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 لمحطات التحويل الكهربائية  تنفيذ أعمال حدادة
                               

 (50/2022) رقم العطاء وثيقة
 (14) الصفحات عدد

 
 
 
 :ضالعار  معلومات

 العارضة الشركة اسم: 

 البريدي العنوان: 

 الهاتف: 

 المحمول الهاتف: 

 الفاكس: 

 االلكتروني البريد: 

 االلكتروني الموقع: 

 المفوض الشخص: 

 دينار. 30ثمن نسخة العطاء =
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 : المقدمة

 لجدو في فاصيلهات المبينة اللوازم بشراء المحدودة، العامة ساهمةالم اربد محافظة كهرباء شركة ترغب

 ءالعطا وثيقة يف الواردة الفنية والمواصفات والخاصة العامة الشروط وحسب المرفق واألسعار الكميات

 .فيذ أعمال حدادة لمحطات التحويل الكهربائيةتن والمتضمنة
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 الفهـرس

 التعريفات. أوال

 وذج دعوة العطـاء .نم  ثانيا  

 الشروط العامة . ثالثا  

 الشروط الخاصة  رابعا  

 المواصفات الفنية  خامسا  

 جدول الكميات واالسعار سادسا  

 جدول المخالفات على المواصفات الفنية سابعا  
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 التعريفــــــات: -أوال :

 

 المحدودة العامة المساهمة اربد محافظة كهرباء شركة:   الشركـــة . 

 ( .المركزية،فرعية) المختصة العطاءات لجنة:  اللجـــــنة 

 عرض بتقديم وتقوم العطاء وثائق على تحصل التي الجهة:  العارض. 
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 أن علـى وأوافق ضيعر  اقدم فأنني بها المرفقة الفنية والمواصفات  والخاصة العامة للشروط ووفقا  (  50/2022) رقم العطاء دعوة على بناء

 . العرض هذا في الواردة والمواصفات والشروط باألسعار المطلوبة اللوازم كل بتوريد أقوم

 .2022/     /        تاريـخ من" اعتبارا.....……….....  لمدة المفعول ساري العرض يبقى بأن التزم وأنني

  دينار…………..................( ...............…)  بقيمة المطلوب التأمين بطيه لكم نرفق

 ............................البنك علـى المسحوب/  الصادر..........…………….....  رقم الشيك/  الكفالة بموجب

 عتـراضاال لنـا يحـق وال مصـلحتها وحسـب االنسـب العـرض صـاحب علـى االحالـة فـي الحق ولها ملزمة غير اربد محافظة كهرباء شركة بان نعلم

 /   /      تـاريخ…………………………...........   رقــم اإليصـال بموجـب المقرر العطاء نسخة ثمن دفعنا قد بأننا نعلمكم وكمــا ذلك، ىعل

 .(مستردة غير.) 2022

 :بالتوقيع ض المفو

 ................................: .................................................... العارض اسم 

 ..........…....................................................................................:لعنــــوانا

 ()............................ب.ص).......................... (  هاتف

 الرسمي الشركة خاتم

 

 

 

 

 

 :العطاء دعوة نموذج :ثانيا  
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 للعطاء العامـــــــــة الشروط:  ثالثا  

 :العطاء وثيقة وتقديم تعبئة شروط ":اوال
 إال افةاإلضـ أو التعـديل أو المحـو مـن خال واضح بخط  مكتوب أو مطبوع وجد أن المقرر النموذج على العرض يقدم - (1

ال ، اإلضافة أو المحو بجانب التوقيع العارض على وعندها ذلك الضرورة اقتضت إذا  . العرض تهمل أن الحق فللجنة وا 
 . لعروضا  إلستالم المحدد  الموعد بعـــد قدمت التي أو وكالئهم من أو مقدميها من ةالموقع غير العروض تقبل ال (2
 قبــل مــن بــه المرفقــة العطــاء وثــائق مــن أي أو المقــدم العــرض لنمــوذج تبــديل أي إجــراء أو تعــديل أي  إدخــال يجــوز ال (3

ذا ، تعبئتها المطـلــوب المواقع تعبئة باستثناء العارض  أخـــل إذا أو بديالتالت أو التعديالت تلك من ايا   المناقص أجرى وا 
ذا ، عرضــه إهمـال للجنـة فيجوز التعليمات هذه من بأي  البـدائل وأ التحفظــات أو الشـروط بعـض تقـديم العـــارض أراد وا 
 . بالعرض ترفق منفصلة خاصة مذكرة في ذلك تضمين باستطاعتــه  فأن تناسبه التي

 كتـوبوم( المحـدودة العامـة المسـاهمة اربـد محافظـة كهرباء شركة عام ديرم) سمبا معنون مختوم بمغلف العرض يقدم  (4
 . اللوازم ونوع العطاء دعوة ورقــم العارض اسم واضح بخط عليه
 
 العارض عنوان -:ثانيـــــا  
 بكتـاب لشـركةا يبلـ  أن وعليـه بالعطـاء المتعلقـة المراسـالت جميـع إليـه ترســل ثابتا   عنوانا   عرضه في يبين أن العارض على

ال عنوانـه علـى يطرأ قد تعديل أو تغيير أي عن مسجل  التعـديل أو التغييـر هـذا بمراعـاة ملزمـة(  الشـركة)  تكـون لـن فأنهـا وا 
 . حينها في وسلمت فعال   وصلت كأنها التعديل قبل العنوان على تترك التي المراسالت جميع وتعتبر

 
 :األسعار: ثالثـــا  

 اءكهربـ شـركة مسـتودعات واصـل المبيعـات العامـة علـى ضريبةالو  الجمركية الرسوم شاملة االسعار تقدم
 .اربد محافظة

 
 : الكفاالت: رابعا  

)  العطـاء فـي للـدخول مبـدئيا   تأمينـا   وألمرهـا اربـد محافظـة كهربـاء شـركة لصـالح/  بالعرض يرفق أن العارض على .1
BID BOND   )يـودع نقـدي تـأمين تقـديم او  المحليـة المصـارف أحـد قبــــل مـن مصدقا   شيكا   أو مصرفية كفالة 
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السقف المالي  /من قيمة العرض ( %5))وهي عبارة عن   ( دينار أردني5000) عن قلت ال الشركة صندوق في
 يـوم(  120) لمـدة المفعـول سارية( دينار أردني فقط مئة ألف دينار أردني(، تبقى  100,000المحدد بالعطاء )

 .التأمين ذلك تقدم لم التي العروض في ينظر وال العطاء، إغالق موعد تاريخ  من كثرا او
)  تنفيـــــذال لحســن تأمينــا   وألمرهــا اربـــــــد محافظــة كهربــاء شــركة لصــالح/  العطــاء عليــه يحــال الــذي العــارض يقــدم .2

PERFORMANCE BOND  )ةكفالـ صـورة علـىالسقف المالي المحدد بالعطـاء  قيمة مــــن% (  10) بنسبة 
 اريـةس تبقى الشركة صندوق في يودع نقدي تأمين تقديم او المحلية المصارف أحد من مصدقا   شيكـا   أو مصرفية
 ماليــةال الــدائرة لـــدى التــأمين هــذا ويحفـــظ توقيــع االتفاقيــة تــاريخ مــن شــهرا   عشــر خمســة(  15) لمــدة المفعــول
 الواجـب لمبال ا علــى زيادة دفعت تكون قد التي لمبال ا والستيفاء األكمل الوجه على العقد تنفيـذ لضمان بالشركة
 لحــين قتســتح التــي جميعهــا أو التكــاليف أو األســعار فـــــروق أو التعويضــات أو الغرامــات الســتيفاء وكــذلك دفعهــا

 . العقود تنفيذ من االنتهاء
 ( التنفيــذ حســن)  لــةكفا تقــديم عــن عجــز أو اإلحالــة قــرار علــى التوقيــع رفــض أو اســتنكف أو العــارض تــأخر إذا .3

 شـركةل يحـق فعنـدها بعرضـة الموضـح العنـوان علـى االحالـة بكتـاب التبليـ  تـاريخ مــن يوم(  30) خالل المطلوبة
 وا االعتــراض للعــارض يحــق وال القضــاء إلــى الرجــوع دون بعرضــه المرفــق التــأمين مصــادرة إربــد محافظــة كهربــاء
 . تعـويض بأي المطالبة

 قيـة الشـركةلمقاول بتقديم كفالة حسن التنفيـذ ضـمن المـدة الـواردة اعـاله فذنـه بـذلك يقـر بأحوفي حال عدم التزام ا .4
يـذ , بحجز قيمة المواد الموردة للشركة و عـدم صـرف مسـتحقات المقـاول لحـين تزويـد الشـركة بكفالـة حسـن التنف

تنفيـذ ضـمن قـديم كفالـة حسـن الكما انه يحق للشركة عدم االفراج عن كفالة دخول العطاء اال بعد قيـام المقـاول بت
 الشروط و المدة الواردة في البند اعاله . 

 أو ا  يـكل يـهعل المحالـة اللـوازم تقـديم فـي تـأخر أو العطـاء تنفيذ عن عليه اإلحالة تقررت الذي العارض استنكف إذا .5
 قدم ضالعار  أن بتث أو والخاصة العامة العطاء شروط من شرط أي خالف أو لذلك المحدد الموعد عن جزئيا   بأي

 راءآتاالجـ مـن أي اتخـاذ فـي الحـق فللشـركة العطاء مواصفات مع تتفق ال أشغال أو خدمات بأداء قام أو للشركة
 -: التاليـــة

 . منه المقدمة التأمينات مصادرة  .أ
 . قدمه الذي العرض بعد األنسب العرض صاحب على العطاء إحالة .ب
 .  العطاء شروط في إخالله جراء بالشركة لحق ضرر أو عطل أي عن الشركة بتعويض العارض التزام .ج
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 .مستقبال   مناقصــاتها أو الشركة عطاءآت في االشتراك من المستنكف العارض حرمان  .د
 :التاخير غرامة: خامسا  
 ألشــهرا أو األيــام مجمــوع بأنهــا التســليم مــدة وتعــرف طلــب التوريــد الفرعــي تــاريخ مــن اعتبــارا   التســليم مــدة تحســب .1

 .الرسمية والعطل والجمع العطل أليام شاملة غير وتكـون يميةالتقو 
 20 بقيمة تأخير غرامة فرض يتم االحالة كتاب حسب عليه المتفق التوريد بالجدول العارض التزام عدم حال في  .2

 من%  10 عن الغرامات مجموع تزيد ال بحيث خدمة الصيانة المطلوبة في تنفيذ معاملة تأخير يوم كل عن دينار
 .صرفها قبل العارض مستحقات من التأخير غرامة وتحسم (  خدمة الصيانة) طلب أواإلحالة  قيمة

 :العرض صالحية :سادسا  
 العرض موذجن على توقيعه ويعتــبر  العطاء إغالق تاريخ من يوما  (  120) لمدة  العطاء لهذا المقدم بعرضه العارض يلتزم

 .بذلك التزاما  
 

 :تالكميا زيادة :سابعا  
 بنسـبة ءالعطـا وثيقـة بموجـب أو الخدمـة المطلوبـة المطلوبـة المـواد كميـات زيـادة في الحق اربد محافظة كهرباء لشركة

يان سـر  فتـرة خـالل عليهـا المتفـق األسـعار و المواصـفات و الشروط وبنفس السقف المالي المحدد بالعطاء من%( 25)
 اإلتفاقية.

 

  والطوابع الرسوم: ثامنا  
 فــي ابهــ المعمــول واألنظمــة القــوانين بموجــب أخــرى رســوم وأيــة الــواردات طوابــع رســوم العطــاء عليــه المحــال العــارض يــدفع

 .الهاشمية األردنية المملكة
 
 

 . الدفع شروط:  تاسعا  
 فنيـا اقبولهـو  أو الخدمـة المـواد استالم تاريخ من شهر بعد المستلمة المواد / الخدمة قيمة عن المورد مستحقات تسديد يتم
 . , علما ان الدفع يكون في االسبوع االول من كل شهر  مكان العمل المحدد في

 

 : عاشرا  
 .بعرضه وارفاقها الرسمي هتمابخ وختمها عليها التوقيع العارض على العطاء وثائق من وثيقة الشروط هذه تعتبر
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 :  التحكيم:  عشر احدى
 .اربد محافظة كهرباء وشركة المورد بين خالف وجود حال في القضاء في كمرجع االردنية المحاكم و القوانين تعتمد
 
 

  الحالةإ:  عشر اثنا
 وحسـب االنسـب العـرض علـى االحالـة تـتم وانما االسعار، اقل على باالحالة ملزمة غير اربد محافظة كهرباء  شركة .1

 . مصلحتها
 ببس الي ذلك على االعتراض للعارضين قيح وال مصلحتها، وحسب العطاء الغاء اربد محافظة كهرباء لشركة يحق .2

 .االسباب من
 .العطاء نسخة ثمن باسترداد مطالبة او تعويض باي المطالبة للعارض يحق ال العطاء الغاء حال في .3
  إحالة المواد المطلوبة بالعطاء على عارض واحد. اربد محافظة كهرباء لشركة يحق .4

 

 العروض تسليم : عشر ثالثة
 –لشمالية امبنى المحطة  -اربد محافظة كهرباء شركة في العطاءات صندوق في وكيله أو العارض قبل من العرض يودع

األربعاء الموافق  يوم  ظهربعد  من  الثانية السـاعة أقصاه موعد في الفرعية العطاءات لجنة سر امين لدى – شارع حكما
31/08/2022. 
 

 عشر : شروط خاصة: أربعة
أيـام  7ربد الرد علـى الكتـب الصـادرة مـن المقـاول والمرسـالت الخاصـة بالعطـاء خـالل يحق لشركة كهرباء محافظة ا -

 من تاريخ الكتاب الصادر من المقاول.
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جها ضمن ليها وإدراعتم االتفاق يأو أية شروط أخرى  العطاءوفقاً لشروط على االتفاقية بالتوقيع  العطاء يلتزم المورد المحال عليه  .1

 ة.بنود االتفاقي

 عيال حدادة فرتنفيذ أعملب بط الخدمة / العارض مورد من تاريخ تبليغ ا يومين عملخالل مدة أقصاها تنفيذ أعمال الحدادة   يشترط .2

 متضمناً الكمية المطلوبة حسب احتياجات الشركة وحسب األسعار الواردة بعرضه.الفرعي (  تنفيذ) طلب 

 تعديل من قبل الطرفين.السعر المقدم ثابت طيلة فترة صالحية االتفاقية وغير قابل لل .3

لشرط مية تخضع هذه الكو لغايات التسعير  إفراديةكميات هي جدول الكميات واألسعار مبينة بالحسب الكمية المطلوبة بالعطاء  .4

صدارها  رعية يتم إفتوريد  ضمن طلبات حسب الحاجة، بحيث يتم التوريد أيهما أوال السقف المالي المحدد للعطاءاستنفاذ المدة أو 

 . ) شركة كهرباء محافظة إربد ( ن قبل الفريق األولم

 حسب االحتياجات الفعلية للشركة.يتم الطلب من بنود العطاء  .5

نتهاء السقف المالي رى و/أو باشهر اخقابلة للتجديد بعد إنتهاء هذه المدة لثالثة ا هايخ توقيعملة من تارمدة االتفاقية سنة ميالدية كا .6
هما لعامة على المبيعات أيالضريبة اشامل ي ال غير، دينار أردنألف  مئةأردني، فقط  ( دينار100,000.00بالعطاء بقيمة ) حددالم

 يحدث أوالً.

 ارض(.ثر من عكوحدة واحدة لكافة البنود المطلوبة ) مجتمعة على عارض واحد وليست مجزئة على اك العطاءيتم احالة  .7

يمة االتفاقية اي ما يعادل ق( من إجمالي كامل %25) يحق لشركة كهرباء محافظة اربد زيادة قيمة السقف المالي لالتفاقية بنسبة   .8

 .دينار(  25000)

عن طريق كفالة بنكية دينار ( دينار فقط ، عشرة أالف10000يلتزم العارض المحال عليه المناقصة بتقديم كفالة حسن تنفيذ بقيمة ) .9

، وذلك خالل مدة أقصاها اريخ توقيع االتفاقيةشهرا من ت 15لمدة أو شيك مصدق لصالح شركة كهرباء أربد، تبقى سارية المفعول 

 من تاريخ اإلحالة. يوم 30

 

 

 

 

 الشروط الخاصةرابعاً: 



 

 

11 

 

 
 

بل فرة من قلعمل متواالمستخدمة في األدوات والعدد يلتزم المورد بتنفيذ االعمال المطلوبة منه على ان تكون  .1

و مبين ء وكما هربالكهالعارض بينما يتم توفير المواد المكونة للمصانعة المطلوبة )شبك حماية( من قبل شركة ا

مالبس لسالمة العامة واضافة الى انه يتوجب على العارض التقيد وااللتزام بمعايير ا.  (2ادناه في البند رقم )

 السالمة العامة.

 المواد المكونة النجاز أعمال المصانعة ) مقدمة من الشركة( : .2

 ملم. 2( سم ، سماكة 3×3( سم + )4×4( تيوب قياس -

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

 م  2.4مواسير شبك حماية   -

 أعمدة صدم  -

 0.5زينكو قرميدي قياس  -

 ملم. 3سم ، سماكة  5×5شبك تربيعي فتحة  -

 سقف متحرك بحيث يتم اخراج المحول من السقف عند الحاجة. -

 صاج سادة -

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

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

 

 رل(.) اللون( + تنر + براغي سلف د: دهان همر  دهان مواد من يلزم ما كل تقديم العارض على .3

ذ عد المدة المحددة للتنفي( دينار وذلك عن كل يوم تأخير ب20يتم تغريم العارض المحال عليه المناقصة ما قيمته ) .4

 (، وخصمها من مستحقات العارض أو من كفالة حسن التنفيذ.3البند رقم )والواردة ب

ه من يوب ناتجعن أية يلتزم العارض المحال عليه المناقصة بأن تكون كافة االعمال المنفذة من قبله مكفولة م .5

 عمله في المصانعة او التنفيذ.

 في الحق وللشركة ،ذلك إلى أدت التي اباألسب ذكر وبدون األسعار أقل صاحب على باإلحالة ملزمة غير شركةال .6

 .مناقصةط من شروط ال، أو في حال إخالل العارض المحال عليه ألي شرذلك العمل ظروف اقتضت ما إذا المناقصة إلغاء

 المواصفات الفنيةخامساً:
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سات خذ القياحسي أليشترط على العارض المحال عليه زيارة موقع العمل المطلوب لعمل شبك الحماية والكشف ال .7

 لمواد المطلوبة قبل المباشرة بالعمل.الفعلية ومعرفة ا

التنفيذ  نتهاء منعد االبتتم المحاسبة حسب الكيالة الهندسية من قبل اللجنة المنظمة باستالم االعمال المنفذة  .8

 وحسب االسعار االفراديه.

، طاءالعشروط بخالل يحق لشركة كهرباء محافظة أربد في حال تبين لها من خالل تكرار العارض المحال عليه اإل .9

 ما يلي:

A. .إلغاء االتفاقية )قرار اإلحالة( المبرمة معه ومصادرة كفالة حسن التنفيذ 

B. .ًحرمان العارض من المشاركة بمناقصات وعطاءات الشركة لفترة تقررها الحقا 
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رقم 

 البند
 الوصف

الكمية 

 التقديرية
 المقاسات التقديرية

السعر االفرادي 

 بعبالمتر المر
 مدة التنفيذ

اجرة مصانعة لتركيب شبك حماية ) محول ،  1

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

ضمن منطقة امتياز شركة كهرباء محافظة 

رش/عجلون/المفرق/ دير اربد )اربد/الرمثا/ج

)مكونات الشبك مبينه في الشرط ابي سعيد ( 

بحيث يكون شامل الحفر  ، ( اعاله10رقم )

سم لغرس مواسير شبك  40مق على ع

 الحماية والصب

  

 

 

 

 

 

حسب الطلب 

عند الحاجة/ 

حتى انتهاء 

السقف 

المالي او 

الفترة 

الزمنية 

المحددة 

 لالتفاقية

 متر طولي

  

عمل صيانة البواب صناديق التوزيع وتركيب  2

 بدل التالف او المفقود

لكل صندوق  عدد

 توزيع

  

وتركيب بدل  عمل صيانة البواب شبك لحماية 3

 التالف او المفقود 
 عدد

  

   متر مربع عمل سقف شبك حماية لمحول قائم 4

خلع شبك حماية وتركيب بدل التالف شامل  5

 الحفر او الصب
 متر طولي

  

عمل اعمدة صدم حول المحول او المفتاح  6

الحلقي للعامود الواحد بارتفاع متر ونصف 

 شامل الحفر والصب

 عدد

  

ال لحام وحدادة لكيبل بكس المحوالت في اعم 7

الموقع : .لحام زوايا غطاء او قاعدة كيبل 

 لكل زاوية. 10* 10بكس 

.  تركيب ولحام او تثقيب حسب عدد الكوابل 

 لكيبل بكس أو بليته .

 عدد

  

 سادسا  :جدول الكميات واالسعار للعطاء رقم 2022/50 
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 المخالفة نوع المادة اسم
  
  
  
  
  
  
  

 الفنية المواصفة على المخالفات جدول: ا  سابع


