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 0/0202ش/ رقم الجلسة

 02/60/0262 تارٌخ الجلسة

الخاص بمشروع تعبٌد بعض الساحات والممرات داخل الحرم  موضوع المناقصة
 الجامعً

 005507322 القٌمة اإلجمالٌة لإلحالة
 دٌنارا  

اثنان وعشرون الفا  وثالثمائة واثنان وسبعون 
 فلسا . 322دٌنارا  و

 

 شاملة الضرٌبة العامة على المبٌعاتالقٌمة االجمالٌة لالحالة 
  والرسوم الجمركٌة ورسوم االستٌراد والرسوم الحكومٌة األخرى 

 وحدة المشارٌع الهندسٌة الجهة الطالبة

الجهة المسؤولة عن متابعة 
 التنفٌذ

 وحدة المشارٌع الهندسٌة

 القرار: 
 أعاله على النحو التالً:قررت لجنة االشغال الرئٌسٌة إحالة / تنفٌذ أشغال العطاء 

 القٌمة المحالة رقم كشف اإلحالة اسم المناقص

 005507322 6 .شركة عمر الصمادي وشرٌكته6

 
 شروط اإلحالة: 

 
 .حال التوقٌع على قرار اإلحالةاإلحالة االلتزام بدفع رسوم اإلحالة والطوابع المترتبة على  .1

تعتبررر رافررة ، و بمثابررة توعيررع عنررد تالتيرري االتتاعيررة  يعتبررر التوعيررع علررى رارروإل عرررار اإلحالررة .0

المراسرررال السرررابنة والاحنرررة لرررريا النررررار ، ورافرررة الارررروط العامرررة وال ا رررة واالحررررام 

، وتعليمررال تالمرريم  2019لسررالة  28المال رروع عليرررا فرر  المررام الماررتريال الحروميررة رعررم 

 هيه االتتاعية .، جزء ال يتجزأ من  2019إجراءال الماتريال الحرومية لسالة 

( ٕٚيبً رمًٕٚٛبً اػزجبساً يٍ  45ٚهزضو انًمبٔل ثئَدبص كبفخ أػًبل انًششٔع خالل يذح ألظبْب )  .3

 .ربسٚخ إطذاس أيش انًجبششح ثبنؼًم

( ٕٚيبً رمًٕٚٛبً اػزجبساً يٍ ربسٚخ انزٕلٛغ ػهٗ 15ٚزى إطذاس أيش انًجبششح خالل فزشح ألظبْب ) .4

 .انًمبٔل ثًجبششح انؼًم اػزجبساً يٍ رنك انزبسٚخلشاس اإلزبنخ، ٔٚهزضو 

%( يٍ لًٛخ اإلزبنخ رجمٗ عبسٚخ انًفؼٕل 10ٚهزضو انًمبٔل ثزمذٚى كفبنخ زغٍ رُفٛز يمذاسْب ) .5

 .نسٍٛ انزغهٛى األٔنٙ نهًششٔع ٔرمذٚى كفبنخ انظٛبَخ انًطهٕثخ ثًٕخت ششٔؽ انؼمذ

   عن رل يوم تأ ير غير مبرر وبحد أع ىأردال  ( ديالار 05)يلتزم المناول بدفع مبلغ وعدره  .6
 .%( من عيمة العند 50)

رمٕو اندبيؼخ ثذفغ يغزسمبد انًمبٔل ػٍ األػًبل انًُدضح كٛالً ُْذعٛبً ٔزغت خذأل انكًٛبد  .7

ٔانًٕاطفبد ٔاألعؼبس اإلفشادٚخ انٕاسدح ػًٍ انؼشع انفُٙ ٔانًبنٙ انًمذو يٍ انًمبٔل 

اعزُبداً إنٗ يب ٚزى رُفٛزِ يٍ لجم ، ٔانًشاعالد انالزمخ ٔكبفخ ٔثبئك انؼطبء ٔانًشبس إنّٛ أػالِ

انًمبٔل ػهٗ انٕالغ ٔثؼذ اػزًبد اندٓخ انًششفخ ػهٗ انؼًم نألػًبل انًُفزح، ٔرنك ثًٕخت 
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 .يطبنجبد يبنٛخ يشزهٛخ ٚمٕو انًمبٔل ثزمذًٚٓب ٔكًب ٔسد فٙ ٔثبئك انؼطبء

 

يٍ ربسٚخ نكبفخ أػًبل انؼطبء رجذأ اػزجبساً  (عُزبٌ)انًُدضح نًذح ٚهزضو انًمبٔل ثظٛبَخ األػًبل  .8

 .انزغهٛى األٔنٙ نألشغبل

%( من عيمة 55يلتزم المناول بتنديم رتالة ضمان إ اح العيوب )رتالة  ياالة بالرية( بالسبة ) .9

األعمال المالجزة على أن تبنى هيه الرتالة سارية المتعول طيلة فترة ال ياالة وإلى حين 

 إ دار ارادة التسلم الالرائ  لألاغال.

( 48ٚهزضو انًمبٔل ثئطالذ أٚخ أػطبل لذ رسظم أثُبء فزشح اطالذ انؼٕٛة نهًششٔع خالل ) .10

عبػخ يٍ ربسٚخ انزجهٛغ ػٍ انؼطم / األػطبل، ٔإٌ رؼزس رنك فؼهّٛ إشؼبس طبزت انؼًم 

 .طبلثبألعجبة ٔانًجشساد يغ رسذٚذ انًذح انالصيخ إلطالذ انؼٕٛة ٔاألػ

فٙ زبل اَمؼبء انًذح انضيُٛخ انًزكٕسح فٙ انجُذ أػالِ دٌٔ لٛبو انًمبٔل ثبطالذ انؼطم /  .11

األػطبل انًجهغ ػُٓب، أٔ فٙ زبل ػذو الزُبع انًخزظٍٛ نذٖ طبزت انؼًم ثبألعجبة 

ٔانًجشساد انزٙ ٚمذيٓب انًمبٔل ػٍ رأخشِ فٙ اإلطالذ، ٚمٕو طبزت انؼًم أٔ يٍ ُٕٚة ػُّ 

ادسِ أٔ يٍ خالل ششكبد يزخظظخ ثبطالذ ْزِ األػطبل، ػهٗ أٌ ٚزسًم يٍ خالل كٕ

انًمبٔل ٔػهٗ َفمزّ انخبطخ كهفخ اإلطالذ يؼبفبً إنٛٓب كبفخ انخغبئش ٔانًظبسٚف انًزشرجخ 

ػهٗ رنك، كًب ٔٚهزضو ثذفؼٓب خالل فزشح أعجٕػٍٛ يٍ ربسٚخ يطبنجزّ ٔال ٚسك نّ االػزشاع 

رنك يًٓب ثهغذ، كًب ال ٚزسًم طبزت انؼًم أٚخ رجؼبد يبنٛخ  ػهٗ انكهف انًزشرجخ ػهّٛ خشاء

 .أٔ لبََٕٛخ أٔ رؼبلذٚخ إصاء ْزا اإلخشاء

فٙ زبل ػذو لٛبو انًمبٔل ثذفغ كهفخ اطالذ األػطبل انًزشرجخ ػهّٛ خالل اعجٕػٍٛ يٍ ربسٚخ  .12

ًٛخ انًطبنجخ / %( يٍ ل5( أػالِ، فئَّ ٚزى اػبفخ َغجخ )  10يطبنجزّ ثٓب ٔكًب ٔسد ثبنجُذ سلى ) 

انًطبنجبد انًزشرجخ ػٍ اطالذ انؼطم / األػطبل يٍ لجم طبزت انؼًم شٓشٚبً ٔثشكم 

رشاكًٙ، ٔال ٚزى االفشاج ػٍ كفبنخ انظٛبَخ إال ثؼذ دفغ انًمبٔل نمًٛخ انًطبنجخ / انًطبنجبد 

ًُؼبفخ إنٛٓب  .انًغزسمخ ػهّٛ يغ انُغت ان

نالصيخ يٍ اندٓبد انشعًٛخ اٌ  نضو ) يذٚشٚخ انذفبع ٚهزضو انًمبٔل ثأخز انًٕافمبد األطٕنٛخ ا .13

انًذَٙ ٔغٛشْب يٍ اندٓبد انشعًٛخ انالصيخ ( ػهٗ انًخططبد انزُفٛزٚخ ٔكزنك انًٕاد 

ٔانزدٓٛضاد انخبطخ ثأَظًخ انغاليخ انؼبيخ ٔأَظًخ اإلَزاس ٔيكبفسخ انسشٚك ٔغٛشْب ٔثذٌٔ 

 .أٚخ كهفخ إػبفٛخ ػهٗ اندبيؼخ

ل ػهٗ رظشٚر انسفش ٔزٛثًب ٚهضو يٍ لجم ٔزذح انزشغٛم ٔانظٛبَخ ػهٗ انًمبٔل انسظٕ .14

ثبندبيؼخ لجم انًجبششح ثبنؼًم، ٔػهّٛ رٕخٙ انسٛطخ ٔانسزس أثُبء ػًهٛخ رُفٛز األػًبل انًطهٕثخ 

يُّ ثًٕخت انششٔؽ ٔانًٕاطفبد ٔخذأل انكًٛبد ٔرؼهًٛبد انًُٓذط انًششف ٔإػبدح 

 .انٕػغ ػهٗ يب كبٌ ػهّٛ

ٛخ انًمبٔل زًبٚخ انًجبَٙ انٕالؼخ ػًٍ ػًهّ ٔأٚخ خذيبد ػًُٓب ٔٚزسًم كهفخ أٚخ ركٌٕ يغؤٔن .15

 .  أػشاس لذ رُزح يٍ لجهّ أٔ أ٘ أفشاد كبدسِ أثُبء رُفٛز أػًبل انؼطبء
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ٚدت ػهٗ انًمبٔل يشاػبح أٌ يكبٌ انؼًم ٔيب زٕنّ ٔانز٘ ٚمغ داخم انسشو اندبيؼٙ يشغٕل  .16

انزذسٚغٛخ ٔاإلداسٚخ، ٔػهّٛ أخز انزشرٛجبد انًغجمخ ثبنزُغٛك يغ يٍ لجم انطهجخ ٔأػؼبء انٓٛئخ 

 .انًُٓذط انًششف خالل فزشح انزُفٛز ألػًبل انؼطبء

ٚهزضو انًمبٔل ثششٔؽ ٔيزطهجبد انغاليخ انؼبيخ، ٔثزأيٍٛ كبفخ يغزهضيبد انغاليخ انشخظٛخ  .17

سذس أل٘ يٍ أفشاد كبدس نكبدسِ انفُٙ، ٔال رزسًم اندبيؼخ أٚخ يغؤٔنٛخ خشاء أٚخ إطبثبد لذ ر

 ػًم انًمبٔل فٙ يٕلغ انؼًم.

ٚهزضو انًمبٔل ٔفشٚك انؼًم انزبثغ نّ ثبنًسبفظخ ػهٗ انُظبو انؼبو ٔاألخالق ٔيشاػبح انمٕاٍَٛ  .18

 ٔاألَظًخ انغبسٚخ داخم انسشو اندبيؼٙ

ٔانًٛكبَٛكٛخ  انؼذد انٛذٔٚخ ٔانكٓشثبئٛخٔ اٜنٛبدٚهزضو انًمبٔل انز٘ رزى ػهّٛ اإلزبنخ ثزأيٍٛ كبفخ  .19

ٔانًذسثخ ٔثبنؼذد انز٘ ًٚكُّ يٍ رُفٛز األػًبل انًطهٕثخ يُّ ػهٗ أكًم  ٔانؼًبنخ انفُٛخ انكفؤح 

 .ٔخّ

نهدبيؼخ انسك ثضٚبدح أٔ إنغبء ثؼغ األػًبل ٔثؼغ انجُٕد فٙ انًششٔع خالل فزشح انزُفٛز  .20

أٌ ٚزشرت ػهٗ رنك أٚخ % ( يٍ لًٛخ انؼطبء ٔثُفظ أعؼبس انؼطبء دٌٔ 25ٔثُغجخ ال رزدبٔص ) 

يطبنجبد يبنٛخ إػبفٛخ أٔ أ٘ رًذٚذ يذح أٔ أٚخ رجؼبد لبََٕٛخ أٔ رؼبلذٚخ ثًب فٙ رنك أٚخ يطبنجبد 

 .ثبنؼطم أٔ انؼشس

ٕثك عٛش انؼًم فٙ انًششٔع ٔزغت رؼهًٛبد "انًُٓذط" أٔ يًثم ٚ ٚششٚهزضو انًمبٔل ثزمذٚى رم .21

 .طبزت انؼًم

خ ٔانطٕاثغ انًزشرجخ ػهٗ اإلزبنخ ٔرنك زبل انزٕلٛغ ػهٗ لشاس ٚهزضو انًمبٔل ثذفغ سعٕو اإلزبن .22

 .اإلزبنخ

ٚهزضو انًمبٔل ثبنؼشع انًمذو يُّ ثًب فّٛ خذأل انكًٛبد ٔانًٕاطفبد ٔاالعؼبس انًزفك ػهٛٓب  .23

يغ يًثهٙ طبزت انؼًم )انًشفمّ( ٔ ثًب ٔسد فٙ دفزش ػمذ انًمبٔنخ انًٕخض ٔاألزكبو 

فٙ َظبو انهٕاصو ٔاالشغبل انًؼًٕل ثّ فٙ اندبيؼخ ٔفٙ زبل ٔاإلخشاءاد انًُظٕص ػهٛٓب 

انزؼبسع ثٍٛ يسزٕٚبد ْزِ انٕثبئك ٚؼزًذ انُض األكثش يٕافمخ نًظهسخ طبزت انؼًم ٔانز٘ 

 ٚشاِ طبزت انؼًم يُبعجبً.

ٔانًشاعالد انالزمخ ٔكبفخ  رؼزًذ االعؼبس االفشادٚخ نهكًٛبد كًب ٔسدد فٙ ػشع انًمبٔل .24

ٔٚكٌٕ انزُفٛز كًب ٔسدد فٙ انٕطف انًمذو ٔانًٕاطفبد انؼبيخ نالثُٛخ . ٔثبئك انؼطبء

انظبدسح ػٍ ٔصاسح االشغبل انؼبيخ ٔرؼهًٛبد انًُٓذط انًششف. ٔفٙ زبل انزؼبسع ٚطجك 

 دائًب يب ْٕ فٙ طبنر اندبيؼخ.
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رخزض انًسبكى األسدَٛخ دٌٔ عٕاْب ثبنُظش ٔانفظم فٙ أ٘ َضاع َبشئ ػٍ ْزا انؼمذ ٔكًب  .25

 . ٔسد فٙ انششٔؽ انزؼبلذٚخ
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