقد تم استثناء مشاريع سلطة المياه من بالغ دولة رئيس الوزراء رقم ( )19لسنة 1999
بخصوو تمديد مدة العطاءات ألسباب الضروف الجوية او نقو المواد او نقو العمالة .

تنقالت جهاز اإلشراف Delivery of Vehicles
 -1على المقاول ان يقوم بتأمين المواصالت في سيارات صالون (موديل  ) 2014فما فوق

جديدة وبحالة ممتازة ومذمنه تأمين شامل الستعمال جهاز اإلشراف وممثل صاحب العمل

خالل مدة تنف يذ أعمال المشروع ولحين إتمام اإلستالم األولي وتكون جميع تكاليف التشغيل و
السائق محملة على السعر االفرادي للبنود وتعود ملكيتها للمقاول بعد اتمام التسليم االولي للمشروع .

 -2على المقاول تزويد سيارة مناسبة بديلة في حالة الصيانة للسيارة مهما بلغت مدة الصيانة.
 -3تكون مصاريف السيارات من حيث الصيانة والوقود عل المقاول طيلة فترة تنفيذ المشروع
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 :1 -2عـــــام :

 - 2أعمال تمديد انابيب المياه وتوابعها

 - 1على المقاول االخذ بعين االعتبار بأن خطوط المياه يجب أن تُنفذ ضمن آخر مترين (  ) 2من حرم الطريق
أو الشارع المنظم المعتمد والموافق عليه بغض النظر عن العوائق وصعوبة التنفيذ ما لم يذكر خالف ذلك.
وبناء على ذلك ،على المقاول التنسيق المسبق مع و ازرة االشغال العامه واالسكان ومع البلديه المعنيه ودائرة االراضي
ً
والمساحه لتحديد مسارات الخطوط وضمان تنفيذها ضمن الطرق الرسميه المعتمدة والتي يتم تسليمها اليه من قبل
ادارة المياه المعنيه وبالتنسيق مع المهندس المشرف ،وأخذ الموافقة على مساارت خطوط المياه قبل البدء بالتنفيذ.
 - 2على المقاول كشف وتدقيق مواقع خطوط المياه القائمه قبل البدء في العمل حيث يشمل العمل الحفريات في أي
نوع من التربه واعادة الطمم واعادة وضع السطوح بموجب المواصفات و تعتبر تكاليف هذه االعمال مشموله ضمن
اسعار العطاء.

 - 3ال يسمح باخذ المياه من خطوط المياه القائمه بدون موافقة المهندس وفي حالة موافقة السلطه على ذلك يتم
حساب كميات المياه المستهلكه ومحاسبة المقاول على ذلك حسب تعليمات المهندس .
 - 4ان وصل الخطوط المقترحه مع الخطوط القائمه يجب ان يتم بسرعه وفاعليه من اجل التقليل ما امكن من
االخالل بالتزويد المائي للسكان .

 - 5ان موافقة المهندس على أي عمل او مواد مقدمه من المقاول ،ال تعفي المقاول من المسئوليات المناطه به
حسب شروط هذا العطاء.
 - 6يتم قطع خطوط المياه المراد التوصيل عليها باستعمال معدات خاصه يوافق عليه المهندس حيث ال يسمح
باستعمال اللحام الكهربائي او الغازي و يجب ان تكون عملية القو عموديه على محور الخط .

 - 7على المقاول اخذ الحيطه لمنع دخول االتربه واالوساخ داخل خطوط المياه القائمه وعليه ان يوفر جميع
المعدات الالزمه بما فيها مضخة مناسبه جاهزه للتشغيل لضخ المياه من موقع كل وصله قبل المباشره بقطع الخط
المراد الوصل عليه من اجل التقليل من دخول المياه الملوثة واالوساخ الى خطوط التوزيع القائمه ولتالفي التاخير في
اعادة تشغيل الخطوط القائمه.

 - 8على المقاول اخذ االحتياطات الالزمه لعدم االضرار باي من خطوط المياه او خطوط الصرف الصحي او
الكوابل وكافة المرافق القائمه ( السطحيه والمدفونه تحت االرض ) ،واية اضرار يسببها المقاول لهذه المرافق نتيجة
قيامه باعمال العقد ،عليه ان يقوم باصالحها او استبدالها كما كانت عليه قبل بدء العمل وتعتبر التكاليف مشموله
ضمن اسعار العطاء وال يعطي المقاول أي عالوات لقاء ذلك .
 - 9ان أي م واد يقدمها المقاول لالستعمال في اعمال العطاء يجب ان تفحو بعد اخذ موافقة المهندس المشرف
المسبقه وذلك على نفقة المقاول وطبقا للمواصفات المطلوبه او اية مواصفات اخرى مكافئه .وأي مواد أُحضرت الى

الموقع وكانت ب أري المهندس غير صالحه او من نوعيه متدنيه او غير مناسبه لالستعمال في اعمال المشروع فعلى
المقاول اخراجها من الموقع وعلى نفقته الخاصه .
 :2 – 2الحفريات والطمم :
أ  -تحضير الخندق :
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من الضروري ان يتوفر للتربه حيثما يلزم دعما ثابتا ودائما الجل الحصول على تمديد سليم للمواسير .
 تحفر الخنادق على عمق ال يقل عن (150مم) تحت اسفل المواسير ويمالء بمواد ردم ناعمة ( التامين ) وعندماتكون التربه مبتله او اذا كان االساس طريا او حيثما يكون اسفل الخندق غير منتظم فقد يكون من الضروري زيادة
هذه السماكه وعلى المقاول القيام بهذه االعمال على حسابه .

 يجب عدم حفر الخندق لمسافة كبيره قبل تمديد المواسير كما يجب الردم فوق المواسير بالسرعه الممكنه  ،ويكونعرض الخندق في اعلى الماسوره اليقل عما هو مبين في المخططات ويجب عدم وضع الطوب واالجسام الصلبه
تحت الماسوره للدعم المذقت او الدائم.

 -يتم قو ( طبقة السطح ) االسفلت بالمنشار االلي وكذلك يجب قو الخرسانه والبالط بشكل منتظم ومستقيم

بغض النظر عن طريقة الحفر لكي تكون حواف الخنادق منتظمه ومستقيمه وبزيادة  15سم من كل جهه من حواف
الخندق.
 -على المقاول نقل ناتر الحفريات الفائض الى االماكن التي تحددها الجهات المختصه وعلى نفقته الخاصه وتعتبر

تكاليفها مشموله ضمن اسعار العطاء .

ب  -الطمم حول االنبوب BEDDING AND SIDE BEDDING :

 -توردم جميووع األنابيووب كمووا هووو موضووح فيمووا يلووي وبغووض النظور عمووا هووو مبووين فووي المخططووات ( فوووق وتحووت وعلووى

الجانبين) بمواد طمم ناعمة (التأمين) وتدك يدوياً وبانتظام على طبقات ال تزيد سماكة كل طبقة عن (  100مم ):

أ  -بمسافة ( 150مم ) تحت كافة أنواع وأقطار أنابيب الدكتايل  ،أنابيب الحديد وأنابيب البولي إيثيلين .

ب  -بمسافة (  300مم ) فوق ظهر أنابيب الحديد والدكتايل وأنابيب البولي إيثيلين قطر 125مم وما فوق.
ج  -بمسافة ( 150مم ) فوق ظهر أنابيب البولي إيثيلين قطر 63مم وأقل.
د – الجوانب لكافة أنواع األنابيب كما هو موضح في المخططات.

 تكون مواد الطمم الناعمة ( التأمين ) من احدى المواد التالية وكما هو موضح في مقدمة جدول الكميات: - 1رمل صويلح الخالي من الشوائب و حسب التدرج و المواصفات التالية :
حجم المنخل

نسبة المار %

الكتله الطينيه ال تزيد عن  % 1من الوزن

 9.5مم

( ) "8/3

100

 C Lال تزيد عن 1ر % 0من الوزن

4.75مم

( رقم ) 4

100 – 95

 So3ال تزيد عن 4ر % 0من الوزن

 1.18مم

( ) 16

85 – 45

0.30مم

( رقم ) 50

45 – 10

 0.15مم

( رقم ) 100

 0.075مم

( رقم ) 200

25 – 5
15 – 0

 Coal and Ligniteال يزيد عن %1من الوزن

 - 2مواد ناعمه مختاره (  ) Selected Fine Materialsمن مواد مكسره ( موافق عليها ) من الحجر او حصمة

سيل حسب التدرج التالي :
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حجم المنخل

نسبة المار ( )%
100

19مم

(¾")

12.70مم

(½")

100 – 90

9.5مم

( ) " 8/3

70 – 40

4.75مم

( نمره ) 4

صفر – 15

2.36مم

( نمره ) 8

صفر – 5

و تعتبر حصمة السيل وكسر الحجاره من االحجام التي تتاروح من (  10 - 5مم ) االكثر مالئمه و يجب ان ال
تكون المواد المختاره الناعمه كثيرة النعومه و ذلك لمنع االنجراف و هبوط الماسوره و تعتبر المواد الطباشيريه التي
تتكسر عند ترطيبها او المواد الطينيه غير مناسبه للتسويه تحت المواسير و في جوانبها  ،اما درجة الدك فتكون
حسبما هي مبينه في المخططات .
وعلى أي حال يجب أخذ موافقة المهندس المشرف الستعمال أي من المواد السابقه أعاله وحسب طبيعة الموقع .
ج  -الطمم الى السطح العلوي :

ج  : 1 -الخنادق في االرض ( ذات السطح الت اربي ) :

 -تكون مواد الطمم من منسوب (300مم) فوق ظهرالماسوره الى منسوب االرض من مواد مختاره موافق عليها

ويجري دكها باالجهزه الميكا نيكيه مع الرش بالماء والدحل على طبقات وتكون سماكة كل طبقه منها ال تزيد عن
200مم.
 -أما درجة الدك فتكون بما ال يقل عن  % 90من الكثافه الجافه للطمم وكما هو مبين على المخططات وحسب

اختبار بروكتر المعدل حسب المواصفات رقم . AA SHTO . T . 180

 تكون المواد المختاره المستعمله لردم الخنادق من مواد مناسبه ( موافق عليها من المهندس المشرف )  ،خاليه منالفضالت والشوائب ومتدرجه للحصول على درجة الدك المطلوبه وال تحتوي على الحجاره او قطع الخرسانه التي يزيد
حجمها عن (50مم) في اي قياس ويكون محتوى اللدونه( )Plasticity Indexللمواد المناسبه اقل من (  ) 10طبقا

للمواصفات البريطانيه رقم ( )1377وتكون الكثافه الجافه العظمى لها اكثر من (1.6غارم/سم )3حسب فحو بركتور
القياسي للكثافه ،وفي حالة عدم صالحية او كفاية مواد الحفر ( ناتر الحفريات ) فعلى المقاول وعلى نفقته الخاصه
احضار وتوريد مواد الطمم الصالحة من حفر معتمده من خارج الموقع ويوافق عليها المهندس المشرف.
ج  : 2 -الخنادق في السطوح المعبده ( الشوارع  ،الساحات  ،االرصفه ) :

 -على المقاول اعادة اوضاع سطوح الطرق والساحات المعبدة (المسفلته) واالرصفه واالطاريف وجميع الممتلكات

واالنشاءات التي ت ازل اثناء الحفريات او تضررت نتيجة للعمل وذلك اثناء الحفريات في الشوارع والطرق واالرصفه
او اية مم ارت للمشاه كما كانت عليه قبل عملية الحفريات .

 تكون مواد الطمم من منسوب ( 300مم ) فوق ظهر الماسوره الى منسوب السطح في الشوارع والساحات المعبدهاو االرصفه كما يلي ( مع االخذ بعين االعتبار سماكة طبقة السطح ) :
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 - 1على طول الطرق والشوارع المعبدة ( المسفلتة ) سواء كانت معبدة بخلطة إسفلتيه او وجه تأسيسي او وجه
ختامي )  )Asphalted , M C . or seal coatوممارت المشاه والساحات (سواء كانت معبده او مبلطه او
خرسانيه) ،كل مواد الطمم يجب ان تكون من الفرشيات الحصويه ( (B.Cترش بالماء وتدحل على طبقات ال تزيد

سماكة كل طبقه عن 150مم وبدرجه الدك المطلوبه حسب المخططات النموذجيه .

 - 2عند قطع الشوارع ( عرضيا او بشكل مائل ) من االنواع المذكوره في الفقره ( ج  ) 1 - 2 -أعاله فان مواد
الطمم قبل طبقة السطح المعبده يجب ان تكون على طبقات كما يلي :
أ  -من الخرسانة العادية سماكة ( 300مم ) بقوة كسر مكعبي صغرى التقل عن 200كغم/سم 3بعد  28يوما حسب
المخططات

ب  -من اسفل طبقة الخرسانة العادية الواردة في البند ( أ ) اعاله ولغاية وجه طبقة الطمم الناعم (طبقة التأمين)
يجب ان تكون مواد الطمم من الركام الخشن (  ) Base Courseحسب المواصفات ادناه وتردم وتدك كما ورد سابقا
حسب المخططات.

يكون تدرج مادة الفرشيات الحصويه (  ) .B.Cحسب المواصفات الفنيه العامه العمال إنشاء الطرق والجسور
الصادره عن و ازرة االشغال العامه واالسكان لسنة  1991الفصل (  ) 1-3جدول (  Glass B ) 2-3تكون
كالتالي :
حجم المنخل بفتحات مربعة
مم
50
37.5
25
19
12.5
9.5
4.75
2.00
0.425
0.075

بوصة
2
1.5
1
¾
½
8/3
رقم 4
رقم 10
رقم 40
رقم 200

د  -اعادة وضع سطوح الشوارع والساحات واالرصفه واالطاريف:
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المار حسب الوزن
%
100 B
Glass
100-70
85-55
80-50
----70-40
60-30
50-20
30-10
15-5

 على المقاول االلتازم التام بإعادة أوضاع الطرق والساحات واالرصفه واالطاريف ..الخ الى ما كانت عليه بموجبالمواصفات الفنية العامة ألعمال إنشاء الطرق والجسور الصادرة عن و ازرة االشغال العامة واالسكان سنة 1991
وماط أر عليها من تعديالت وحسب التفاصيل المبينة على المخططات وحسب تعليمات وموافقة المهندس المشرف.

 تكون المواد المستعمله وكافة االعمال المتعلقه بها مطابقه لما ورد في المواصفات الفنيه العامه العمال انشاءالطرق والجسور الصادره عن و ازرة االشغال العامه واالسكان لسنة  1991وماط أر عليها من تعديالت ،وتعتبر هذه

المواصفات جزء ال يتج أز من وثائق العطاء وتق أر وتفسر على هذا االعتبار.
 -يتم اعادة وضع الطرق واالرصفه بموجب المواصفات والتفاصيل المبينه على المخططات وبموافقة المهندس ،على

انه اذا تم تغيير الوضع من قبل السلطات المعنيه لسطوح هذه الطرق واالرصفه اثناء تنفيذ المشروع (مثل تعبيد طرق
او عمل ارصفه) فانه يتوجب على المقاول اعادة وضع هذه السطوح طبقا الخر وضع ويتم حساب المتر الطولي
لالعمال المنفذه في هذه المواضع ( حسب اخر وضع جديد ) حسب ما يقابله في جدول الكميات.
 تعتبر تكاليف اعادة وضع السطوح الى ماكانت عليه وا ازلة وترحيل االنقاض مشموله ضمن االسعار االفراديهالعمال تمديد خطوط المياه و ال يدفع لذلك أي عالوات مالم يذكر خالف ذلك في جدول الكميات .

 يتم إعادة أوضاع السطوح كما يلي :اوال  :الشوارع والساحات المعبده ( المسفلته ):

بعد االنتهاء من اعمال الطمم والدك والوصول الى المنسوب الالزم والحصول على موافقة المهندس يتم اعادة وضع
السطوح المعبده والشوارع كما يلي:
أ  -توريد وتوزيع وخلط وفرش ورش بالماء والدحل لدرجة (  ) % 95حسب اختبار بروكتر المعدل بموجب بموجب
 AASHTO - T180و بسماكة  15سم بعد الدحل وذلك لطبقة االساس االولي ( . ) Sub - Base Course

ب  -توريد وتوزيع وخلط وفرش ورش بالماء والدحل لدرجة  % 100حسب تجربة بروكتر المعدلة
 AASHTO - T180وبسماكة  15سم بعد الدحل وذلك لطبقة االساس الثانيه (. ) Base Course
ج  -تكون مواد الطبقتين االولى والثانيه متدرجه حسب المواصفات الفنية العامه العمال الطرق والجسور
فصل (  )1– 3جدول (  ) 2 - 3صنف ( ب ) .

د  -توريد ورش الوجه التاسيسي Prime Coatمن اسفلت (  ) MC - 70بمعدل 1.5كغم  /م 2ويتم الرش
ميكانيكياً.

ه  -توريد وفرش ودحل الخلطه االسفلتيه الساخنه ( ) Hot Bituminous Concreteوبسماكة التقل عن10سم

بعد الدحل.
ثانيا  :االرصفه:

بعد االنتهاء من اعمال الطمم والدك والوصول الى المنسوب الالزم والحصول على موافقة المهندس تعاد وضع

االرصفه الى ما كانت عليه سابقا" حسب المواصفات و بموجب تعليمات وموافقة المهندس ،سواء كانت االرصفه
اسفلتيه او خرسانيه او بالط ( بالط بانواعه  ،شامال مدة خرسانيه سماكة  10سم تحت البالط ) .
ثالثا  :االطاريف :
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تكون االطاريف اما حجريه او من الخرسانه جاهزه الصنع وحسب ما تكون عليه الحاله .
 تركب االطاريف حسب وضعها االصلي باستعمال مونه االسمنت والرمل ( بنسبة  ) 3 - 1والعمل يشمل القاعدهمن الخرسانه العاديه (  200كغم  /سم 2بعد  28يوما ) ومونة التركيب والتكحيل مع جميع االعمال وبموافقة
المهندس المشرف.

 : 3 – 2التغليف بالخرسانة المسلحة ) : ( Reinforced Concrete Encasement

 -توريد وعمل تغليف )  ( RCEلخطوط المياه و/او الصرف الصحي حيثما تتقاطع مع خطوط الصرف الصوحي أو

فووي حووال مرورهووا فووي االوديووة والعبووارات حسووبما يتطلبووه واقووع العموول بموجووب تعليمووات المهنوودس وحسووب المخططووات
التفصيلية.

 يعمل التغليف من الخرسانة المسلحة بقوة كسر مكعبي صغرى ال تقل عن  250كغم  /سم 2بعد  28يوماً. -يجب ايناع الخرسانة لمدة ال تقل عن  7أيام قبل ردم الخنادق.

 يدفع عن أعمال التغليف بالخرسانة المسلحة )  ( RCEبالمتر المكعب والسعر للمتور المكعوب يشومل الحفريوات فويجميع أنواع التربة والخرسانة العادية للنظافة ( بقوة كسر مكعبي صغرى ال تقل عن  150كغم  /سم 2بعود  28يومواً )

والخرس ووانة المس وولحة والطوبو وار وحدي وود التس ووليح ( اجه وواد خض وووع  2800كغ ووم  /س ووم ) 2واس ووتعمال اإلس وومنت المق وواوم

لألمالح واعادة الوردم موع الورش بالمواء والودك بموجوب المواصوفات ونقول االنقواض واعوادة االوضواع … الوخ وجميوع موا
يلزم كامالً بموجب المواصفات والمخططات التفصيلية وحسب تعليمات المهندس.
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ب -الشروط الخاصة




ج -الشروط الخاصة اإلضافية
Supplementary Particular Conditions
المادة ( - )9/4نظام توكيد الجودة (إن كان مطلوبا) غير مطلوب
المادة ( - )20/4المعدات والمواد التي يقدمها صاحب العمل :
المادة ( - )2/8مدة اإلنجاز ( 60

) يوماً تقويميا شامال جميع التنسيقات و الموافقات و

الفحوصات و التسليم االولي و النهائي .

بالنسبة إلى تسليم المشروع على أجزاء ،تعتمد تعويضات التأخير التالية عن األقسام المختلفة/ :


ممثل ومستخدمو المقاول (جهاز المقاول المنفذ):

يتعين على المقاول أن يعين الجهاز المنفذ التالي كحد أدنى ،وبحيث يكون هذا الجهاز متفرغا للعمل في
الموقع طيلة مدة تنف يذ المشروع ،وأن تكون لديه المؤهالت والخبرات المدونة أدناه في مجال اإلشراف أو
التنفيذ أو كليهما على مشاريع مماثلة:
المؤهل العلمي

-1

ممثل المقاول

هندسة مدنية

سنوات الخبرة
7

العدد المطلوب
1

مبلغ الحسم  /دينار  /يوم
50

الرقم

الوظيفة

-2

مهندس موقع

هندسة مدنية

5

1

35

-3

مهندس حديث

هندسة مدنية

اقل من سنة

1

20

تخرج و أبناء

المحافظة التي
يتم العمل فيها
-4

مراقب

كلية جامعية متوسطة

7

1

25

-5

مساح
ّ

كلية جامعية متوسطة

7

1

20

-6

قياس
ّ

ثانوية عامة

مالحظة :يتعين االتفاق فيما بين المقاول والمهندس على تواريخ تعيين كل فرد من أفراد جهاز المقاول المنفذ.
وفي حالة تخلف المقاول عن تعيين أي فرد منه أو تغيب أي فرد منه دون تعيين بديل له فانه سوف يتم خصم ما

يقابله من رواتب مثل هؤالء األفراد غير المعينين أو المتغيبين حسب تقديرات المهندس.
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* تسمية المقاول الفرعي ألشغال الكهروميكانيك ودرجة تصنيفه:
اسم المقاول

الميكانيك

_______

الكهرباء

_______

فئة التصنيف

________
________

* على المقاولين غير األردنيين أن يقدموا إلى دائرة العطاءات الحكومية شهادتين األولى من نقابة المهندسين
األردنيين والثانية من نقا بة مقاولي اإلنشاءات األردنيين (حسب النموذج أدناه) تفيد بأن المقاول قد استكمل كافة
اإلجراءات الخاصة بالمقاولين غير األردنيين وفقا ألحكام قانون نقابة المهندسين األردنيين وقانون مقاولي

اإلنشاءات عند إحالة العطاء عليه وقبل توقيع االتفاقية وكل مقاول ال يقدم هاتين الشهادتين وفقا لذلك يعتبر
مستنكفا عن استكمال إجراءات اإلحالة ويحق لصاحب العمل أن اعتبار مناقصته الغية و دون انذار
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