
                                         

1 

 

 
 

 المملكة االردنيه الهاشمية
 وي السياحيمالتن سلطة إقليم البترا

 مديرية االشغال العامه والخدمات 
 دراساتقسم ال

 

 
    
 
 
 
 
 

  استدراج العروض الخاص بمشروع
 اعادة اوضاع خطوط الصرف الصحي وخطوط المياه                       

 ) الصيانه الروتينيه لشوارع لواء البترا (

 
  دع العروض في صندوق العطاءات في موعد اقصاه الساعه الثانيه تو

 19/4/2017عشر من ظهر يوم االربعاء الموافق 
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 التعليمات للمناقصين  –أ 

Instructions to Tenderers 

 
 (                 /               رقم )مناقصه 

 
 خطوط المياهاعادة اوضاع خطوط الصرف الصحي و  الخاص بمشروع : 

 
  استدراج عروض  –مناقصه 

 
يمكننل للمونناوليل الننقيل يحننا لهننم شننراص نسننج المناقصننة بموهنن  اععنن،ل عننل طننرب الننقا اليطنناص  والننرا بيل باالشننترا   نني  (1)

 المناقصة أل يتودموا للحصول على نسخة مل وثائا اليطاص الموزعة مع الدعوة موابل د ع ثمل النسخة المورر.
 لهقا المشروع ما يلي: ئا اليطاصتشمل وثا (2)

 دعوة اليطاص بما  يها اعع،ل -

 الشروط العامة للعقد  :الجزء األول  -

 :الجزء الثاني -
 التيليمات للمناقصيل -أ 

 الشروط الخاصة -  
 الشروط الخاصة االضا ية -ج 
 نماقج اليرض والضمانات واالتفاقيات والبيانات -د

 الجزء الثالث: -
 ات الخاصةالمواصف -
 هداول الكميات واألسيار -
 المخططات  :الجزء الرابع -
 المواصفات الفنية اليامة  :الجزء الخامس -
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 نموذج كتاب عرض المناقصة
Letter of Tender 

 
 

رقم : مناقصه اعادة اوضاع خطوط صرف صحي                                   المشروع : 
....................................... 

 
 

 إلى السادة )صاح  اليمل( : .........    سلطة اقليم البترا المحترميل   ...........................
لود قمنا بزيارة الموقع  والتيرف على الظروف المحيطة به  كما قمنا بدراسة شروط اليود  والمواصفات  والمخططات  وهداول 

مناقصة  والهداول األخرى  وم،حا اليطاص قات األرقام: .................................. المتيلوة الكميات  وملحا عرض ال
ص،ب أية عيو   نهازالا وتسليمها وا  بتنفيق أشغال المشروع المقكور أع،ه. ونيرض نحل الموقييل أدناه أل نووم بتنفيق األشغال وا 

ع،ه موابل مبلغ إهمالي وقدره: أائا المدرهة  يها و وا لهقا اليرض القي يشمل كل القه الوث
 ........................................................... أو أي مبلغ آخر يصبح مستحوا لنا بموه  شروط اليود.

 
ائه حس  إننا نوبل تيييل "مهلس  ض الخ، ات" بموه  "الفصل اليشريل" مل شروط اليود وسوف نووم باالتفاا على تيييل أعض

 ملحا عرض المناقصة.
 

( يوما مل تاريج إيداع اليروض  وأل يبوى اليرض ملزما لنا  ويمكنكم قبوله  ي 90نوا ا على االلتزام بيرض المناقصة القا لمدة )
 أي وقت قبل انوضاص مدة االلتزام القه. كما نور بأل ملحا عرض المناقصة يشكل هزصا ال يتهزأ مل "كتا  عرض المناقصة".

 
( مل شروط اليود  وأل نباشر اليمل بتاريج أمر 4/2نتيهد  ي حالة قبول عرضنا  أل نودم ضمال األداص المطلو  بموه  المادة )

 المباشرة  وأل ننهز األشغال ونسلمها ونصلح أية عيو   يها و وا لمتطلبات وثائا اليود خ،ل "مدة اعنهاز".
 

لى أل يتم قل    إل "كتا  عرض المناقصة" القا مع "كتا  الوبول أو قرار وما لم يتم إعداد وتوقيع اتفاقية اليود   يما بيننا  وا 
 اعحالة" القي تصدرونه ييتبر عودا ملزما  يما بيننا .

 
 ونيلم كقل  بأنكم  ير ملزميل بوبول أقل اليروض قيمة أو أي مل اليروض التي تودم إليكم.

 
 ....... مل شهر: ................ عام: .......................حرر القا اليرض  ي اليوم:  ..............

 توقيع المناقص: ................................... شاالد: ........................................
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 نموذج كتاب عرض المناقصة 1-ج

Letter of Tender 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

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

___________________________________________________________ 

 
 ...إلى السادة )صاحب العمل(:.................................................................

 

لقد قمنا بزيارة الموقع والتعرف على الظروف المحيطة به ، كما قمنا بدراسة شروط العقد ، والمواصفات ، 

والمخططات وجداول الكميات ، وملحق عرض المناقصة ، ومالحق العطاء 

متعلقة بتنفيذ أشغال المشروع ......................................................................................... ال

المذكور أعاله . ونعرض نحن الموقعين أدناه أن نقوم بتنفيذ األشغال وإنجازها وتسليمها وإصالح أية عيوب فيها 

وفقاً لهذا العرض الذي يشمل كل هذه الوثائق المدرجة أعاله مقابل مبلغ إجمالي وقدره : 

 و أي مبلغ آخر يصبح مستحقاً لنا بموجب شروط العقد .......................................... أ

( يوماً من تاريخ إيداع العروض ، وأّن يظل العرض ملزماً 90نوافق على االلتزام بعرض المناقصة هذا لمدة )

لنا ، ويمكنكم قبوله في أي وقت قبل انقضاء مدة االلتزام هذه ، كما نقر بأّن ملحق عرض المناقصة يشكل جزءا" 

 جزأ من كتاب المناقصة " .ال يت

( من شروط العقد ، وأن 4/4نتعهد في حالة قبول عرضنا ، أن نقدم ضمان األداء المطلوب بموجب المادة )

نباشر العمل بتاريخ أمر المباشرة ، وأن ننجز األشغال ونسلمها ونصلح أية عيوب فيها وفقاً لمتطلبات وثائق 

 العقد خالل " مدة اإلنجاز "  .

يتم إعداد وتوقيع اتفاقية رسمية فيما بيننا ، وإلى أن يتم ذلك فإّن " كتاب عرض المناقصة" هذا مع " كتاب وما لم 

 القبول أو قرار اإلحالة الذي تصدرونه ، يعتبر عقداً ملزماً فيما بيننا وبينكم .

 كم .ونعلم كذلك بأنكم غير ملزمين بقبول أقل العروض قيمة أو أي من العروض التي تقدم إلي

 

 حرر هذا العرض في اليوم : ................ من شهر: ................ عام/..................
 

 توقيع المناقص : ........................
 

 شاهد: .................................
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 الملحق 2 –ج 
Appendix 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 

 يعتبر هذا الملحق جزءا" من اتفاقية العقد   ■
 

مالحظة: باستثناء البنود التي تمت تعبئتها وفقاً لمتطلبات صاحب العمل ، فإّن المقاول ملزم باستكمال البيانات 

 التالية قبل تقديم عرضه .

 البيان الموضوع المادة

 قة المواصفات الفنية العامة والخاصة المتعل المواصفات 1/1/2

 .  المياه والمجاري3. الطرق 2. األبنية   1

  المخططات 1/1/3

 ( دينار   ـــ)     كفالة الدخول في المناقصة 

  يوماً تقويمياً  (    365)    مدة اإلنجاز  1/1/9

 االتفاقية -1 أولوية وثائق العقد 1/3

 الشروط الخاصة -2  

 الشروط العامة -3  

 المواصفات -4  

 المخططات -5  

 تصميم المقاول ) إن وجد( -6  

 جداول الكميات -7  

 القانون األردني القانون الذي يحكم العقد 1/4

 اللغة العربية لغة العقد 1/5

 بتاريخ المباشرة توفير الموقع 2/1

  ممثل صاحب العمل 3/1

  المهندس 3/2

 ضمان األداء ) كفالة التنفيذ(  4/4

 القيمة -        

 دينار بالمقطوع(  1000)

 % ( قيمة األشغال المنجزة5) كفالة إصالح العيوب )كفالة الصيانة ( 

 متطلبات تصميم المقاول 5/1

 ) إن وجد التصميم( 

 

  -على المقاول تقديمه –برنامج العمل  7/2

 النموذج

( أيام من تاريخ المباشرة برنامج 7خالل )

 خطي
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 تعويضات التأخير  7/4

 القيمة  -     

بعد اسبوع ( دينار عن كل يوم تأخير   20)  

 من تاريخ اعطاء التعليمات بالتنفيذ .

 %( من قيمة العقد15)

 

  الحد األقصى -  
 فترة اإلشعار بإصالح العيوب  9/1

 ) فترة الصيانة (

( يوماً من تاريخ إنجاز األشغال بموجب 365)

 (8/2المادة )

  ياومةالتغيـيرات: العمل بالم 10/2

 بالكيل مع جدول الكميات  ■ تقدير قيمة األشغال 11/1
 

 بالمقطوع  ■  
 

 %( للمواد والتجهيزات اآللية الموردة 80) النسبة المئوية مقابل التحضيرات 11/2
 

 %( من قيمة البند أيهما أقل80أو )  

 ( دينار  ـــــ)   الحد األدنى لقيمة الدفعة المرحلية 11/3

 %( من قيمة كل دفعة5) ة المبالغ المحتجزةنسب 11/4

 الدينار األردني عملة الدفع 11/7

  الفائدة القانونية على الدفعات المتأخرة 11/8

التأمينات المطلوب من المقاول  14/1

 استصدارها

 

 %( من قيمة العقد115) األشغال بما فيها المواد والتجهيزات -أ 

 ستبداليةالقيمة اال معدات المقاول -ب   

 ( دينار عن كل حادث منفردــــ  ) ضد الطرف الثالث -ج   
 مهما بلغ عدد الحوادث

  المستخدمين والعمال -د   
 سلطة تعيـين مجلس فض الخالفات 15/1

 )إذا لم يتم اإلتفاق على تعيـينها(

 جمعية المحكمين األردنيـين

  التحكيم : 15/3

 بموجب قانون المملكة األردنية الهاشمية القانون الواجب التطبيق        

 األردن  مكان التحكيم      

 اللغة العربية لغة التحكيم     

 عدد المحكمين     

 

 

 

 واحد
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 نموذج اتفاقية العقد 4 –ج 
 

agreement 
 

 سلطة اقليم البترا التنموي السياحي    صاحب العمل : 

 .........................................................المقـــاول :.........................
 

___________________________________________________________ 
   اعادة اوضاع خطوط الصرف الصحي وخطوط المياه يرغب صاحب العمل في تنفيذ األشغال المتعلقة بمشروع.

 حسب جدول الكميات  المرفق  والمكون من:  2017/           استدراج عروض  
 

 

 (   OFFERالعرض   )  أوالً:

لقد قام المقاول بتفحص الوثائق المدرجة في الملحق ، والذي يعتبر جزءاً ال يتجزأ من هذه االتفاقية ، 

ويعرض المقاول ان يقوم بتنفيذ األشغال وإصالح أية عيوب فيها وفقاً لمتطلبات العقد ، مقابل مبلغ إجمالي 

 ه بموجب أحكام العقد . قدره ) ...................... ( أو أي مبلغ آخر يصبح مستحقاً ل

صاحب العمل قبوله بتوقيعه إن هذا العرض ، الذي تقدم المقاول بنسختين أصليتين موقعتين منه ، يمكن ل 

 نسخة أصلية واحدة منه إلى المقاول وذلك قبل تاريخ ................وإعادة 

قبول أي عرض تم تسلمه لتنفيذ  إن المقاول متفهم لحق صاحب العمل بأنه غير ملزم بقبول اقل األسعار أو

 األشغال .

 توقيع المقاول : .............................

 التاريـــخ :   ..............................

 ( : ACCEPTANCEقبول )  ثانياً:
 

األشغال إّن صاحب العمل ، بمجرد توقيعه أدناه ، قد قبل بعرض المقاول ويوافق انه إزاء قيام المقاول بتنفيذ 

 وإصالح أية عيوب فيها ، سيقوم بموافاته بالدفعات حسب أحكام العقد.

 قيمة العقد: ............................

 مدة اإلنجاز:...........................

 
 تعتبر هذه االتفاقية نافذة بتاريخ تسلم المقاول للنسخة األصلية الموقعة من قبل صاحب العمل.

 
 
 

 العمل: ...................................توقيع صاحب 

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

 وظيفته : .........................

 التاريخ: .........................
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 نموذج ضمان األداء ) كفالة التنفيذ ( 6 –ج 
Performance Guarantee 

 
 

 

 ...........................................................................: ........إلى السادة
 .. 

 : .................................................................. يسرنا إعالمكم بأن مصرفنا

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

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

 

 بخصوص العطاء رقم )      /    (

 المتعلق بمشروع :..............................................................................

 ...................................( دينار أردني.................................بمبلغ : ) .....

.................................................................وذلك لضمان تنفيذ العطاء المحال عليه حسب الشروط 

رد ورود أول طلب خطي منكم المبلغ المذكور أو الواردة في وثائق عقد المقاولة ، وأننا نتعهد بأن ندفع لكم . بمج

أي جزء تطلبونه منه بدون أي تحفظ أو شرط. مع ذكر األسباب الداعية لهذا الطلب بأّن المقاول قد رفض أو 

أخفق في تنفيذ أي من التزاماته بموجب العقد . وذلك بصرف النظر عن أي اعتراض أو مقاضاة من جانب 

 المقاول على إجراء الدفع .

 

وتبقى هذه الكفالة سارية المفعول من تاريخ إصدارها ولحين تسلم األشغال المنجزة بموجب العقد المحدد مبدئياً 

بتاريخ..................... شهر.....................من عام...................... ما لم يتم تمديدها أو تجديدها بناء" على 

 طلب صاحب العمل .

 

 

 / مصرف:....................توقيع الكفيل
 

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

 التاريــــخ  : .......................                                                       
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 نموذج ضمان إصالح العيوب ) كفالة الصيانة ( 7 –ج 
Defects Liability Guarantee 

 
 إلى السادة :.....................................................................................

 يسرنا إعالمكم بأّن مصرفنا: ....................................................................

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

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

 بخصوص العطاء رقم )      /     (

 .....المتعلق بمشروع : ........................................................................

 بمبلغ : ) ........................................( دينار أردني.................................

.................................................................................................وذلك ضماناً اللتزام المقاول 

خص أعمال اإلصالحات والصيانة بموجب أحكام عقد المقاولة الموجز.  وإننا نتعهد لتنفيذ جميع التزاماته فيما ي

المبلغ المذكور أو أي جزء تطلبونه منه بدون أي تحفظ أو  -بمجرد ورود أول طلب خطي منكم  -بأن ندفع لكم 

ه فيما يخص أعمال شرط / مع ذكر األسباب الداعية لهذا الطلب بأن المقاول قد رفض أو أخفق في تنفيذ التزامات

اإلصالحات والصيانة بموجب العقد ، وكذلك بصرف النظر عن أي اعتراض أو مقاضاة من جانب المقاول على 

 إجراء الدفع .

 

وتبقى هذه الكفالة سارية المفعول من تاريخ إصدارها ولحين التسلم النهائي لألشغال  بموجب العقد وقيام المقاول 

 المطلوبة ما لم يتم تمديدها أو تجديدها بناء" على طلب صاحب العمل .بإكمال النواقص واإلصالحات 

 توقيع الكفيل/ مصرف:....................
 

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

 التاريــــخ  : .......................                                                       
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قسم  – لدراسات سلطة اقليم البترا التنموي السياحي  / مديرية االشغال اليامه وا

 الدراسات
 

 
 جدول الكميات واألسعار

 
 
 

 ( صفح4عدد صفحات هذا الجزء )ات 
 ) يستبعد اي عرض لم تتم تعبئة االسعار فيه بالتفقيط ) كتابة ورقما 
 تم الشركهيقوم المناقص بختم جميع صفحات العطاء بخا 
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 السعر اإلفرادي الوحده الوصــــــــــــــــــــــــــــــــــف الرقم
 د ف

 -:متر المربع بال 1
صنننف  سننم4سننم  40سننم  40توننديم وتورينند وتركينن  بنن،ط ارصننفة 

ويشمل ومواصفات االشغال اليامه )أ(  حس  المواصفات الخاصة 
والتصنرف لة الب،ط الونديم وازااليمل الحفريات أو الطمم حيثما يلزم 

 ننرد طبوننة البننيس كننورس ) ننناتا ومحمننل علننى السننير بننناتا الحفننر 
( سننم بينند النندحل للوصننول لكثا ننة 15كسننارة ( سننماكة ال توننل عننل )

واليدسنية اسنفل النب،ط وحسن  %( مل كثا ة بروكتنور الميندل 95)
 تيليمات المهندس المشرف .

 
بالمتر 
 المربع

  
 كتابة

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

 بالمتر المربع : 2
تونننننديم وتركيننننن  أطننننناريف باالضنننننا ة النننننى  1كالبنننننند السنننننابا  رقنننننم 

× 30×50خرسننننننانية مصنننننننوعة مننننننل الخرسننننننانة الهنننننناالزة قينننننناس ) 
 سم( صنف 15
( حس  المواصنفات الفنينة الخاصنة والسنير يشنمل تونديم وصن  أ )

سنننم( 10× 40ريل قيننناس )( أسنننفل الكنننند15خرسنننانة نظا نننة درهنننة )
سنم ( 15×  20( خلف الكندريل قيناس )15وكقل  خرسانة درهة )

وازالة مع التصرف بناتا الحفر  لالساس  والحفريات بكامل أنواعها
وكحلة الكندريل ودالال الكندريل باللول  ونوله خارج الموقعالكندريل 

وكننل  الننقي يحنندده المهننندس المشننرف بالنندالال الخنناص باألطنناريف 
يلننننزم عنهنننناز اليمننننل وحسنننن  المخططننننات والمواصننننفات الفنيننننة  مننننا

 وتيليمات المهندس المشرف.
 

 
 

بالمتر 
 المربع

  
 كتابة

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

 المجموع ينقل إلى الخالصة 
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 السعر اإلفرادي الكمية الوصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــف الرقم
 د ف

 -بالمتر المربع: 3
سم بيد الدحل 5توديم وتوريد ودحل خلطة اسفلتية ساخنه سماكة 
سم و ازالة خلطة 15ومحمل على السيرطبوة االساس والبيس سماكة 

الوديمة واالنفاض العادة واعادة االوضاع على ماكانت علية واليمل 
س المشرف حس  المواصفات الفنية ل،شغال اليامة وتيليمات المهند

. 

 
بالمتر 
 المربع

 

  
 كتابة

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

 -:المتر المربع ب 4
تودبم وتوريد واعادة اوضاع طبوة سيلكوت حس  

المواصفات الفنية وزارة االشغال ومحمل على السير 
سم بيد الدحل واليمل حس  15وضع طبوة بيس كورس 

تامي االولي والثاني وطبوة االساس االصول والوهه الخ
وازالة االنواض وحفريات وكل ما يلزم اليمل حس  

 االصول 

 
بالمتر 
 المربع 

  

  
 كتابة

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

                      المجموع ينقل إلى الخالصة 
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  الخالصــــــــــــه         
 

 
 ..............................................................................................المجموع الكلي :
 .................................................................................................تنزيل او زياده :

 .............................................................................................المجموع النهائي :

 ...................................................................................................اسم الشركه :
 .....................................................................................اسم المفوض / والوظيفه :

 :.....................................................................................خالتوقيع والختم الرسمي  والتاري

 :.........................................................................العنوان ورقم الهاتف والفاكس    

 
 

 
 

الصفحه  بيان االعمال الرقم
 المنقول منها

 القيمه

 دينار فلس

   1 بالط ارصفة +بالط ارصفة وكندرين  1+2

   2  ة +سيلكوتخلطة اسفلتي 3+4

 لمجمــــــــــــــــــــــــــــــــــوعا
  


