
 

 

 
 

 
 – درساتسلطة اقليم البترا التنموي السياحي  / مديرية االشغال العامه وال

 قسم الدراسات
 

 

 5/2018االستدراج رقم س . ع 
  الخاص بمشروع جدار دبش وباطون / ام صيحون 

 
 
 

  العطاءات  في موعد اقصاه  تودع  العروض في صندوق

 19/6/2018الساعه الثانيه عشره من ظهر يوم الثالثاء الموافق 

 
 ( صفح  5 عدد صفحات هذا الجزء )ات 
 ( قيط ) كتابة ورقما  نيستبعد اي عرض لم تتم تعبئة االسعار فيه بالت 
 يقوم المناقص بختم جميع صفحات العطاء بخاتم الشركه 
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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

 المواصفات الفنية العامة والخاصة المتعلقة  المواصفات 1/1/2

 .  المياه والمجاري3. الطرق 2. األبنية   1

  المخططات 1/1/3

 %   ( دينار5)    كفالة الدخول في المناقصة 

 ( يوماً تقويمياً     30)    مدة اإلنجاز  1/1/9

 االتفاقية -1 أولوية وثائق العقد 1/3

 الخاصةالشروط  -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 -        

 % ( من قيمة العقد10)

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

 متطلبات تصميم المقاول 5/1

 ) إن وجد التصميم( 

 

  -على المقاول تقديمه –برنامج العمل  7/2

 النموذج

المباشرة برنامج ( أيام من تاريخ 7خالل )

 خطي

 تعويضات التأخير  7/4

 القيمة  -     

 ( دينار عن كل يوم تأخير      50)    

 %( من قيمة العقد15)
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  الحد األقصى -  
 فترة اإلشعار بإصالح العيوب  9/1

 ) فترة الصيانة (

( يوماً من تاريخ إنجاز األشغال بموجب 365)

 (8/2المادة )

  العمل بالمياومةالتغيـيرات:  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  )  ــــــــ الحد األدنى لقيمة الدفعة المرحلية 11/3

 %( من قيمة كل دفعة5) نسبة المبالغ المحتجزة 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 

 القيمة االستبدالية معدات المقاول -ب   

 )   ــــــــــ   ( دينار عن كل حادث منفرد 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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 الرقم

 الكميةةةةةةةةةةةةةةةةةةة العمل نوع
 بةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةالرقم

 والحروف

االفرادلسعر ا
 ي

 المبلغ

 د ف د ف
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 خرسانة دبش وباطون بالمتر المكعب :
الدبش والباطون حسب المواصفات الفنية خرسانة من  و ركب جدرانوصب تقديم وتنفيذ   

مكعبات  و( 2كغم /سم 150الخاصة  باستخدام خرسانة  قوة كسر صغرى ال تقل عن )
% (  والسعر  30يوم وحجارة نظيفة ذات احجام مناسبة وبنسبة ال تتجاوز )  28بعد 

سواء كانت اسفلتية او ترابية او صخرية او خرسانية  يشمل الحفريات بكافة االعماق
والتصرف في ناتج الحفر خارج الموقع في حالة عدم مطابقتها لمواصفات الطمم المطلوبة 

المواد والمصانعة والفالتر الحصوية والبكايات والطمم على أدناة وكذلك يشمل السعر 
سم( للطبقة الواحدة مع الرش بالماء وباستخدام مواد  50كة ال تزيد عن ) طبقات بسما

( خلف وامام الجدار  حسب موقع الجدار بالنسبة للشارع  و  ناجحة مخبريامختارة للطمم ) 
إلنجاز العمل حسب المخططات واألصول  م( ايام، وكل ما يلز 5حيثما يلزم وااليناع لمدة )

 عن وزارة األشغال العامة وتعليمات المهندس المشرف . والمواصفات العامة الصادرة

 
 

110  
مائة 
 وعشرة

 
 ف

 
 د

 
 ف

 
 د

 كتابةةةةةةةةة
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......... 

 كتابةةةةةةةةة
............

.......... 

 المجموع ينقل الى الخالصة 
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 الخالصةةةةةةةةةةةةه
الصفحه المنقول  بيان االعمال الرقم

 منها
 القيمه

 دينار فلس

   1 دبش وباطون 1

 لمجمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةوعا
  

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

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

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

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

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


