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 دفتر عقد المقاولة
 للمشاريع اإلنشائية

 

 الشروط الخاصة( –)الجزء الثاني 
 

 

 
 وبالستيكيه معدنيهشراء وتوريد حاويات نفايات  : المشروع 

                 
 

 2018/ 2لوازم  العطاء رقم :                 
 
 

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

 نماذج العرض والضمانات واالتفاقيات والبيانات -د
 

 
د المقاولة الموحد متممًا لجزء الشروط العامة، وتعتمد الشروط التالية يعتبر هذا الجزء من دفتر عق

 .كشروط خاصة للعقد

إن مااا ياارد فااي هااذ  الشااروط ماان إءااافة دو إللاااء دو تعااديا علاا  مااواد الشااروط العامااة يعتباار سااائدًا 

 .ويؤخذ به بالقدر الذي يفسر دو يءيف دو يللي دو يعدا عل  تلك المواد
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 للمناقصينالتعليمات   –

Instructions to Tenderers 

 
 (           2/2018لوازم     العطاء رقم )

 
 شراء وتوريد حاويات نفايات الخاص بمشروع : 

يمكن للمقاولين الذين يحق لهم شراء نسخ المناقصة بموجب اإلعالن عان طاره هاذا العطااء، والاراببين باالشاتراك فاي المناقصاة  (1)
 ل  نسخة من وثائق العطاء الموزعة مع الدعوة مقابا دفع ثمن النسخة المقرر.دن يتقدموا للحصوا ع

 
 لهذا المشروع ما يلي: تشما وثائق العطاء (2)
 

 دعوة العطاء بما فيها اإلعالن -
 الشروط العامة للعقد  :الجزء األوا -
 :الجزء الثاني -

 التعليمات للمناقصين -د 
 الشروط الخاصة -ب 
 صة االءافيةالشروط الخا -ج 
 نماذج العرض والءمانات واالتفاقيات والبيانات -د

 الجزء الثالث: -
 المواصفات الخاصة -
 جداوا الكميات واألسعار -
 المخططات   :الجزء الرابع -
 المواصفات الفنية العامة :الجزء الخامس -

 
 
 
 
 
 



 4 

 
 

 إعداد وتقديم عروض المناقصات
 

 طريقة تقديم العروض:
 مااااااااان يرباااااااااب باالشاااااااااتراك فاااااااااي هاااااااااذ  المناقصاااااااااة دن يقاااااااااوم بزياااااااااارة موقاااااااااع العماااااااااا، ودن يتعااااااااارف ينبلاااااااااي علااااااااا   (3)

عليه، ودن يحصا بنفسه وعل  مسؤوليته ونفقته الخاصة، عل  جميع المعلومات الالزمة له لتقاديم العارض، ودن ياتفهم ماهيتهاا 
األخار  التاي لهاا عالقاة بالمناقصاة، دو تلاك والظروف المحيطة بالمشروع وسائر العادات المحلياة، وظاروف العماا، وكاا األماور 

 التي تؤثر عل  وءع دسعار عرءه.
 

يقدم عرض المناقصاة علا  نماوذج عارض المناقصاة المادرج فاي هاذا الادفتر، ويقاوم المنااقص بتعبئاة النماوذج وجادوا  -د 
 لك.الكميات واالسعار ودي جداوا دو مالحق دخر  ويوقع وثائق المناقصة في األماكن المحددة لذ

 يشترط دن يكون تعبئة خانة دسعار الوحدة في جداوا الكميات باألرقام والكلمات بخط واءح. -ب 
ذا دجار  المنااقص دي تعاديا، دو إذا دخاا با ي مان  -ج  ال يجوز إدخاا دي تعديا علا  وثاائق العطااء مان قباا المنااقص، وار

 هذ  التعليمات، فإن ذلك يؤدي ال  رفض عرءه.
اقص تقديم عرض بديا، فإن باستطاعته دن يقدم ذلك في مذكرة خاصة منفصلة ترفق باالعرض، شاريطة دما إذا دراد المن

 دن يتقااااااااااااااااااااااااااااااادم باااااااااااااااااااااااااااااااالعرض األصااااااااااااااااااااااااااااااايا كماااااااااااااااااااااااااااااااا هاااااااااااااااااااااااااااااااو مطلاااااااااااااااااااااااااااااااوب فاااااااااااااااااااااااااااااااي 
 الشروط، وللجنة العطاءات المختصة دن تنظر في عرءه البديا دو ترفءه.

 
ماات ودعاوة العطااء ودن يشاتما العارض علا  البياناات يجب عل  المناقص دن يقدم عرءه علا  النساق المطلاوب فاي هاذ  التعلي (4)

 والمعلومات التالية:
 

ذا كانات هنااك مشااركة  -د  وءع منش ة المناقص فردا كان دو شركة، وكتاب التفويض للمسؤوا المفوض بالتوقيع عنها. وار
تاةلف بالتكافاا والتءاامن بشكا ائتالف فإنه يجاب علا  الشاركات المتةلفاة تقاديم اتفاقياة االئاتالف بينهاا بحياث يكاون ال

 )مجتمعين ومنفردين(، ودن يوقع دطراف االئتالف عل  العرض، ودن يقدموا الكفاالت والءمانات ب سمائهم مجتمعين.
خبرة المناقص ومؤهالته، مع بيان وصف المشاريع التي سابق ودن دنجزهاا، والمشااريع الملتازم بهاا حالياا، وبياان نساب  -ب 

 إنجازها ب رقام واقعية.
ذكر دسماء المقاولين الفرعيين الذين ينوي استخدامهم في التنفياذ، شاريطة ذكار اسام مقااوا االشالاا الكهروميكانيكياة،  -ج 

عل  دن يكون هذا المقاوا الفرعي مصنفا ءمن نفس الفئة التي ينتمي إليها المقااوا الرئيساي فاي تصانيفه، دو بالفئاة 
 التي تليها مباشرة بالتسلسا التنازلي.
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يرفق مع العرض المقدم كفالة مالية دو شيك مصادق لصاالح صااحب العماا وألمار ، باالمبلد المحادد فاي )ملحاق عارض  -د 
المناقصة(، كدليا علا  جديةاة التازام المنااقص للادخوا فاي المناقصاة، وعلا  دن تكاون تلاك الكفالاة صاادرة عان بناك دو 

 مؤسسة مالية كا منهما مرخص للعما في األردن.
( دياام مان تااريخ 7لكفاالت  للمناقصين الذين لم يحا عليهم العطااء، حسابما تقارر  اللجناة المختصاة خاالا )تعاد هذ  ا

إحالة العطاء دو انتهاء صالحية كفالة المناقصاة ديهماا دسابق. دماا المنااقص الاذي يحااا علياه العطااء فتعااد إلياه هاذ  
 الكفالة بعد دن يقدم ءمان األداء ويوقع العقد.

فعنادها يتوجاب علا  المنااقص دن يتقادم  (Bonds)ان المناقص منتميا إلا  بلاد تساتعما فياه ءامانات تا مين دما إذا ك
الءاامان، وفااي كااا األحااواا يجااب دن تكااون تلااك  بطلااب مساابق إلاا  صاااحب العمااا لمعرفااة فيمااا إذا كااان يقبااا مثااا هااذا

 الءمانات مصدقة من بنوك محلية عند تقديمها.
الكاما. دماا إذا كاان مركاز المنااقص الرئيساي خاارج األردن فاإن علياه دن يحادد عنواناا لاه فاي  عنوان المناقص الرسمي -ها 

األردن ليعتبر عنوانه الرسمي الذي توجه إليه كافة المراسالت واإلشعارات. وكا إشعار دو رسالة تبعث مسجلة عل  هاذا 
 العنوان تعتبر وك نها قد سلمت إليه.

نااود الرئيسااية المحااددة فااي العطاااء، مبينااا تكاااليف المااواد والتجهياازات ا ليااة والمصاانعيات دن يقاادم تحلاايال ألسااعار الب -و 
 والمصاااااااااااااااااااااااااااااااااااريف اإلداريااااااااااااااااااااااااااااااااااة واألرباااااااااااااااااااااااااااااااااااه إلنجاااااااااااااااااااااااااااااااااااز بنااااااااااااااااااااااااااااااااااود األشاااااااااااااااااااااااااااااااااالاا 

 كاملة.
دي معلومات دو بيانات دخر  يطلب إل  المناقص تقديمها دو إرفاقها بعرءه إذا كانت مطلوبة بموجب الشاروط الخاصاة  -ز 

 المواصفات الخاصة دو هذ  التعليمات. االءافية دو
نجازهاا  (5) تعتبر األسعار التي يدونها المناقص دمام البنود في جدوا الكمياات علا  دنهاا القيماة الكلياة ألشالاا كاا مان تلاك البناود وار

ا التمهيدياة بناود )اال اذا ورد لألعماا  (Preliminaries)واصاله دية عيوب فيها وفقا للعقد، وتشاما كاذلك األعمااا التمهيدياة 
 منفصلة خاصة بها في جدوا الكميات(.

 توءيح االلتباس: (6)
إذا كااان هناااك دي التباااس دو تناااقض فااي وثااائق العطاااء، دو كاناات هناااك حاجااة لتوءاايح دي بمااوض فااي وثااائق العطاااء، فعلاا  

زالاة اال  لتبااس فاي موعاد يسابق التااريخ المناقص دن يتقدم بطلب خطي إل  رئيس لجنة العطاءات المختصة من دجا التوءايح وار
 ( 7المحااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااادد لفاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااتح العطااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااء بماااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ال يقاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا عااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااان )

ديام، ويتم توزيع اإلجابة خطيا عل  االستفسارات عل  جميع المناقصين المتقدمين للعطاء، وال يجوز دن يتخذ مثا هذا التوءايح 
 مبررا لطلب تمديد الموعد المحدد لتقديم العرض.

 
 إيداع العروض: (7)

 
 (      /    العرض متكامال وفي ظرف مختوم مكتوب عليه من الخارج عطاء رقم )  يقدم  -د 

 _______________________________________ الخاص بمشروع : 
_________________________________________________________ 
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ة في إعالنها عن العطاء وذلاك فاي دو واسم المقاوا ويودع في صندوق العطاءات الذي تحدد  لجنة العطاءات المختص
 قبا الموعد والتاريخ المحددين لإليداع.

 
 إن دي عرض يقدم بعد موعد اإليداع يرفض ويعاد إل  صاحبة مقفال. -ب 
تفااتح العااروض عااادة فااي جلسااة علنيااة بحءااور ماان يربااب ماان المناقصااين، إال إذا نااص فااي دعااوة العطاااء علاا  اتباااع  -ج 

 دسلوب آخر.
 ية العروض:إلزام (8)

 
يعتبر العرض المقدم ملزما للمناقص وال يجوز سحب هذا العرض بعد تقديماه ويظاا العارض ملزماا للمنااقص الاذي تقادم باه لفتارة 

 ( يوما ابتداء من تاريخ إيداع العروض إال إذا حدد في دعوة العطاء مدة التزام دطوا من هذ  المدة.90)
 
 عمالت الدفع وسعر المناقصة: (9)
 

 المناقص تقديم دسعار  بالدينار األردني إال إذا نص عل  بير ذلك في شروط دعوة العطاء.عل  
ذا كانت هنالك عمالت دخر  للدفع منصوص عليها في نموذج عرض المناقصة، فإنه يجب تحديد تلك العمالت ودسعار تحويلها  وار

 في موعد "التاريخ األساسي".
 

حالة العطاء  تقييم العروض وار
 
 يم العروض:تقي (10)

يتم دراسة عروض المناقصات وتقييمها بموجب تعليمات العطاءات الحكومية الصادرة بموجب نظاام األشالاا الحكومياة، ويفتارض 
 في المناقص دن يكون عل  اطالع ودراية بهذ  التعليمات.

 دسلوب تدقيق العروض: (11)
ا يجاب دن تكاون علياه هاذ  الجملاة بتطبياق ساعر إذا وجد فاي العارض خطا  دو تنااقض باين حسااب جملاة دي مبلاد وما -د 

الوحدة، فللجنة المختصة الحق بتعديا جملة المبلد بما يتفق وتطبيق سعر الوحدة، وبالتالي يتم تعديا مجماوع األساعار 
 دو المبلد اإلجمالي للعطاء وفقا لذلك.

كتاباة الكلماات هاي الملزماة وتصاحح القيماة تبعاا  إذا اختلف العدد المذكور باألرقام عن المذكور كتابة بالكلمات، فتعتبر -ب 
 لذلك.

 إذا وجد خط  في دي من العمليات الحسابية، فإنه يتم تصحيح المجموع ويكون المجموع المصحح ملزما للمناقص. -ج 
تباار إذا وجد دن المناقص لم يقم بتسعير بند دو دكثر مان البناود، فإناه يحاق للجناة المختصاة إماا رفاض العارض، دو اع -د 

تلك البنود بير المسعرة وك نها محملة عل  بنود العطاء األخر ، وعل  المناقص تنفيذها )فيماا إذا دحياا علياه العطااء( 
 بدون مقابا.
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 إذا قام المناقص بتسعير بند بصورة مللوطة دو مبالد فيها، فللجنة المختصة الحق بما يلي: -ها 

 رفض العرض، دو - 1
افقاة المقااوا مست نساة ب ساعار الساوق الدارجاة ودساعار المناقصاين ا خارين ) شاريطة دن تعديا األساعار بمو  - 2

 تبق  القيمة اإلجمالية للعرض بعد التعديا مساوية دو دقا من قيمة العرض بعد التدقيق الحسابي(.
ت. كماا تماارس صاالحياتها تحتفظ لجناة العطااءات المختصاة بحقهاا فاي إهمااا دي عارض بيار متقياد بماا ورد فاي هاذ  التعليماا (12)

حالة العطاء دون التقيد ب قا العروض قيمة، ويتم كا ذلك دون دن يكون ألي مناقص لم  بموجب دحكام نظام األشلاا الحكومية وار
 يفز بالعطاء دي حق في مطالبة صاحب العما ب ي تعويض إزاء ذلك.

 الءمانات )الكفاالت(
 ءمان األداء )كفالة حسن التنفيذ( : (13)

( يوما من تاريخ إبالبه خطيا بإحالاة العطااء علياه دو تلزيماه 14ل  المناقص الفائز بالعطاء دن يقوم بتوقيع العقد خالا فترة )ع
له، وعل  المناقص دن يقدم إل  صاحب العما ءمان األداء عند توقيع اتفاقية العقد حسب نموذج الءمان المرفق، وتكون قيمة 

بنوك دو احد  المؤسسات المالية المرخصة للعما فاي األردن باالمبلد المحادد )فاي ملحاق عارض هذا الءمان الصادر عن دحد ال
 المناقصة( وذلك ءمانا لتنفيذ التزامات العقد تنفيذا تاما ، ولدفع ما قد يترتب عل  المقاوا وفاء ألبراض العقد.

األداء المطلاوب، فعنادها يحاق لصااحب العماا  إذا رفض المناقص دو ت خر عان توقياع اتفاقياة العقاد، دو عجاز عان تقاديم ءامان
مصادرة  كفالة المناقصة المرفقة بعرءه دون الرجوع إل  القءاء، وال يكون للمناقص دي حق في المطالبة بهاا دو با ي تعاويض 

 بش نها.
 ءمان إصاله العيوب ) كفالة اصاله العيوب(: (14)

 لم األشاااااااالاا، ءاااااااامان إصاااااااااله العيااااااااوب علاااااااا  المقاااااااااوا دن يقاااااااادم لصاااااااااحب العمااااااااا عنااااااااد تساااااااالمه شااااااااهادة تساااااااا
% من قيمة األعماا المنجزة، لءمان قيامه باستكماا االعمااا المتبقياه و تنفياذ دعمااا إصااله العياوب المطلوباة للمادة 5بقيمة 

المنصوص عليها في ملحق عرض المناقصة، وبحيث يكون هاذا الءامان صاادرا عان بناك دو مؤسساة مالياة كاا منهماا مارخص 
 ردن. وبتسليم هذا الءمان لصاحب العما يعاد للمقاوا ءمان األداء.للعما في األ 
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 نموذج كتاب عرض المناقصة
Letter of Tender 

 
 

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

 ......................................................................إل  السادة )صاحب العما( : .......
لقد قمنا بزيارة الموقع  والتعرف عل  الظروف المحيطة به، كما قمنا بدراسة شروط العقد، والمواصفات، والمخططات، وجداوا الكميات، 

.................................. المتعلقة بتنفيذ دشلاا وملحق عرض المناقصة، والجداوا األخر ، ومالحق العطاء ذات األرقام:
صاله دية عيوب فيها وفقا لهذا  نجازها وتسليمها وار المشروع المذكور دعال . ونعرض نحن الموقعين ددنا  دن نقوم بتنفيذ األشلاا وار

................................ دو دي مبلد آخر عال  مقابا مبلد إجمالي وقدر :..........دالعرض الذي يشما كا هذ  الوثائق المدرجة 
 يصبح مستحقا لنا بموجب شروط العقد.

 
إننا نقبا تعيين "مجلس فض الخالفات" بموجب "الفصا العشرين" من شروط العقد وسوف نقوم باالتفاق عل  تعيين دعءائه حسب ملحق 

 عرض المناقصة.
 

( يوما من تاريخ إيداع العروض، ودن يبق  العرض ملزما لنا، ويمكنكم قبوله في دي 90)نوافق عل  االلتزام بعرض المناقصة هذا لمدة 
 وقت قبا انقءاء مدة االلتزام هذ . كما نقر ب ن ملحق عرض المناقصة يشكا جزءا ال يتجزد من "كتاب عرض المناقصة".

( من شروط العقد، ودن نباشر العما بتاريخ دمر 4/2نتعهد في حالة قبوا عرءنا، دن نقدم ءمان األداء المطلوب بموجب المادة )
 المباشرة، ودن ننجز األشلاا ونسلمها ونصلح دية عيوب فيها وفقا لمتطلبات وثائق العقد خالا "مدة اإلنجاز".

ل  دن يتم ذلك، فإن "كتاب عرض المناقصة" هذا مع "كتاب القبوا  دو قرار اإلحالة" وما لم يتم إعداد وتوقيع اتفاقية العقد فيما بيننا، وار
 الذي تصدرونه يعتبر عقدا ملزما فيما بيننا .

 ونعلم كذلك ب نكم بير ملزمين بقبوا دقا العروض قيمة دو دي من العروض التي تقدم إليكم.
 حرر هذا العرض في اليوم:  ..................... من شهر: ................ عام: .......................

 ص: ................................... شاهد: ........................................توقيع المناق
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صهملحق عرض المناق  

Appendix to Tender 
 

  2/2018لوازم  العطاء رقم:          وبالستيكيه معدنيهشراء وتوريد حاويات نفايات     المشروع:
 

 رقم المادة البيااااان
 التحديدات

 صاحب العما:اسم 
 عنوانه:

1/1/2/2 
 1/3و

 البترا التنموي السياحي  إقليمسلطة 
 (  28االردن ص ب )  –البترا 

 اسم المهندس :
 عنوانه:

1/1/2/4  

 اسم المقاوا:
 عنوانه:

1/1/2/3 
 1/3و

 

 %  ( من قيمة دخوا العطاء5)   التعليمات كفالة المناقصة
 %( من قيمة العقد ____) التعليمات العيوب إصالهكفالة 
 1/1/3/3 لألشلاانجاز إل مدة ا

 
من تاريخ دمر  تقويميا يوم(  30 ) 

 المباشرة
 ( يوما تقويميا ____)  1/1/3/7 صاله العيوبإشعار بإلفترة ا

 القوانين األردنية السارية المفعوا 1/4 القانون الذي يحكم العقد
 الللة العربية 1/4 الللة المعتمدة في العقد

 الللة العربية  1/4 لة االتصاال
ل  إا دخوالمدة التي سيمنح فيها المقاوا حق ال

 الموقع
مر د( ديام تقويمية من تاريخ 7) 2/1

 . المباشرة
 داءألقيمة ءمان ا

قيمة ءمان األداء خالا فترة اإلشعار بإصاله 
 العيوب )ءمان اصاله العيوب(

 " المقبولة( من "قيمة العقد % 10) 4/2
 %( من قيمة العقد  ااا)

  4/9 نظام توكيد الجودة
 مطلوب 

  6/5 المعتادةوقات العما د
الفترة المحددة لمباشرة العما بعد التاريخ المحدد 

 للمباشرة
( يوما، وتعتبر هذ  الفترة 15) 8/1

 مشمولة ءمن مدة اإلنجاز
 ( دينار عن كا يوم ت خير       50)   8/7 قيمة تعويءات الت خير
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 4-د
 

 نموذج اتفاقية العقد

Form of Contract Agreement 

 
 

 2018/ 2:  لوازم العطاء رقم                       وبالستيكيه معدنيهشراء وتوريد حاويات نفايات ..المشروع:
  

 
 

 2018... لسنة   ............من شهر   .. ............حررت هذ  االتفاقية في هذا اليوم 
 

 بين

 
 .... عل  اعتبار  "الفريق األوا" ..  سلطة إقليم البترا التنموي السياحي.ا ........صاحب العم

 و

 ..... عل  اعتبار  "الفريق الثاني"  ...........................................المقاوا      
 

.......................................................................  لما كان صاحب العما راببا في دن يقوم المقاوا بتنفيذ دشلاا مشروع:  

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

صاله دية عيوب فيها وتسليمها وفقا لشروط العقد، نجازها وار  ولما كان قد قبا بعرض المناقصة الذي تقدم به المقاوا لتنفيذ األشلاا وار

 فقد تم االتفاق بين الفريقين عل  ما يلي:
 لعقد المشار إليها فيما بعد.يكون للكلمات والتعابير الواردة في هذ  االتفاقية نفس المعاني المحددة لها في شروط ا - 1
 تعتبر الوثائق المدرجة تاليا جزءا ال يتجزد من هذ  االتفاقية وتتم قراءتها وتفسيرها بهذ  الصورة: - 2

 .......... .....................    "كتاب القبوا"  -د 
 ...................................   "كتاب عرض المناقصة -ب 
 اقصة ذات األرقام: ..................................مالحق المن -ج 
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 شروط العقد )الخاصة والعامة( -د 
 المواصفات وكما هو وارد في نموذج استدراج العروض المرفق  بطيه  . -ها 
 المخططات -و 
 والجداوا المسعرة )جداوا الكميات والجداوا األخر ( -ز 

 
 4-د

 
  (           ) ""قيمة العقد المقبولة - 3

 يوما تقويميا              (         )    "مدة اإلنجاز" 
  
صاله دية عيوب  - 4 نجازها وار إزاء قيام صاحب العما بدفع الدفعات المستحقة للمقاوا وفقا للشروط، يتعهد المقاوا بتنفيذ األشلاا وار

 فيها وتسليمها وفقا ألحكام العقد.
 
صاله دية عيوب فيها وتسليمها، يتعهد صاحب العما ب ن يدفع إل  المقاوا قيمة إزاء قيام المقاوا بتنفيذ ا - 5 نجازها وار ألشلاا وار

 العقد بموجب دحكام العقد في المواعيد وباألسلوب المحدد في العقد.
 للقوانين المعموا بها. وبناءا عل   ما تقدم فقد اتفق الفريقان عل  إبرام هذ  االتفاقية وتوقيعها في الموعد المحدد دعال  وذلك وفقا

 
 الفريق الثاني )المقاوا(

 

 الفريق األوا )صاحب العما(

 
 التوقيع: ...........................................
 
 االسم: .............................................
 
 الوظيفة: ...........................................
 

 ................................وقد شهد عل  ذلك: 
 

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

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

 .... مجلس المفوءين  ..رئيسالوظيفة: .
 
 وقد شهد عل  ذلك: ................................
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 حسن التنفيذ(نموذج ءمان األداء )كفالة 
Performance Guarantee 

 
مصرفنا: إل  السادة: .............................................................................................. يسرنا إعالمكم ب ن 

فالة مالية، المقاوا: ............................................................................. قد كفا بك
............................................................................ 

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

 ( /  بخصوص العطاء رقم )
)                   ........................................................................... بمبلد: المتعلق بمشروع: ..........

 ........................ ( دينار دردني .....................................................
تنفيذ العطاء المحاا عليه  ............................... وذلك لءمان............................................................

 حسب الشروط الواردة في وثائق عقد المقاولة، ودننا نتعهد ب ن 
مع ذكر األسباب  –بمجرد ورود دوا طلب خطي منكم المبلد المذكور دو دي جزء تطلبونه منه بدون دي تحفظ دو شرط  –ندفع لكم 

 لب ب ن المقاوا قد رفض دو دخفق في تنفيذ دي من التزاماته الداعية لهذا الط
 وذلك بصرف النظر عن دي اعتراض دو مقاءاة من جانب المقاوا عل  إجراء الدفع. –بموجب العقد 

...... شهر وتبق  هذ  الكفالة سارية المفعوا من تاريخ إصدارها ولحين تسلم األشلاا المنجزة بموجب العقد المحدد مبدئيا بتاريخ .....
 ............... من عام ................................. ما لم يتم تمديدها دو تجديدها بناء عل  طلب صاحب العما.

 
 توقيع الكفيا / مصرف: ..............................
 المفوض بالتوقيع: ....................................

 ............................التاريخ: ..................
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 المواصفات الفنية الخاصة بحاويات النفايات المعدنية
 

 

 

 اصفات العجالت:    الحاوية مزودة بأربع عجالت متحركة حركة محورية كاملة أثنين منها مزودة بفرامل قدم واثنين بدون فرامل.مو

 كغم 500. قوة التحمل للعجل ال تقل عن 1        قوة التحمل : ــ   -أوال:

 .  EN-840واألوروبية  JS-1210لتر( حسب أحدث المواصفات األردنية   1100حاويات معدنية مجلفنة حراريا سعة ) 

 ملم (. 1.8 وبسماكة ال يقل عن )  S235JR10025الصاج حسب المواصفة األوروبية  

 JS-1210مايكرون( بعد التصنيع النهائي أو حسب  المواصفات األردنية   55الحاوية مجلفنة حراريا بمعدل سماكة ال تقل عن ) 

 .    EN-840واألوروبية 

 HDG Hot Dipped Galvanized As Per ASTM123 OR A153  98.5ونقاوة زنك ال تقل عن.% 

 % من مساحة الحاوية اإلجمالية وبطريقة تتحمل األوزان والحموالت للحاوية.40ل نسبة التضليع عن الحاوية مضلعة ومقواة وال تق

 مسنن مع غطاء بالستيكي ومثبت في أسفل نقطة بالحاوية وحسب المواصفات األردنية واألوروبية. Drainالحاوية مزودة بمصرف 

(ملم يتم 3قاعدة الحاوية او حواضن معدنية سماكة الصاج المستخدم ال تقل عن)قاعدة الحاوية مزودة بتراكيب تعمل على زيادة قوة تحمل 

  (ملم  وتكون هذه القواعد مقوية من الداخل بعوارض.4تثبيت قواعد العجالت عليها بسماكة ال تقل عن)

اإلطار  لربط أعلى جسم  انش( أو مقطع معدني مناسب لتقوية 3/4هيكل الحاوية من األعلى مزود بماسورة معدنية مشروحة بقطر) 

سم( وذلك على حافة الحاوية والجزء  15( سم وبمسافة متباعدة )  3الحاوية وتقوية اإلطار بحيث تكون ملحومة بطريقة متقطعة بطول ) 

 العلوي مع تدعيم الحواف بتقوية معدنية على شكل مثلث.

ملم( مثبتة على وسط زوايا  3صاج المستخدم ال تقل عن ) سماكة ال Corner Reinforcementالحاوية مزودة بأربع ركب جانبية 

ملم( من األمام والخلف ومالصقة لهيكل الحاوية من الجنب وطول ال 10الحاوية األربع والمسافة بين الركبة وهيكل الحاوية ال تزيد عن ) 

 يقل عن

 سم(.35سم(.والمسافة بين األرض وبداية الركبة السفلية ال تزيد عن) 35)  

 .  Filletب أن يكون تصميم جميع زوايا الحاوية بشكل لف يج

 أو ما هو أحدث وأفضل. وبشكل متصل -CO2 MIG Weldingطريقة اللحام لجميع أجزاء الحاوية هي 

 وحسب أنظمة الرفع المستخدمة في اآلليات العاملة في EN-840واألوروبية  JS-1210المواصفات األردنية  أحدث أبعاد الحاوية حسب

 سلطة إقليم البترا التنموي السياحي  .

 كغم. 440ال يقل عن  (PAYLOADالحد األدنى لحمل الحاوية)

 يطبع على جسم الحاوية بشكل جيد وحروف غير قابلة للنزع شعار واسم سلطة إقليم البترا التنموي السياحي (.

( على حوض الحاوية من الجانبين وبشكل 4ي فوق البن و)( اثنان على جانبي الحاوية بشكل عرض 6الحاوية مزودة بمقابض عدد ) 

 طولي وبحيث ال تتعارض بأي شكل مع ذرعان جك رفع الحاوية للتحكم بحركة الحاوية بسهولة.

 ( على جوانبها األربعة. 3M( ذات جودة عالية )  4الحاوية مزودة بعواكس فسفورية عدد ) 

لم ( ومزودة بمانع انزالق للحاوية عن ذراعي جهاز رفع الحاوية والمانع عبارة عن قطعة م 42-40قطر بنات رفع الحاوية ال يزيد عن) 

 سم .137ملم( بحيث تكون المسافة الكلية بينها مع مانع االنزالق ال تزيد عن  3ملم(وسماكة ال تقل عن) 75دائرية من الصاج  قطرها)

 كغم. 90وزن الحاوية فارغة وبدون عجالت ال يقل عن 
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 يب خاصة المتصاص الصدمات.دن يكون العجا مزود بتراك . يفضل2                                     

 ( سم.(24 ارتفاع العجا كامال ال يزيد عن االرتفاع : ــ     -ثانياً:

 ملم ( للعجا مع بريك دو بدون بريك .(3 سماكة القاعدة ال تقا عن .     1ــ      القاعدة :  -ثالثاً:

دو بدون بريك والمسافة بين ثقوب القاعدة ( ملم مع بريك  11قاعدة العجا تحتوي عل  دربع ثقوب ال يقا قطرها عن )  .2
 ( ملم. 80( ملم/ )  105للعجا المتحرك مع بريك دو بدون ) 

علوية وسفلية والطبقة العلوية مزودة بحامية  Double Roller Bearing)القاعدة مزودة بطبقتين من البيا) .3
 بالستيكية 

  ( ملم للعجا مع بريك دو بدون. 3.  سماكة الشوكة ال تقا عن ) 4                         

 . مصنع من الصاج المجلفن ذو تصميم قوي جدًا .1(rim):-   الجنط  -رابعًا:
 ملم للعجا مع بريك دو بدون. (1.3). سماكة الجنط ال تقا عن 2                           

 ملم .(200) قطر اإلطار .   1      -اإلطار : -خامساً:  

 ( ملم وزيادة عرض اإلطار تؤخذ في التقييم.(45ال تقا عن (rim) . عرض اإلطار من نهاية الجنط 2             

 ملم . (45). سماكة اإلطار ال تقا عن 3             
 ملم . (50). سماكة اإلطار مع الجنط ال تقا عن 4             

 ( كلم. 3.5قا عن ) وزن العجا كاماًل بدون بريك ال ي.     1    -العجل: -سادساً:

 العجا مزود بفراما بالقدم ) للعجا مع بريك ( ..    2                                         
 ملم وفي نهايته تسنين لتركيب صامولة قفا. (10).  العجا مزود بمحور دوران دملس بسماكة ال تقا عن 3                      
 ( ملم سن ناعم مع     8( ملم وقطر ال يقا عن)40بي تثبيت العجا مع الحاوية من الحديد المجلفن طوا).  برا4                      

 ( برابي لكا عجا.4صامولة عدد)                           
 أو ما يوازيها من المواصفات األوربية والعالمية. (Din En 12526) /(BS EN-12532)المواصفات المعتمدة للعجالت 

 

 

 

 

 

 شروط خاصة:
كاملة بأن يتأكد من أجهزة الرفع المستخدمة في سلطة إقليم البترا التنموي السياحي  ةالمناقص مسؤولي ةتعتبر مسؤولي    -1      

 المناسب.

 لغايات الفحوصات والمطابقة وعلى حساب المناقص. بدون غطاءيتم تقديم عينة  -2

 عن طريق الجمعية العلمية الملكية وتقديم حاوية بدل التي أخذت للفحص .تقديم فحص بالمواصفات الفنية للحاويات   -3

 توصيل الحاويات إلى مستودعات السلطة  لحين استالمها.  - 4      
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واألسعار جدول الكميات  

 الكميه الوحده وصف العمل الرقم

 سعر الوحده

 

 ف         د

 المبلغ اإلجمالي

 

 ف           د

1 

 بالعدد:
 1100تقديم وتوريد حاويات نفايات معدنيه سعة 

 مجلفنه حراريا و مع عجالت و غطاء بدون لتر
وخاضعه حسب المواصفات الفنيه المرفقه  

 للفحص من قبل الجمعيه العلميه الملكيه

 

 عدد
 

 

100 

  فقط مائة

    

2 

 بالعدد:
 120سعة  بالستيكيهتقديم وتوريد حاويات نفايات 

حسب المواصفات  و و عجالت  غطاء معلتر 
وخاضعه العتماد العينه قبل الفنيه المرفقه  

 التوريد. 

 عدد

50 

 خمسون

 فقط

    

   المجمــــــــــــــــــــــــــــــوع 

 .................................. % كتابااة .خصم  دو زيادة من السعر اإلجمالي  نسبة ......
 

   مجموع النهائيال

 ............................................................................مبلد فقط وقدر  
 

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

 ...................................اسم المقاوا:                                                  

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

 ........................................التاريخ :                                                    

 .......................................رقم الهاتف :                                                       


