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1

ي مجال تنفيذ او صيانة المشاري    ع المشابهة 
 
ات المتخصصة للمناقص ف للعطاء موضوع البحث ألخر خمس  (مشاري    ع تنفيذ أو مشاري    ع صيانة ) الخبر

وعي   وشهادات التوثيق المعتمدة لهذه المشاري    ع مثل شهادة حسن أداء، او  مشر
 
و كشف نقابة /و شهادة استالم أولي ، او/سنوات وبحد أدن

(عالمة30).المقاولي  

وع الواحد عن  :كم ويجب أن تشمل عىل (20)المشاري    ع المشابهة المقبولة يجب أال يقل طول المشر

وع5(. )حفريات، انشاء مناهل، تركيب مواسب  بالستيكية واعادة االوضاع)تنفيذ األعمال المدنية المشابهه (1 ( عالمات لكل مشر

وع5(.   )تمديد كوابل، عمل وصالت، تركيب اكسسوارات للكوابل)توريد وتمديد كوابل الياف ضوئية ارضية    (2 ( عالمات لكل مشر

وع5. )تعليق كوابل، عمل وصالت، تركيب اكسسوارات للكوابل واألعمدة)توريد وتعليق وتركيب كوابل الياف ضوئية هوائية   (3 ( عالمة لكل مشر

وع األول1.1 15( عالمة15 ).      المشر

ي1.2
 
وع الثان 15( عالمة15 ).     المشر

2

ة لكل فرد من الكادر سواًء كان  ي مجال الخبر
 
ي جهاز المقاول المنفذ من هذه الوثيقة ف

 
اتهم كما هو محدد ف ح ومؤهالتهم وخبر

قائمة بفريق التنفيذ  المقبر

ة العملية لكل فرد من أفراد الجهاز  ي شارك  فيها و الشهادات العلمية وشهادات الخبر
ي أعمال الكوابل والمشاري    ع السابقة النر

 
ي االعمال المدنية أوف

 
ذلك ف

ي ومدى التدريب الذي يملكه كل فرد
.( عالمة70).   الفن 

2.1

ي مجال االتصاالت و  (1)مهندس كهرباء او اتصاالت  عدد 
 
ة متخصصة  ال تقل عن ثالث سنوات ف ة عامة  ال تقل عن خمس سنوات،  و بخبر بخبر

 و تعليق كوابل األلياف الضوئية عىل ADSSكوابل األلياف الضوئية و بناها التحتية و تصميم و تنفيذ و بناء شبكات كوابل األلياف الضوئية الهوائية 

ي المتوسط و المنخفض ضمن شبكات حية
 
( عالمة20).    األعمدة الكهربائية، و خاصة األعمدة ذوات الجهد الكهربان

ة عامة ال تقل عن 2.1.1 5( عالمات5).    سنوات5 خبر

ي مجال كوابل األلياف الضوئية األرضية ال تقل عن ثالث سنوات2.1.2
 
ة متخصصة ف 7.5( عالمات7.5 ).    خبر

ي مجال كوابل األلياف الضوئية الهوائية ال تقل عن ثالث سنوات2.1.3
 
ة متخصصة ف 7.5( عالمات7.5 ).    خبر

2.2

ي مؤهل  
ة ال تقل عن   (2عدد )فن  ي مجال االتصاالت وبناء شبكات كوابل األلياف الضوئية وانشاء البنية التحتية الخاصة  (5)بخبر

 
سنوات لكل منهم ف

ي تعليق كوابل األلياف الضوئية الهوائية 
 
 وملحقاتها عىل األعمدة الكهربائية ذوات الجهد المتوسط والمنخفض ضمن شبكات حية وتلحيم ADSSبها وف

ي 15 ).   وفحص هذه الكوابل
( عالمة لكل فن 

ة ال تقل عن 2.2.1 ي مجال  كوابل األلياف الضوئية  األرضية 5 خبر
 
ي7.5)  .  (DUCT) سنوات ف

15( عالمات لكل فن 

ة ال تقل عن 2.2.2 ي مجال  كوابل األلياف الضوئية الهوائية 5 خبر
 
ي7.5)  .  (ADSS) سنوات ف

15(  عالمات لكل فن 

2.3
ي 
ة مماثلة لألعمال المدنية للمشاري    ع المشابهه موضوع العطاء ال تقل عن   (1عدد )مراقب فن  اف أو التنفيذ أو كليهما (5)وبخبر ي مجال اإلشر

 
. سنوات ف

( عالمات10)    

وع موضوع العطاء ال تقل عن  2.3.2 ة  مماثلة  لألعمال المدنية  للمشر اف او التنفيذ5خبر ي مجال اإلشر
 
1010( عالمات10).     سنوات ف

وع ال تقل عن  (1)مساح عدد 2.4 ة مماثلة ألعمال المشر ي ال         (5)بخبر
 
ة ف  ( عالمات10).    سنوات (3)ال تقل عن  (GIS Software & 3GIS)سنوات،  وخبر

ة  عامة ال تقل عن 2.4.1 ي اعمال المساحة (5)  خبر
 
5( عالمات5).    سنوات ف

ة ال تقل عن 2.4.2 ي  أعمال   (3)خبر
 
5(عالمات5 )     .GIS Applicationsسنوات ف

100

: ...............................................................اسم المناقص 

Technical Evaluation Criteria  

ي منطقة االشمال.  1 
 
ي لعطاء اصالح قطوعات كوابل األلياف الضوئية األرضية والهوائية و تحويل مسارات  كوابل هوائية وأرضية  للشبكة القائمة والمنفذة ف

ي محافظات / معايب  التقييم الفن 
 
ف

ي  (عند الطلب  )، كما يشمل ربط مؤسسات حكومية جديدة(إربد،الرمثا والمفرق )
.(NBN)ضمن برنامج شبكة االلياف الضوئية الوطن 

(2,1) عالمة التقييم الكلية للمناقص للبنود رقم 
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