
 جداول الكميات
:مقدمه - 1

.تعتبر هذه المقدمه جزء ال يتجزء من جدول الكميات وتقرأ وتفسر على هذا االعتبار 
تعتبر االسعار الواردة في جدول الكميات اسعار ثابتة وال يحق للمقاول طلب تعديل االسعار  ، و للتوضيح و   - 

من عقد المقاولة الموجز ملغية   وال تنطبق   ((اضافية )تعديل اسعار البنود  ) 10/6االسترشاد تعتبر المادة رقم 
.تعتبر جداول الكميات مع المقدمه جزء ال يتجزء من وثائق العطاء وتقرأ وتفسر على هذا االعتبار  - 2 - 1
.على المناقص وضع اسعارهم بالدينار االردني  - 3 - 1
ان مواصفات ووصف االعمال للبنود المبينه في جداول الكميات غير مفصله بالضرورة في الجداول وعلى  - 4 - 1

.المناقص مقدم العطاء الرجوع الى المواصفات والشروط للتاكد منها قبل وضع اسعاره على المناقصين وضع اسعارهم الفرديه للبنود على اساس السعر لكل وحده كيل لجميع االعمال المبينه في  -5 - 1
جداول الكميات وتعتبر هذه االسعار ملزمه للمقاول وصالحه لجميع االعمال المطلوبة في أي موقع ضمن مناطق 

.العطاء
وتكون هذه االسعار شامله لجميع التكاليف من ايدي عامله واجور واليات واالرباح وأي مصاريف اخرى تترتب على 
المقاول بموجب شروط العقد ان كان منصوصا عليها صراحه او ضمنا، وال يحق للمقاول المطالبه باي زياده في 

.االسعار الي سبب كان اال في الحاالت التي تجيزها شروط العقد  على المقاول ان يضمن اسعاره لتكلفة جميع االعمال الالزمه للتحكم بالمياه حيثما تكون الحفريات في ارض  -6 - 1
مغموره بالمياه وحيثما يحدث تقاطع بين خطوط المياه والصرف الصحي والعبارات والمصارف السطحيه او خطوط مياه 

.اخرى بما في ذلك االحتياطات الضروريه لتوفير المياه لمنطقة العمل  تشمل االسعار االفراديه ايضا على سبيل التوضيح وليس الحصر االعمال المؤقته والمعدات االنشائيه   - 7 - 1
والحراسه واالناره وتوفير الممرات اآلمنه للمواطنين واالرباح واية نفقات اخرى شامال جميع االخطار وااللتزمات الوارده 

اضافه الى ذلك فان االسعار االفراديه واالجور تعتبر شامله لحمايه وتثبيت جميع اعمال المواسير والعبارات والكوابل  .او التي ينص عليها العقد 
وجميع الخدمات والمرافق المبينه وغير المبينه على المخططات التي يمكن ان تتعرض للخطر اثناء تنفيذ عمليات 

المقاول  وتشمل االسعار كذلك تكاليف الفحوص التي يطلبها المهندس وكذلك تشمل عمل وتحضير وتقديم المخططات 
.التنفيذيه وكذلك المخططات المرجعيه  تعتبر االسعار الوارده في جدول الكميات التي يضعها المقاول انها القيمه الحقيقيه والشامله لالشغال الوارده  - 8 - 1

 والمطلوبه في جدول الكميات بموجب المواصفات والمخططات وتعليمات المهندس وانها تشمل ايضا ارباح المقاول  
وتعويضه عن أي التزامات اخرى قد يتحملها وفقا لشروط ومواصفات العطاء و تكون هذه االسعار غير قايلة للتعديل 

تكون االسعار التي يضعها المقاول شامله حماية االنشاءات القائمه والخدمات وازالة واعادة تركيب  - 9 - 1
االطاريف واعادة وضع السطوح كما كانت عليه واالدراج وحديد الحمايه على جوانب الطرق والجسور واشارات المرور 
واالسيجه وكل الخدمات والمنشئات التي قد تتاثر بشكل مباشر وغير مباشر وكذلك ازاحة او تغيير خطوط المواسير 
.على المناقصين وضع اسعارهم االفرديه لوحدة الكيل بالرقم والكتابه  -  2القائمه تحت االرض واية خدمات اخرى وكذلك اعادة زراعة الشجيرات والتربه الزراعيه وكل ما يلزم وحسب تعليمات 

أي عمل يقوم به المقاول ويكون غير مطلوب في العقد وليس بامر خطي من المهندس لن يكون مشموال في  -  3
.عملية الكيل
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على المقاول استعمال االسمنت المقاوم لالمالح في جميع انواع الخرسانه والمونه وبدون أي عالوات او فروقات  - 4
.في االسعار :الكيل والدفع -  5

ان كميات االعمال الوارده في جدول الكميات هي كميات تقديريه ومذكوره لتثبيت االسعار االفراديه لنوع وقطر  - 1
التي يتوقع تنفيذها خالل مده العقد وهي قابله للزياده والنقصان بنسب غير محدده  (وطبيعة مواد السطوح  )المواسير 

.ويدفع للمقاول عن الكميات من االعمال المنجزه فعليا والتي يوافق عليها المهندس 
تمديد االنابيب والقطع على اختالف انواعها واقطارها من اكواع وتيهات ونقاصات وسدادات : أنابيب الدكتايل - أ 

الخ وحفر الخنادق وتمديد االنابيب وعمل وتنفيذ التوصيالت الالزمة وتوريد …ومرابط  والفلنجات والقطع الخاصة
المعاجين والمواد الالزمة وتنفيذ وصالت األنابيب الدكتايل وتركيب القطع حيثما يلزم وتوريد وصب الدعامات الخرسانية 

( Thrust Blocks )  األدلة الكترونية والشريط  )ألنابيب الدكتايل وكافة الفحوصات المخبرية وتوريد ووضع
ويشمل أيضًا تقديم جميع المواد والتجهيزات الالزمة واجراء ( الشريط التحذيري المعدني ) أو   (التحذيري البالستيكي

والطمم الى  (من مواد مختارة )والغسيل والتعقيم  وتغليف الوصالت والطمم  (الضغط الهيدروليكي  )فحص التسرب 
تركيب جميع  االنابيب والقطع على اختالف انواعها واقطارها من اكواع وتيهات : أنابيب البولي إيثيلين -   ب 

الخ  وحفر الخنادق وتمديد االنابيب وتوريد المعاجين والمواد الالزمة …ونقاصات وسدادات ومرابط  والقطع الخاصة
وتنفيذ التوصيالت مع الخطوط القائمة أو المقترحة   (البولي إيثيلين والمواسير المجلفنة   )لعمل وصالت األنابيب 

جراء كافة الفحوصات المطلوبة في العطاء وتوريد و وضع ... وتركيب القطع  األدلة الكترونية والشريط  )الخ وا 
تقديم جميع المواد والتجهيزات الالزمة و اجراء " و يشمل أيضا( الشريط التحذيري المعدني ) أو  (التحذيري البالستيكي 

والطمم الى السطح العلوي و  (من مواد مختارة  )والغسيل والتعقيم والطمم  (الضغط الهيدروليكي  ) فحص التسرب 
تكال اعمال خطوط المياه المختلفه بالمتر الطولي الفعلي الذي ينفذه المقاول حسب نوع وقطر المواسير وحسب - 2

طبيعة مواد السطوح المختلفه وتقاس خطوط المياه المنفذة من النهايات المبينة على المخططات على محاور خطوط 
الخ وتشمل عملية الكيل المواسير داخل غرف المفاتيح ما ... المواسير بدون حسم القطع من أكواع وتيهات ونقاصات 

.لم يذكر خالف ذلك الخ بانواعها واقطارها المختلفة بالعدد ويكون السعر للوحدة  شامال جميع ما يلزم ... يدفع عن المفاتيح والهوايات - 3
بموجب المخططات التفصيلية وحسب ما هو مذكور في جدول الكميات
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