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 دفتر عقد المقاولة
 لممشاريع اإلنشائية

 

 الشروط الخاصة( –)الجزء الثاني 
 

 

 

  وحدات انارهتوريد وشراء :  المشروع 
                 

 
 8108/ 6لوازم  العطاء رقم :                 

 
 التعليمات للمناقصين  –أ 
 الشروط الخاصة  –ب 
 الشروط الخاصة االضافية  –ج 

 نماذج العرض والضمانات واالتفاقيات والبيانات -د
 
 

روط العامة، وتعتمد الشروط التالية يعتبر ىذا الجزء من دفتر عقد المقاولة الموحد متممًا لجزء الش

 .كشروط خاصة لمعقد

إن مــا يــرد فــي ىــذه الشــروط مــن إءــافة أو إللــاء أو تعــديل عمــ  مــواد الشــروط العامــة يعتبــر ســائدًا 

 .ويؤخذ بو بالقدر الذي يفسر أو يءيف أو يملي أو يعدل عم  تمك المواد
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 التعميمات لممناقصين  –

rersInstructions to Tende 

 
 ( 8108/  6لوازم العطاء رقم )

 
  LEDنوع  وحدات انارهتوريد شراء الخاص بمشروع : 

يمكن لممقاولين الذين يحق ليم شراء نسخ المناقصة بموجب اإلعالن عن طرح ىذا العطـاء، والـرايبين باالشـتراك فـي  (0)
 عوة مقابل دفع ثمن النسخة المقرر.المناقصة أن يتقدموا لمحصول عم  نسخة من وثائق العطاء الموزعة مع الد

 
 ليذا المشروع ما يمي: تشمل وثائق العطاء (8)
 

 دعوة العطاء بما فييا اإلعالن -
 الشروط العامة لمعقد  :الجزء األول -
 :الجزء الثاني -

 التعميمات لممناقصين -أ 
 الشروط الخاصة -ب 
 الشروط الخاصة االءافية -ج 
 االتفاقيات والبياناتنماذج العرض والءمانات و  -د

 الجزء الثالث: -
 المواصفات الخاصة -
 جداول الكميات واألسعار -
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 إعداد وتقديم عروض المناقصات
 

 طريقة تقديم العروض:
 ينبلــــــي عمــــــ  مــــــن يريــــــب باالشــــــتراك فــــــي ىــــــذه المناقصــــــة أن يقــــــوم بزيــــــارة موقــــــع العمــــــل، وأن يتعــــــرف  (3)

يتو ونفقتـو الخاصــة، عمـ  جميـع المعمومـات الالزمـة لـو لتقـديم العــرض، وأن عميـو، وأن يحصـل بنفسـو وعمـ  مسـؤول
يتفيم ماىيتيا والظروف المحيطة بالمشـروع وسـائر العـادات المحميـة، وظـروف العمـل، وكـل األمـور األخـرا التـي ليـا 

 عالقة بالمناقصة، أو تمك التي تؤثر عم  وءع أسعار عرءو.
 

عرض المناقصة المدرج في ىذا الدفتر، ويقوم المنـاقص بتعبئـة النمـوذج يقدم عرض المناقصة عم  نموذج  -أ 
 وجدول الكميات واالسعار وأي جداول أو مالحق أخرا ويوقع وثائق المناقصة في األماكن المحددة لذلك.

 يشترط أن يكون تعبئة خانة أسعار الوحدة في جداول الكميات باألرقام والكممات بخط واءح. -ب 
ذا أجـرا المنـاقص أي تعـديل، أو إذا أخـل ال يجوز  -ج  إدخال أي تعديل عم  وثائق العطاء من قبل المناقص، وا 

 بأي من ىذه التعميمات، فإن ذلك يؤدي ال  رفض عرءو.
أمــا إذا أراد المنــاقص تقــديم عــرض بــديل، فــإن باســتطاعتو أن يقــدم ذلــك فــي مــذكرة خاصــة منفصــمة ترفــق 

 ألصـــــــــــــــيل كمـــــــــــــــا ىـــــــــــــــو مطمـــــــــــــــوب فـــــــــــــــي بـــــــــــــــالعرض، شـــــــــــــــريطة أن يتقـــــــــــــــدم بـــــــــــــــالعرض ا
 الشروط، ولمجنة العطاءات المختصة أن تنظر في عرءو البديل أو ترفءو.

 
يجب عم  المناقص أن يقدم عرءو عم  النسق المطموب في ىذه التعميمات ودعوة العطاء وأن يشـتمل العـرض عمـ   (4)

 البيانات والمعمومات التالية:
 

ذا كانـت وءع منشأة المناقص فـردا كـان أو شـر  -أ  كة، وكتـاب التفـويض لممسـؤول المفـوض بـالتوقيع عنيـا. وا 
ىنـاك مشـاركة بشـكل ائـتالف فإنـو يجـب عمـ  الشــركات المتملفـة تقـديم اتفاقيـة االئـتالف بينيـا بحيـث يكــون 
ــتالف عمــ  العــرض، وأن يقــدموا  ــردين(، وأن يوقــع أطــراف االئ ــين ومنف ــل والتءــامن )مجتمع ــملف بالتكاف الت

 انات بأسمائيم مجتمعين.الكفاالت والءم
خبرة المناقص ومؤىالتو، مع بيـان وصـف المشـاريع التـي سـبق وأن أنجزىـا، والمشـاريع الممتـزم بيـا حاليـا،  -ب 

 وبيان نسب إنجازىا بأرقام واقعية.
ــاول االشــلال  -ج  ــر اســم مق ــذ، شــريطة ذك ــي التنفي ــذين ينــوي اســتخداميم ف ــرعيين ال ــاولين الف ذكــر أســماء المق

كانيكية، عم  أن يكـون ىـذا المقـاول الفرعـي مصـنفا ءـمن نفـس الفئـة التـي ينتمـي إلييـا المقـاول الكيرومي
 الرئيسي في تصنيفو، أو بالفئة التي تمييا مباشرة بالتسمسل التنازلي.

يرفــق مــع العــرض المقــدم كفالــة ماليــة أو شــيك مصــدق لصــالح صــاحب العمــل وألمــره، بــالمبم  المحــدد فــي  -د 
ناقصــة(، كــدليل عمــ  جديزــة التــزام المنــاقص لمــدخول فــي المناقصــة، وعمــ  أن تكــون تمــك )ممحــق عــرض الم

 الكفالة صادرة عن بنك أو مؤسسة مالية كل منيما مرخص لمعمل في األردن.
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( أيـام 7تعاد ىذه الكفاالت  لممناقصين الذين لم يحل عمييم العطاء، حسـبما تقـرره المجنـة المختصـة خـالل )
لعطـاء أو انتيـاء صـالحية كفالـة المناقصـة أييمـا أسـبق. أمـا المنـاقص الـذي يحـال عميـو من تـاريخ إحالـة ا

 العطاء فتعاد إليو ىذه الكفالة بعد أن يقدم ءمان األداء ويوقع العقد.
فعنـدىا يتوجـب عمـ  المنـاقص  (Bonds)أما إذا كان المناقص منتميا إل  بمد تستعمل فيو ءمانات تـأمين 

الءمان، وفي كل األحوال يجـب  ل  صاحب العمل لمعرفة فيما إذا كان يقبل مثل ىذاأن يتقدم بطمب مسبق إ
 أن تكون تمك الءمانات مصدقة من بنوك محمية عند تقديميا.

عنــوان المنــاقص الرســمي الكامــل. أمــا إذا كــان مركــز المنــاقص الرئيســي خــارج األردن فــإن عميــو أن يحــدد  -ىـ 
و الرســمي الــذي توجــو إليــو كافـة المراســالت واإلشــعارات. وكــل إشــعار أو عنوانـا لــو فــي األردن ليعتبــر عنوانـ

 رسالة تبعث مسجمة عم  ىذا العنوان تعتبر وكأنيا قد سممت إليو.
أن يقـــدم تحمـــيال ألســـعار البنـــود الرئيســـية المحـــددة فـــي العطـــاء، مبينـــا تكـــاليف المـــواد والتجييـــزات ا ليـــة  -و 

 ربـــــــــــــــــــاح إلنجـــــــــــــــــــاز بنـــــــــــــــــــود األشـــــــــــــــــــلال والمصـــــــــــــــــــنعيات والمصـــــــــــــــــــاريف اإلداريـــــــــــــــــــة واأل 
 كاممة.

أي معمومــات أو بيانــات أخــرا يطمــب إلــ  المنــاقص تقــديميا أو إرفاقيــا بعرءــو إذا كانــت مطموبــة بموجــب  -ز 
 الشروط الخاصة االءافية أو المواصفات الخاصة أو ىذه التعميمات.

 
عم  أنيا القيمة الكمية ألشلال كل مـن تمـك البنـود تعتبر األسعار التي يدونيا المناقص أمام البنود في جدول الكميات  (5)

نجازىــا واصــالح أيــة عيــوب فييــا وفقــا لمعقــد، وتشــمل كــذلك األعمــال التمييديــة  )اال اذا ورد   (Preliminaries)وا 
 لألعمال التمييدية بنود منفصمة خاصة بيا في جدول الكميات(.

 
 توءيح االلتباس: (6)

 
قض في وثائق العطاء، أو كانت ىناك حاجة لتوءيح أي يموض فـي وثـائق العطـاء، إذا كان ىناك أي التباس أو تنا

زالــة االلتبــاس فــي  فعمــ  المنــاقص أن يتقــدم بطمــب خطــي إلــ  رئــيس لجنــة العطــاءات المختصــة مــن أجــل التوءــيح وا 
 ( 7موعــــــــــــــــــد يســــــــــــــــــبق التـــــــــــــــــــاريخ المحــــــــــــــــــدد لفــــــــــــــــــتح العطـــــــــــــــــــاء بمــــــــــــــــــا ال يقــــــــــــــــــل عـــــــــــــــــــن )

االستفسارات عمـ  جميـع المناقصـين المتقـدمين لمعطـاء، وال يجـوز أن يتخـذ مثـل أيام، ويتم توزيع اإلجابة خطيا عم  
 ديد الموعد المحدد لتقديم العرض.ىذا التوءيح مبررا لطمب تم
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 إيداع العروض: (7)
 
 (      /    يقدم العرض متكامال وفي ظرف مختوم مكتوب عميو من الخارج عطاء رقم )   -أ 

 _______________________________________ الخاص بمشروع : 
_________________________________________________________ 

واسم المقاول ويودع في صندوق العطاءات الذي تحدده لجنة العطاءات المختصـة فـي إعالنيـا عـن العطـاء 
 وذلك في أو قبل الموعد والتاريخ المحددين لإليداع.

 موعد اإليداع يرفض ويعاد إل  صاحبة مقفال. إن أي عرض يقدم بعد -ب 
تفتح العروض عادة في جمسة عمنية بحءور من يريب من المناقصين، إال إذا نص في دعوة العطـاء عمـ   -ج 

 اتباع أسموب آخر.
 إلزامية العروض: (8)

 
لممناقص الذي تقدم  يعتبر العرض المقدم ممزما لممناقص وال يجوز سحب ىذا العرض بعد تقديمو ويظل العرض ممزما

 ( يوما ابتداء من تاريخ إيداع العروض إال إذا حدد في دعوة العطاء مدة التزام أطول من ىذه المدة.91بو لفترة )
 عمالت الدفع وسعر المناقصة: (9)

 عم  المناقص تقديم أسعاره بالدينار األردني إال إذا نص عم  يير ذلك في شروط دعوة العطاء.
ذا كانت ىنالك عمـالت أخـرا لمـدفع منصـوص عمييـا فـي نمـوذج عـرض المناقصـة، فإنـو يجـب تحديـد تمـك العمـالت  وا 

 وأسعار تحويميا في موعد "التاريخ األساسي".
 

حالة العطاء  تقييم العروض وا 
 
 تقييم العروض: (01)

ألشـــلال يـــتم دراســـة عـــروض المناقصـــات وتقييميـــا بموجـــب تعميمـــات العطـــاءات الحكوميـــة الصـــادرة بموجـــب نظـــام ا
 الحكومية، ويفترض في المناقص أن يكون عم  اطالع ودراية بيذه التعميمات.

 أسموب تدقيق العروض: (00)
إذا وجــد فــي العــرض خطــأ أو تنــاقض بــين حســاب جممــة أي مبمــ  ومــا يجــب أن تكــون عميــو ىــذه الجممــة  -أ 

وتطبيـق سـعر الوحـدة، وبالتـالي بتطبيق سعر الوحدة، فممجنة المختصة الحق بتعديل جممة المبم  بمـا يتفـق 
 يتم تعديل مجموع األسعار أو المبم  اإلجمالي لمعطاء وفقا لذلك.

إذا اختمف العدد المذكور باألرقام عن المذكور كتابة بالكممـات، فتعتبـر كتابـة الكممـات ىـي الممزمـة وتصـحح  -ب 
 القيمة تبعا لذلك.

و يـتم تصـحيح المجمـوع ويكـون المجمـوع المصـحح ممزمـا إذا وجد خطأ في أي مـن العمميـات الحسـابية، فإنـ -ج 
 لممناقص.
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إذا وجد أن المناقص لم يقم بتسعير بند أو أكثر من البنود، فإنـو يحـق لمجنـة المختصـة إمـا رفـض العـرض،  -د 
أو اعتبار تمك البنود يير المسعرة وكأنيا محممة عمـ  بنـود العطـاء األخـرا، وعمـ  المنـاقص تنفيـذىا )فيمـا 

 حيل عميو العطاء( بدون مقابل.إذا أ
 إذا قام المناقص بتسعير بند بصورة ملموطة أو مبال  فييا، فممجنة المختصة الحق بما يمي: -ىـ 

 رفض العرض، أو - 0
تعديل األسـعار بموافقـة المقـاول مستأنسـة بأسـعار السـوق الدارجـة وأسـعار المناقصـين ا خـرين )  - 8

ــة ــد  شــريطة أن تبقــ  القيمــة اإلجمالي ــل مــن قيمــة العــرض بع ــديل مســاوية أو أق لمعــرض بعــد التع
 التدقيق الحسابي(.

تحـتفظ لجنـة العطـاءات المختصــة بحقيـا فـي إىمــال أي عـرض ييـر متقيــد بمـا ورد فـي ىــذه التعميمـات. كمـا تمــارس  (08)
حالة العطاء دون التقيـد بأقـل العـروض قيمـة، ويـتم كـل ذلـك دون  صالحياتيا بموجب أحكام نظام األشلال الحكومية وا 
 أن يكون ألي مناقص لم يفز بالعطاء أي حق في مطالبة صاحب العمل بأي تعويض إزاء ذلك.

 الءمانات )الكفاالت(
 ءمان األداء )كفالة حسن التنفيذ( : (03)

اء عميو ( يوما من تاريخ إباليو خطيا بإحالة العط04عم  المناقص الفائز بالعطاء أن يقوم بتوقيع العقد خالل فترة )
ــو، وعمــ  المنــاقص أن يقــدم إلــ  صــاحب العمــل ءــمان األداء عنــد توقيــع اتفاقيــة العقــد حســب نمــوذج  أو تمزيمــو ل
الءمان المرفق، وتكون قيمة ىذا الءمان الصادر عن أحد البنوك أو احدا المؤسسات الماليـة المرخصـة لمعمـل فـي 

انا لتنفيــذ التزامــات العقــد تنفيــذا تامــا ، ولــدفع مــا قــد األردن بــالمبم  المحــدد )فــي ممحــق عــرض المناقصــة( وذلــك ءــم
 يترتب عم  المقاول وفاء أليراض العقد.

ــدىا يحــق  ــة العقــد، أو عجــز عــن تقــديم ءــمان األداء المطمــوب، فعن ــاقص أو تــأخر عــن توقيــع اتفاقي إذا رفــض المن
وال يكـون لممنـاقص أي حـق فـي  لصاحب العمل مصادرة  كفالـة المناقصـة المرفقـة بعرءـو دون الرجـوع إلـ  القءـاء،

 المطالبة بيا أو بأي تعويض بشأنيا.
 ءمان إصالح العيوب ) كفالة اصالح العيوب(: (04)

 عمــــــ  المقــــــاول أن يقــــــدم لصــــــاحب العمــــــل عنــــــد تســــــممو شــــــيادة تســــــمم األشــــــلال، ءــــــمان إصــــــالح العيــــــوب 
قيــو و تنفيــذ أعمــال إصــالح العيــوب % مــن قيمــة األعمــال المنجــزة، لءــمان قيامــو باســتكمال االعمــال المتب5بقيمــة 

المطموبة لممدة المنصوص عمييا في ممحق عرض المناقصة، وبحيث يكون ىذا الءمان صادرا عـن بنـك أو مؤسسـة 
 مالية كل منيما مرخص لمعمل في األردن. وبتسميم ىذا الءمان لصاحب العمل يعاد لممقاول ءمان األداء.
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 نموذج كتاب عرض المناقصة
Letter of Tender 

 
 

 المشروع : .......................................... العطاء رقم : .......................................
 
 

 إل  السادة )صاحب العمل( : .............................................................................
عرف عم  الظروف المحيطة بو، كما قمنا بدراسة شروط العقد، والمواصفات، والمخططات، وجداول لقد قمنا بزيارة الموقع  والت

الكميات، وممحق عرض المناقصة، والجداول األخرا، ومالحق العطاء ذات األرقام:.................................. المتعمقة 
صالح أية بتنفيذ أشلال المشروع المذكور أعاله. ونعرض نحن الموقعين  نجازىا وتسميميا وا  أدناه أن نقوم بتنفيذ األشلال وا 

عاله مقابل مبم  إجمالي أعيوب فييا وفقا ليذا العرض الذي يشمل كل ىذه الوثائق المدرجة 
 وقدره:.......................................... أو أي مبم  آخر يصبح مستحقا لنا بموجب شروط العقد.

 
"مجمس فض الخالفات" بموجب "الفصل العشرين" من شروط العقد وسوف نقوم باالتفاق عم  تعيين أعءائو إننا نقبل تعيين 

 حسب ممحق عرض المناقصة.
 

( يوما من تاريخ إيداع العروض، وأن يبق  العرض ممزما لنا، ويمكنكم 91نوافق عم  االلتزام بعرض المناقصة ىذا لمدة )
اللتزام ىذه. كما نقر بأن ممحق عرض المناقصة يشكل جزءا ال يتجزأ من "كتاب عرض قبولو في أي وقت قبل انقءاء مدة ا

 المناقصة".
( من شروط العقد، وأن نباشر العمل بتاريخ 4/8نتعيد في حالة قبول عرءنا، أن نقدم ءمان األداء المطموب بموجب المادة )

وفقا لمتطمبات وثائق العقد خالل "مدة اإلنجاز".أمر المباشرة، وأن ننجز األشلال ونسمميا ونصمح أية عيوب فييا   

ل  أن يتم ذلك، فإن "كتاب عرض المناقصة" ىذا مع "كتاب القبول أو قرار  وما لم يتم إعداد وتوقيع اتفاقية العقد فيما بيننا، وا 
 اإلحالة" الذي تصدرونو يعتبر عقدا ممزما فيما بيننا .

 لعروض قيمة أو أي من العروض التي تقدم إليكم.ونعمم كذلك بأنكم يير ممزمين بقبول أقل ا
 حرر ىذا العرض في اليوم:  ..................... من شير: ................ عام: .......................
 توقيع المناقص: ................................... شاىد: ........................................
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صوالمناقممحق عرض   

Appendix to Tender 
  8108/   6لوازم     العطاء رقم:              وحدات انارهتوريد وشراء  المشروع:
 رقم المادة البيــــان

 التحديدات

 اسم صاحب العمل:
 عنوانو:

0/0/8/8 
 0/3و

 سمطة اقميم البترا التنموي السياحي 
 (  88االردن ص ب )  –البترا 

 اسم الميندس :
 وانو:عن

0/0/8/4  

 اسم المقاول:
 عنوانو:

0/0/8/3 
 0/3و

 

 %  ( من قيمة دخول العطاء5)   التعميمات كفالة المناقصة
 %( من قيمة العقد 5) التعميمات كفالة اصالح العيوب

 0/0/3/3 لألشلالنجاز إل مدة ا
 

من تاريخ أمر  ( يوما تقويميا 61)
 المباشرة

 ( يوما تقويميا   365) 0/0/3/7 صالح العيوبإشعار بإلفترة ا
 القوانين األردنية السارية المفعول 0/4 القانون الذي يحكم العقد
 الملة العربية 0/4 الملة المعتمدة في العقد

 الملة العربية  0/4 للة االتصال
ل  إل دخوالمدة التي سيمنح فييا المقاول حق ال

 الموقع
مر أ( أيام تقويمية من تاريخ 7) 8/0

 . باشرةالم
 داءألقيمة ءمان ا

قيمة ءمان األداء خالل فترة اإلشعار بإصالح 
 العيوب )ءمان اصالح العيوب(

 " المقبولة( من "قيمة العقد % 01) 4/8
 %( من قيمة العقد  ـــــــ  )

  4/9 نظام توكيد الجودة
 مطموب         

  6/5 المعتادةوقات العمل أ
بعد التاريخ المحدد  الفترة المحددة لمباشرة العمل

 لممباشرة
( يوما، وتعتبر ىذه الفترة 05) 8/0

 مشمولة ءمن مدة اإلنجاز
 ( دينار عن كل يوم تأخير        51)   8/7 قيمة تعويءات التأخير
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 نموذج كفالة المناقصة

Form of Tender Guarantee 
 

 .…………………......……… العطاء رقم: ..….....……………………………… المشروع:
 

 
إل  السادة )صاحب العمل(: .............................................................................. لقد تم إعالمنا أن 
المناقص: شركة: ........................................................................ سيتقدم بعرض لممناقصة لممشروع 

اله استجابة لدعوة العطاء، ولما كانت شروط العطاء تنص عم  أن يتقدم المناقص بكفالة مناقصة مع عرءو، المنوه عنو أع
 وبناء عم  طمبو، فإن مصرفنا: 
بنك ...................................................... يكفل بتعيد ال رجعة عنو أن يدفع لكم مبم : 

 ............................. عند ورود أول طمب خطي منكم وبحيث يتءمن الطمب ما يمي:...............................
 
أن المناقص، بدون موافقة منكم، قام بسحب عرءو بعد انقءاء آخر موعد لتقديم العروض أو قبل انقءاء صالحية  -أ 

 ( يوما، أو91العرض المحددة بـ)
 ( من شروط العقد، أو0/6و أخفق في ابرام اتفاقية العقد بموجب المادة )أنكم قد قمتم بإحالة العطاء عميو، ولكن -ب
 ( من شروط العقد.4/8أنكم قد قمتم باحالة العطاء عميو ، ولكنو أخفق في تقديم ءمان األداء بموجب المادة ) -ج
 

ينا، كما أن ىذه الكفالة تحكميا ( يوما ويتعين إعادتيا إل91وعم  أن يصمنا الطمب قبل انقءاء مدة صالحية الكفالة الباللة )
 القوانين المعمول بيا في األردن.

 
 توقيع الكفيل / البنك: ...........................................

 المفوض بالتوقيع:   ...........................................

 ..التاريخ:             ..........................................
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 4-د
 

 نموذج اتفاقية العقد

Form of Contract Agreement 

 
 

 6/2118لوازم  العطاء رقم :                LEDنوع  وحدات انارهوتوريد شراء  .. المشروع:

 
 

 8108. لسنة   ............من شير   .. ............حررت ىذه االتفاقية في ىذا اليوم 
 

 بين

 
 .... عم  اعتباره "الفريق األول" ..  طة إقميم البترا التنموي السياحيسم.صاحب العمل ........

 و

 ..... عم  اعتباره "الفريق الثاني"  ...........................................المقاول      
 

.......................................................................  لما كان صاحب العمل رايبا في أن يقوم المقاول بتنفيذ أشلال مشروع:  

 .............................................................................................................................................................................................................  

صالح أية عيوب فييا وتسميميا وفقا ولما  نجازىا وا  كان قد قبل بعرض المناقصة الذي تقدم بو المقاول لتنفيذ األشلال وا 
 لشروط العقد،

 فقد تم االتفاق بين الفريقين عم  ما يمي:
 لييا فيما بعد.يكون لمكممات والتعابير الواردة في ىذه االتفاقية نفس المعاني المحددة ليا في شروط العقد المشار إ - 0
 تعتبر الوثائق المدرجة تاليا جزءا ال يتجزأ من ىذه االتفاقية وتتم قراءتيا وتفسيرىا بيذه الصورة: - 8

 .......... .....................    "كتاب القبول"  -أ 
 ...................................   "كتاب عرض المناقصة -ب 
 قام: ..................................مالحق المناقصة ذات األر  -ج 
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 شروط العقد )الخاصة والعامة( -د 
 المواصفات وكما ىو وارد في نموذج استدراج العروض المرفق  بطيو  . -ىـ 
 المخططات -و 
 والجداول المسعرة )جداول الكميات والجداول األخرا( -ز 

 
 4-د

 
  (           ) ""قيمة العقد المقبولة - 3

 يوما تقويميا  )           (              "مدة اإلنجاز" 
  
نجازىا  - 4 إزاء قيام صاحب العمل بدفع الدفعات المستحقة لممقاول وفقا لمشروط، يتعيد المقاول بتنفيذ األشلال وا 

صالح أية عيوب فييا وتسميميا وفقا ألحكام العقد.  وا 
 
نجاز  - 5 صالح أية عيوب فييا وتسميميا، يتعيد صاحب العمل بأن يدفع إل  إزاء قيام المقاول بتنفيذ األشلال وا  ىا وا 

 المقاول قيمة العقد بموجب أحكام العقد في المواعيد وباألسموب المحدد في العقد.
عمول وبناءا عم   ما تقدم فقد اتفق الفريقان عم  إبرام ىذه االتفاقية وتوقيعيا في الموعد المحدد أعاله وذلك وفقا لمقوانين الم

 بيا.
 

 الفريق الثاني )المقاول(
 

 الفريق األول )صاحب العمل(

 
 التوقيع: ...........................................

 
 االسم: .............................................

 
 الوظيفة: ...........................................

 
 ...................وقد شيد عم  ذلك: .............

 

 
 التوقيع: ...........................................

 
     م. فالح عبداهلل العموشاالسم:....... 

 
 .... مجمس المفوءين  الوظيفة: ...رئيس

 
 وقد شيد عم  ذلك: ................................
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 نموذج ءمان األداء )كفالة حسن التنفيذ(
Performance Guarantee 

 
إل  السادة: .............................................................................................. يسرنا إعالمكم 
 بأن مصرفنا: ............................................................................. قد كفل بكفالة مالية، المقاول:

............................................................................ 
.......................................................................................................... 

 
 ( /  بخصوص العطاء رقم )

                ....................................................... المتعمق بمشروع: ..............................
 بمبم : ) ........................ ( دينار أردني .....................................................

تنفيذ العطاء  ......... وذلك لءمان..................................................................................
 المحال عميو حسب الشروط الواردة في وثائق عقد المقاولة، وأننا نتعيد بأن 

مع ذكر  –بمجرد ورود أول طمب خطي منكم المبم  المذكور أو أي جزء تطمبونو منو بدون أي تحفظ أو شرط  –ندفع لكم 
 أو أخفق في تنفيذ أي من التزاماتو األسباب الداعية ليذا الطمب بأن المقاول قد رفض 

 وذلك بصرف النظر عن أي اعتراض أو مقاءاة من جانب المقاول عم  إجراء الدفع. –بموجب العقد 
وتبق  ىذه الكفالة سارية المفعول من تاريخ إصدارىا ولحين تسمم األشلال المنجزة بموجب العقد المحدد مبدئيا بتاريخ 

.... من عام ................................. ما لم يتم تمديدىا أو تجديدىا بناء عم  طمب ........... شير ...........
 صاحب العمل.

 
 توقيع الكفيل / مصرف: ..............................
 المفوض بالتوقيع: ....................................

 ......التاريخ: ........................................
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 8-د
 نموذج ءمان إصالح العيوب )كفالة اصالح العيوب(

Defects Liability Guarantee 

 
إل  السادة: .............................................................................................. يسرنا إعالمكم 

........................................ قد كفل بكفالة مالية، المقاول: بأن مصرفنا: .....................................
............................................................................. 

.......................................................................................................... 
 

 ( /  بخصوص العطاء رقم )
المتعمق بمشروع: ..................................................................................... بمبم : ) 
 ........................ ( دينار أردني .........................................................

........................................................ وذلك ءمانا اللتزام المقاول لتنفيذ جميع .......................
 التزاماتو فيما يخص أعمال اإلصالحات والصيانة بموجب أحكام عقد المقاولة.

 
ننا نتعيد بأن ندفع لكم  منو بدون أي تحفظ أو  المبم  المذكور أو أي جزء تطمبونو –بمجرد ورود أول طمب خطي منكم  –وا 

شرط، مع ذكر األسباب الداعية ليذا الطمب بأن المقاول قد رفض أو أخفق في تنفيذ التزاماتو فيما يخص أعمال اإلصالحات 
 والصيانة بموجب العقد، وكذلك بصرف النظر عن أي اعتراض أو مقاءاة من جانب المقاول عم  إجراء الدفع.

 
ول من تاريخ إصدارىا ولحين التسمم النيائي لألشلال بموجب العقد وقيام المقاول بإكمال وتبق  ىذه الكفالة سارية المفع

 النواقص واإلصالحات المطموبة ما لم يتم تمديدىا أو تجديدىا بناء عم  طمب صاحب العمل.
 

 توقيع الكفيل / مصرف: ...........................
 .........المفوض بالتوقيع: .........................

 التاريخ: ............................................
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 -متطمبات عامة : –الظروف التشليمية والموقعية  -أ

 النظام الكيربائي : -0
يتم استخدام وحدات إنارة للطرق تتناسب مع الفولطية االسمية والتردد المحددين للنظاام الهررباا ا الئاا م فاا 

دت ضامن تعليماات الفولطياات الئياساية للنئال والتوزياع واالنتفااع فاا المملهاة التاا صادرت المملهة والتاا ور 
.  1/1/1818والتااا باادأ العماال برااا اعتبااارا ماان  02/11/1811عاان وزارة الطاقااة وال ااروة المعدنيااة بتاااري  

)طااور فااولط 032لعماال علاال فولطيااة اساامية وعلياات تهااون وحاادات امنااارة موضااوع فااذم المواصاافات مناساابة ل
 فيرتز . 02أحادي( وتردد 

% للئاااار  12% للماااادن و  6امااااا التفاااااوت المسااااموح باااات للفولطيااااة االساااامية حسااااب فااااذم التعليمااااات فرااااو  
 واألرياف .
% ( للماادن والئاار  واألرياااف علاال حااد 12% الاال  6: )  0223الفتاارة االنتئاليااة حتاال عااام  -: مالحظــة
 سواء .

 الظروف الموقعية والمناخية : -8
قطااع ايااار وحاادات امنااارة المسااتخدمة منااارة الطاارق والشااوارع فااا الماادن والئاار  مناساابة للعماال فااا تهااون 

 الظروف التالية :
 

 ( متر .1012،   002-تتراوح بين ) –* االرتفاع عن سطح البحر 
 درجة سلسيوس. 02* درجة الحرارة الئصو  المحيطة 
 درجة سلسيوس . 0–* درجة الحرارة الدنيا المحيطة 
 درجة سلسيوس. 00* معدل درجة الحرارة المحيطة 
 % .66* الرطوبة النسبية الئصو  
 % .62* الرطوبة النسبية الدنيا 
 % .00* معدل الرطوبة النسبية 

 ملم . 002 – 32* معدل تساقط األمطار السنوية 
 ة .أيام فا السن 0-6يمهن حدو را فا أي وقت من السنة وفا بمعدل: –* العواصف الرملية 

 هم/ الساعة وعلل شهل فبات او زوابع متئطعة .162* سرعة الرياح يمهن ان تصل الل حوالا 
 أيام فا السنة . 1* تساقط ال لوج بمعدل 



16 

 

 -المواصفات القياسية المرجعية : -ب
ألااااراض فاااذم المواصااافات وتجنباااا ألي التبااااس قاااد يحااادث عناااد مطابئتراااا ماااع أي قطاااع اياااار وحااادة إناااارة 

 را ماان قباال أي ماان الجرااات المااذهورة أنفاااا ، يااتم اعتماااد المواصاافات الئياسااية ذات الع قااة معروضااة لشاارا
 الصادرة عن الجرات التالية همرجع قياسا ونرا ا .

a.  ( مؤسسة المواصفات والماييس االردنيةJISM بالدرجة األولل إن وجدت واللجنة الهرروتئنية )
( بالدرجاااة ال انياااة ، وذلاااك للخصاااا   BSIة )( او في اااة المواصااافات البريطانياااIECالدولياااة )

 ( .Eleclrical & Machanica Specs الهرربا ية والميهانيهية للوحدات ) 
b. ( لجنااااااااااااااااااااة امنااااااااااااااااااااارة الدوليااااااااااااااااااااةCIE                          للخصااااااااااااااااااااا   الفوتومتريااااااااااااااااااااة للوحاااااااااااااااااااادات )

 (Photometric Specs. ) 

  -: شيادات الفحص -:جـ
 زم الهرربا ية يجب أن يرفق معرا شرادات الفح  التالية :أي همية من اللوا عند شراء

 لمتطلبات المواصفات   اللوازم ( التا تبين مطابئة تصميم فذم Type Testشرادات فح  النوع ) -
 الئياسية ويتم ذلك عادة فا المصنع او المختبرات المعتمدة عن طريق فح  عدد مناسب من           
 العينات .      

   (  وذلك لد  فح  عينات من الهمية المطلوبة من Routins Testالفح  الروتينا )شرادات  -

 فا المصنع بعد االنتراء من إنتاجرا وقبل شحنرا للموقع . اللوازم    
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   المواصفات الفنية -د:
LED Street Lighting Specifications 

Luminary structures: 

The Led Street Light shall be consisting of modular LED light engine, LED driver, and external housing 

suitable for outdoor use.  

The lighting fixture should meet the following general specifications: 

1. Power should be selected to replace HPS 250 Watt luminaries. 

2. The housing should be made of die cast aluminum alloy anodized finish and extruded aluminum 

alloy heat sink.  

3. The fixture should be corrosion and UV resistant  

4. The fixture should have minimum protection of IP66 and impact rating of IK10.  

5.  Shall include a separate compartment for the driver  

6. The fixture should include 10Kv surge arrestor. 

7. The fixture should be suitable for horizontal mounting and unit entry should accept Accepts 1.5” – 

2.36” mounting pipes with  

8. The fixture should have a slim and low profile design to minimized wind load requirement.  

9. The fixture shall be shock and vibration resistant 

10. Light distribution should be asymmetrical Type III  

11. Light Module should be manufactured with high power SMD led chip. 

12. Accepted Chip brand: Cree, OSRAM, Philips (Lumileds), Nichia or any European brand.  

13. Lens shall be made of polycarbonate or toughened glass 

14. Sample to be provided with the offer. 

15. The lighting fixture shall be in compliance with all mentioned international standards below and 

with all standards and regulations issued by Jordan Standards and Metrology Organization (JSMO) 

 

Technical specifications 

Fixture model: To be provided by tenderer 

Manufacturer name: To be provided by tenderer 

Country of Origin: To be provided by tenderer 

Total LED Count: To be provided by tenderer 

Nominal Power: 150 max. 

Total System Power: To be provided by tenderer 

Input voltage: AC120-277V, 50/60Hz 

Color Temp. (CCT): 3,000 K to 5,000 K 

Color Rendering (CRI):  70 

Initial delivered Flux: To be provided by tenderer 

System Efficacy: >120 lm/W 

Leds life time L70: 50,000 Hours @25 deg. C. 
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Chip Brand: Cree, OSRAM, Philips (lumileds), Nichia or any European brand 

Chip model: To be provided by tenderer 

Driver Brand: Cree, OSRAM, Philips (lumileds), Nichia or any European brand 

Driver Model: To be provided by tenderer 

Driver Current: To be provided by tenderer 

Power factor: >0.95 

THD <20% 

Protection: IP66 min 

Mechanical Strength: IK10 

Operating temperature -40 Deg C. to +55 Deg. C. 

Operating humidity  (10-95)%  RH 

Light distribution:  Asymmetric (type II) 

Horizontal Beam Angle: To be provided by tenderer 

Vertical Beam Angle: To be provided by tenderer 

Fixture Lifetime: 50,000 Hrs (L70) 

Mounting: Horizontal side entry to accepts 1.5” – 2.36” OD mounting pipes 

Finish: Grey Annodized 

Warranty: 5 years. 

Certification: CE, RoHS, TUV, CB, UL, FCC 

Qualification documents: To be provided by tenderer 

Technical data sheets: To be provided by tenderer 

Test Certificates To be provided by tenderer 

 Test certificates and test reports for the following: 

o CB Test certificate for the unit according to IEC 60598-1 and IEC 60598-2-3. 

o UL certificate for the unit. 

o CB certificate for the driver according to IEC 61347-2-13 

o ENEC, EMC, LVD, GS certificates from accredited laboratory. 

o LM79 test report for the unit from NVLAP approved laboratory 

o LM80 and TM-21 test report from the chip manufacturer. 

o TM-21 test report from accredited laboratory for the unit expected life. 

o Manufacturer Photometric test report. 

o IK10 test report according to EN 62262 

o Salt spray test 

o Vibration test 

o RHOS Test report 

 

All test report should be recent and issued from internationally accredited laboratory. Certificates shall be 

verified and approved by Jordan Standards and Metrology Organization (JSMO). 
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 قسم الدراسات –ا التنموي السياحا/ مديرية االشغال العامت والدرسات سلطة اقليم البتر 

 جدول الكميات واألسعار
 

 

 6/8108لوازم  عطاء 

 
 

 ( صفح0عدد صفحات ىذا الجزء )ات 
 ( قيط ) كتابة ورقماً نيستبعد اي عرض لم تتم تعبئة االسعار فيو بالت 
 يقوم المناقص بختم جميع صفحات العطاء بخاتم الشركو 
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 الرقم

 الكميــــــــــــة العمل نوع
 بـــــــــــــــالرقم
 والحروف

 المبم  االفراديلسعر ا

 د ف د ف

 

 

1 

 بالعدد :
( على شكل LEDتقديم وتوريد وحدات أنارة شوارع من النوع )

تحسين عامل القدرة تتناسب مع قدرة مصفوفة شاملة طقم التحكم و

اح تركب في حجره مستقلة عن حجرة المصبعلى ان المصباح 

(LED بحيث ) ( 0333 -0333)تكون بدرجة حرارة لون الضوء 

لخصوصية المنطقة الضبابية في فصل الشتاء ذات صناعة اوروبية 

بمافيها طقم التحكم بحيث يتم تقديمها وتوريدها كالوازم لمستودعات 

السلطة في مدينة البترا لغايات استبدالها بوحدة انارة الصوديوم قدره 

ع مة حاليا على اعمدة االنارة النموذجية ذات ارتفا( واط القائ053)

( متر بقدره اقصاها 20) سعته( متر مركبة على شارع 20)

( واط تتناسب مع سعة الشارع وارتفاع العمود النموذجي، 253)

 قة ضمن وثائق العطاء مع ارفاق عندبحسب المواصفات الفنية المرف

رة المناسبة لوحدة إيداع العرض التفاصيل الحسابية لتحديد القد

( وكذلك توزيع شدة االنارة على جسم الشارع وارفاق LEDاالنارة )

 عيانات لوحدة االنارة وكتالوجات.

 

 
 
811 
 مائتان

 
 ف

 
 د

 
 ف

 
 د

 كتابــــــــة
...........
.......... 

 كتابــــــــة
............
............ 
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 الخالصــــــــــــو
 البند المنقول بيان االعمال مالرق

 منو 
 القيمو

 دينار فمس

   0 (LEDوحدات انارة ) 0

 لمجمــــــــــــــــــــــــــــــــــوعا
  

 
 ..............................................................................................المجموع الكمي :
 .................................................................................................تنزيل او زياده :

 .............................................................................................المجموع النيائي :

 ...................................................................................................اسم الشركو :
 .....................................................................................اسم المفوض / والوظيفو :

 ................................:.....................................................التوقيع والختم الرسمي  والتاريخ

 :....................................................................العنوان ورقم الياتف والفاكس    

 


