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 1-د

 نموذج كتاب عرض المناقصة

Letter of Tender 
 

                           3/2018س . ع المشروع :  

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

قمنها بدراسهة وهروط العقهد  لقد قمنا بزيارة الموقع  والتعرف على الظروف المحيطة به،  ممها 

والمواصفات  والمخططات  وجداول المميهات  وملحهع عهرل المناقصهة  والجهداول ا خهر   

ومالحهههع العطهههاا رات ا رقههها.: ............................ المتعلقهههة بتنفيهههر  وههه ال الموهههرو  

ا وتسههليم ا المههرمور  عههالن. ونعههرل نحههي المههوقعيي  دنههان  ي نقههو. بتنفيههر ا وهه ال وإنجاز هه

وإصالح  ية عيوب في ا وفقا ل را العرل الري يومل مهل  هرن الوئهااع المدرجهة  عهالن مقابهل 

مبلغ إجمالي وقدرن: ........................................  و  ي مبلغ آخهر يصهبم مسهتحقا لنها 

 بموجب وروط العقد.

يل مهي وهروط العقهد إننها نقبهل تعيهيي لمجله  فهل الخالفهاتل بموجهب لالفصهل العوهري

 وسوف نقو. باالتفاع على تعييي  عضاا، حسب ملحع عرل المناقصة.

( يوما مي تاريخ إيدا  العرول  و ي 90نوافع على االلتزا. بعرل المناقصة  را لمدة )

يبقى العرل ملزما لنا  ويممنم. قبول، في  ي وقت قبل انقضاا مدة االلتزا.  رن. مما نقر بأي 

 قصة يومل جزاا ال يتجز  مي لمتاب عرل المناقصةل.ملحع عرل المنا

( مهي 4/2نتع د في حالة قبول عرضنا   ي نقهد. ضهماي ا داا المطلهوب بموجهب المهادة )

وروط العقد  و ي نباور العمل بتاريخ  مر المباورة  و ي ننجز ا و ال ونسلم ا ونصهلم  يهة 

 نجازل.عيوب في ا وفقا لمتطلبات وئااع العقد خالل لمدة اإل

وما ل. يت. إعداد وتوقيع اتفاقيهة العقهد فيمها بيننها  وإلهى  ي يهت. رله"  فه ي لمتهاب عهرل 

المناقصةل  را مع لمتاب القبول  و قرار اإلحالةل الري تصدرون، يعتبر عقدا ملزما فيما بيننا 

. 

ونعل. مرل" بأنم. غير ملهزميي بقبهول  قهل العهرول قيمهة  و  ي مهي العهرول التهي تقهد. 

 يم..إل

 

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

 توقيع المناقص: ......................... شاهد: ................................
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 2-د

 ملحق عرض المناقصة
Appendix to Tender 

   3/2018  .   رق.:  المطبات النمورجي،                                       المورو :  

 التحديدات رق. المادة البيــــاي

 التنموي السياحي اس. صاحب العمل:  سلطة اقلي. البترا

 عنوان،:   لواا البتراا

1/1/2/2 

 1/3و

 التنموي السياحي سلطة اقلي. البترا

 مفول البني، التحتي، واالستئمار 1/1/2/4 عنوانه:   لواء البتراءاسم المهندس : سلطة اقليم البترا / 

 اس. المقاول:

 عنوان،:

1/1/2/3 

 1/3و

 

 ( دينار     %5)         التعليمات مفالة المناقصة

 %   ( دينار 5)     التعليمات مفالة إصالح العيوب

( يوما تقويميا مي ئالئوي  30 )    1/1/3/3 مدة اإلنجاز لألو ال

 تاريخ  مر المباورة

 ( يوما تقويميا  365)   1/1/3/7 فترة اإلوعار ب صالح العيوب

 القوانيي ا ردنية السارية المفعول 1/4 القانوي الري يحم. العقد

 الل ة العربية   1/4 الل ة المعتمدة في العقد

 الل ة العربية  1/4 ل ة االتصال

(  يا. تقويمية مي تاريخ  مر 7) 2/1 المدة التي سيمنم في ا المقاول حع الدخول إلى الموقع

 المباورة .

 قيمة ضماي ا داا

قيمة ضماي ا داا خالل فترة اإلوعار ب صالح العيوب 

 )ضماي اصالح العيوب(

 %( مي لقيمة العقد المقبولةل10) 4/2

 %( مي قيمة العقد5)

 غير مطلوب  4/9 نظام توكيد الجودة
 مطلوب 

(  يا. في 6( ساعات يوميا  ولمدة )8) 6/5  وقات العمل المعتادة

 ا سبو 

( يوما  وتعتبر  رن الفترة 15) 8/1 الفترة المحددة لمباورة العمل بعد التاريخ المحدد للمباورة

 مومولة ضمي مدة اإلنجاز

 ( دينار عي مل يو. تأخير  50)    8/7 قيمة تعويضات التأخير
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 % مي قيمة العقد المقبولة15) 7/ 8 الحد ا قصى لقيمة تعويضات التأخير

 ) / ( دينار عي مل يو. مبمر 13/ 8 ممافأة اإلنجاز المبمر

الفترة المحددة للجنة تسل. ا و ال لمواريع المستوفيات 

 0ومحطات التوليد وما يمائل ا 

10  /1 (28 ) 

الماوية التي تدفع للمقاول عي المبلغ االحتياطي النسبة 

 الري يت. صرفة إرا ل. ترد في الجداول

 %15 ب -5/  13

جدول بيانات التعديل : المواد الخاصة لتعديل ا سعار بسبب 

 ت ير التماليف

يت. تحديد ا حسب الموف المرفع في  8/ 13

 0ن اية الملحع 

 قيمة العقد المقبولة ) / ( مي 2/  14 قيمة الدفعة المقدمة

 الدينار ا ردني 15/ 14 عمالت الدفع للمقاول

/ 18 تقدي. واااع التأمينات

1 

( يوماً مي  14خالل ) 

 تاريخ المباورة

/ 14 نسبة المحتجزات

3 

 % ( مي قيمة الدفعة10)

 14 الحد ا على للمحتجزات

 /3 

% ( مي قيمة العقد 5) 

 المقبولة

/14 إلى الموقعالتحضيرات عند الوصول 

5 

جميع المواد والتج يزات 

 اآللية التي تدخل في ا و ال

 (  لف دينار 5000 ) 14/6 الحد ا دنى لقيمة الدفعة المرحلية

  14/8  سعار تبديل العمالت

 %( سنوياً 5) 14/8 نسبة الفاادة القانونية )نفقات التمويل (

 )     ( دينار لمل حادث          18/3 الحد ا دنى لقيمة التأميي ضد الطرف الئالث

 مي عضو واحد 20/2 توميل مجل  فل الخالفات

 مي ئالئة  عضاا

( يوما مي تاريخ 28خالل )             20/2 فترة تعييي مجل  فل الخالفات

 المباورة

الج ة التي تعيي  عضاا مجل  فل الخالفات 

 في حالة االتفاع بيي الفريقيي

 المحمميي ا ردنيييجمعية     20/3
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 3-د

 نمــوذج اتفاقية العقـــد

Form of Contract Agreement 
 

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

 

 حررت  رن االتفاقية في  را اليو. ............. مي و ر ................... لسنة 

 بيي

على ...........................  التنموي السياحي  ....... سلطة إقلي. البترا صاحب العمل
 اعتباره "الفريق األول"

المقاول      ....................................................... على اعتباره "الفريق 
 الثاني"

 نفير  و ال مورو :   لما ماي صاحب العمل راغبا في  ي يقو. المقاول بت

ولما ماي قد قبل بعرل المناقصة الري تقد. ب، المقاول لتنفير ا و ال وإنجاز ا وإصالح 

  ية عيوب في ا وتسليم ا وفقا لوروط العقد 

 فقد ت. االتفاع بيي الفريقيي على ما يلي:

يمههوي للملمههات والتعههابير الههواردة فههي  ههرن االتفاقيههة نفهه  المعههاني  - 1

 ل ا في وروط العقد الموار إلي ا فيما بعد.المحددة 

تعتبر الوئهااع المدرجهة تاليها جهزاا ال يتجهز  مهي  هرن االتفاقيهة وتهت. قراات ها  - 2

 وتفسير ا ب رن الصورة:

 ...............................................    لمتاب القبولل  -  

 ...............................................   لمتاب عرل المناقصة -ب 

 مالحع المناقصة رات ا رقا.: ............................................ -ج 

 وروط العقد )الخاصة والعامة( -د 

 المواصفات - ـ 

 المخططات -و 

 والجداول المسعرة )جداول المميات والجداول ا خر  -ز 
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 .....................................    لقيمة العقد المقبولةل - 3

 يوماً ( تقويميا    ئالئوي 30)             لمدة اإلنجازل 

إزاا قيههها. صهههاحب العمهههل بهههدفع الهههدفعات المسهههتحقة للمقهههاول وفقههها  - 4

للوروط  يتع د المقاول بتنفير ا و ال وإنجاز ها وإصهالح  يهة عيهوب في ها وتسهليم ا 

 وفقا  حما. العقد.

إزاا قيا. المقاول بتنفيهر ا وه ال وإنجاز ها وإصهالح  يهة عيهوب في ها  - 5

وتسليم ا  يتع د صاحب العمل بأي يدفع إلى المقاول قيمهة العقهد بموجهب  حمها. العقهد 

 في المواعيد وبا سلوب المحدد في العقد.

موعهد وبنااا على  مها تقهد. فقهد اتفهع الفريقهاي علهى إبهرا.  هرن االتفاقيهة وتوقيع ها فهي ال

 المحدد  عالن ورل" وفقا للقوانيي المعمول ب ا.

 

 الفريع الئاني )المقاول(

 

 الفريع ا ول )صاحب العمل(

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

 

 االس.: ....................................

 

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

 

 ......................وقد و د على رل": 

 

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

 

  االس.    /

 

 راي  مجل  المفوضيي الوظيفة  :  

 

 وقد و د على رل": ....................
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 الشروط الخاصة األضافية
 

SUPPLEMENTARY PARTICULAR CONDITIONS 

 

 

 

 وصف المشروع موضوع العطاء 

 وجميع ما يلزم إلنجاز العمل . المطبات النموذجيه في مختلف مناطق اللواءشروع ماعمال  

 -يجب على المقاول مراعاة األمور التالية :

 -التزامات عامة :

 العمل على التقليل من الضجيج وتلويث البيئة بقدر المستطاع 

 عدم استعمال ) الموقع ( ألي غرض غير تنفيذ األشغال 

وجـــوب إنشـــاء ســقالة علــى ملــا رحــد المجــاورين   فعلــي المقــاول رن يقــوم باالتصــال معــه   وعمــل  فـــي حالـــة
صالحه عند إتمام وعلى حسابه الخاص   الترتيبات الالزمة لتنفيذ ذلا   ثم إخالء المكان وا 

 -ضبط إدارة العمل :

عداد محاضر اال  جتماع رن يتعاون مع المهندس في ترتيب مواعيد اجتماعات الموقع وا 

عداد التقارير   رن يقوم بأخذ الصور الفوتوغرافية لبيان تقوم سير العمل وا 

 في حالة إصالح العيوب   رن يضع جدواًل لذلا   وان يعلم ممثل المهندس عن إنجازاته روال بأول 
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فـق مـع رن يزود الموقع بالفتات تبين اسم المشروع   واسم صـاحب العمـل   وبالعـدد والحجـم وبالشـكل الـذي يت
 المهندس علية 

ــة رفــض المهنــدس لمــادة رو عمــل مــا فيجــب علــى المقــاول البــدء بتصــحي  الوضــع  ــه و فــي حال يقــدم مقترحات
 المطلوبه والموصوفه ضمن الشروطباإلعادة رو التصحي  إلى المهندس وذلا لتالفي تكرار الخطأ 

ــ –                 ــة عمــل إل ى رخــرإ إال بعــد الحصــول علــى موافقــة علـــى المقـــاول عـــدم االنتقـــال مـــن مرحل
 المهندس المشرف الخطية عليها مع االلتزام التام بالتنفيذ حسب الجداول من حيث الترتيب 

 المشرفهعلى المقاول تقديم برنامج عمل يوض  مراحل العمل والدفعات المالية المتوقعة بعد موافقة الجهة  -

كملـة للجـزئين األول والثـاني مـن دفتـر عقـد المقاولـة ومكملـة عتبر الشروط الخاصة والمواصفات الخاصـة مت -
 للمواصفات العامة للمباني والطرق والجسور الصادرة عن وزارة األشغال العامة واإلسكان 

على المقاول مراعاة رمور السالمة العامة والتنسيق رول بأول مع األشراف  وفي حـال مخالفـة المقـاول تـرا  -
ى الشوارع وعدم رزالتها رو التنسيق مع األشراف مما يعيق رمور السالمة العامة ويلحـق مخلفات مواد البناء عل

سـلطة اإلقلـيم ويـتم حسـم رجـرة نـذه مـن مسـتحقات المقـاول بواسطة عمـال  الضرر بالمواطنين فأنة يتم رزالتها 
 0عن األعمال المنفذة 

علـى كميـات العطـاء ضـمن منـاطق متفرقـة % ( 25يحق لسلطة إقليم البترا  رضافه او نقصان  مـا نسـبته ) -
داخل حدود السلطة وبنفس رسعار العطاء وال يتقاضى المقاول آي عالوات مقابل نذه الزيادات في حال إقرارنا 

 وتنفيذنا 

 -ممارسة مهنة المقاوالت ورداء مهامه بخصوص العقد :

 الممارسة الجيدة :

نعيه   فإنـه مـن المفهـوم رن تكـون تلـا المـادة رو العمـل إذا لم يكن قد حدد وصف كامل لمادة رو منتج رو مص
مالئمة ألغراض العقد رو ما يمكن رن يسـتنتج مـن مضـامينه منطقيـًا لممارسـات التنفيـذ الجيـدة   بمـا فـي ذلـا 

 0نصوص البنود والمواصفات العامة والمواصفات القياسية المعمول بها 

(رو غيرنـا فإنـه يجـب علـى المقـاول تقـديم   B S S) ( رو(A S T Mإذا حـدد لمـادة مواصـفات قياسـية مثـل
 0يقدمه من تلا المواصفات لما فيه قناعة المهندس  شهادة المنشأ التي تبين مطابقة ما

 المواصفات المقيدة :

إذا حدد مصدر واحد إلحدإ المواد رو المنتجات فإنه يجب علـى المقـاول التقيـد بالبنـد   وال يغيـر ذلـا المصـدر 
 0ن موافقة خطية من المهندس مقرونة بموافقة صاحب العمل الواحد بدو



9 
 

على المقاول وضع إشارات بارزة في األماكن التي يوجد بداخلها مواقع لتمديدات مرافـق ورن يعـد لهـا مخططـات 
 مساحية واضحة   وذلا لتسهيل االنتداء إليها عند إجراء الفحص عليها رو صيانتها رو تصليحها رو تشغيلها

 -وط العامة :الشر  –ر 

 0حسب ما وردت في عقد المقاولة لمشاريع الهندسة المدنية المعمول بها في الوزارة 

 -المواصفات الفنية : -ب

ــى رن تجــري  -1 ــدس المشــرف عليهــا عل ــة المهن ــا وبعــد موافق ــى المتعهــد اســتعمال المــواد الناجحــة مخبري عل
ــة  ــا يطلب ــاء العمــل وحســب م ــة الالزمــة إثن ــر مــدإ صــالحية المــواد الفحوصــات المخبري ــا لتقري ــدس وذل المهن

 0ومطابقتها للمواصفات 

 الشروط الخاصــة 
 

يجب أن يتم العمل حسب الشروط الفنية وان يتمشى مع التعليمات التي يصدرها المهنـد  مـن حـين  خـر الـى المتعهـد وفـي -1
تنفيذ هذا الجزء حسب ا س  الفنية وا صـول  حال اغفال العطاء آلية ناحية فنية تتعلق بأي  جزاء من العمل فعلى المتعهد

 المتبعة في مثل هذه الظروف والتي يشير أليها المهند  المشرف .

( مــن أعمــال الفتوحــات مهمــا  انــت نــوع الحفريــات ترابيــة أو صــخرية ومهمــا 1/3علــى الموــاول عمــل الحفريــات حســب البنــد  -2
 وحسب المخططات التنفيذيه الموافق عليها  ومهما  ان عمق الطمم( 4 انت ا عماق و ذلك ي ون الطمم حسب البند رقم  

 الخطيه على المواول عدم االنتوال من مرحلة الى أخرى اال بعد الحصول على موافوة المهند  المشرف -3

وافوـة المهنـد  على المواول توديم برنامج عمل يوضح مراحل العمل وتزامنها مع فترة العطاء والدفعات الماليـة المتوقعـة بعـد م-5
 المشرف ، وذلك قبل المباشرة با عمال . 

عداد محاضر االجتماع .-6  على المواول أن يتعاون مع المهند  المشرف في ترتيب مواعيد اجتماعات الموقع وا 

عداد التوارير -7  على المواول أن يتعاون مع المهند  المشرف  خذ الصور الفوتوغرافية لبيان توديم سير العمل وا 

 على المواول أن يزود الموقع باإلشارات التحذيرية الالزمة للسالمة العامة . -8

 على المواول توديم وتسمية مختبرا معتمدًا لفحص المواد . -9

على المواول توديم طلبات االستالم حسب ا صول تعتمـد مـن قبـل المهنـد  المشـرف و ـذلك اعـداد سـجال خاصـًا بـا حوال -10
 0الجوية 

اإلشراف للساعات الزائدة عـن بدالت  صرح لمهند  للمواول أن يعمل خارج أوقات الدوام الرسمي ، فأن المواول يتحملاذا  -11
 .ساعات الدوام الموررة 
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تعتبر الشروط الخاصة والمواصفات الخاصة م ملة للجزئين ا ول والثاني من دفتر عود المواولة وم ملة للمواصفات العامة -12
 والجسور الصادرة عن وزارة ا شغال العامة واإلس ان  للمباني والطرق

 على المواول محاولة توليل الضجيج وتلويث البيئة قدر المستطاع .   -13

 على المواول اعادة  افة ا وضاع المحيطة بمناطق العمل  ما  انت علية .   -14
اذا ما تسبب في أصابه  –الموقع على المواول أن يبلغ المهند  خطيا وفورا عن أي حادث يوع في   -15

وعلية أن يزوده بجميع التفاصيل ،  ما يتعين على المواول أن يبلغ  –أي أحد أو ا ضرار بالممتل ات 
 السلطة المختصة بهذه الحوادث اذا  انت الووانين وا نظمة تتطلب ذلك

االلتزام  تفرغ ، وفي حال عدمسنوات م 7يلتزم المواول بتعيين و يال مفوضًا بمؤهل مراقب  بخبره   - 16
 استحواقات المواول  ( دينار شهريا من 700يتم خصم مبلغ وقدرة   بهذا الشرط

على المواول تامين جهاز االشراف بهاتف نوال في حال تعذر توفير هاتف ارضي بجهاز خلوي – 17
 دينار . 40وبطاقات شهرية بويمة 

من عود  14/3( نسخ حسب المادة 5الماليـة م ونـة من  على الموـاول تزويد السلطـة بالمطالبات -18
 المواولة .

% دون مطالبة المواول بتغير 25العمل زيادة او تنويص في  ميات العطاء بنسبة يحق لصاحب  -19
 اسعار للبند او البنود التي تزيد او تنوص عن ذلك .
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 سلطة إقليم البترا التنموي السياحي
 3/2018س . ع رقم  االستدراج 

 بشأن إنشاء مطبات نموذجية داخل شوارع إقليم البترا
 

 المبلغ السعر اإلفرادي الكمية نوع العمل الرقم
 د ف د ف

 -:بالمتر المربع 1
 توديم وتنفيذ مطبات نموذجية من الخرسانة المطبعة

(stamp concrete)  وحســــب الموطــــع الموضــــح والســــعر
نيـوتن والتطبيـع  30يشمل توديم وصب خرسانة مسلحة درجة 

ســــــــم  30ملــــــــم  ــــــــل  10والتشــــــــميع وحديــــــــد التســــــــليح قطــــــــر 
وباالتجـــــاهين وســـــلك التـــــربيط وتخشـــــين وتنويـــــر الســـــطح فـــــي 
ـــين اإلســـفلت والخرســـانة  ـــرابط ب الخلطـــة اإلســـفلتية وا ســـا  ال

عليـه المهنـد  المشـرف  ونول ناتج المخلفات الى م ان يوافـق
ـــــوب ـــــاللون المطل ـــــة ب ضـــــافة مـــــادة موســـــية ملون  color)وا 

hardener)    ورش مادة  2(  غم/م4-3.5وبمعدل(pave 

crete 300 release agent)  80بودرة عازلة معتوة بمعدل 
وحســـب اللـــون المطلـــوب واعمـــال التختـــيم والتشـــميع  2غـــم /م
 700بمعــدل  وخلـط شـعيرات الفـايبر (super sealer)بمـادة 
ومراعــاة مجــاري تصــريف الميــاه وحســب المواصــفات  3غــم /م

 وتوجيهات المهند  في الموقع.

 
 

180 
مائة 
 وثمانون

 

    
 
 كتابة

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

.... 

 
 كتابة

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

 -:بالمتر المربع 2
( 10-3توــديم وتنفيــذ خلطــة اســفلتية ســاخنة بســما ة متغيــرة  

ســـم لـــربط منســـوب االســـفلت مـــع منســـوب المطـــب بعـــد الـــدمك 
لحــواف  (R.C)والســعر يشــمل الوــص المي ــاني ي ورش طبوــة 

االســــــفلت الوــــــائم وحســــــب مواصــــــفات وزارة االشــــــغال العامــــــة 
 واالس ان.

 
270 
مئتان 
 وسبعون

 

    
 كتابة

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

.... 

 كتابة
.......................

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

   المجموع ينقل إلى الخالصة 
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 المبلغ السعر اإلفرادي الكمية نوع العمل الرقم
 د ف د ف

 -:بالعدد 3
 صيانة مطبات نموذجية واعادة تاهيلها 

 
5 

 خمسة

    
 كتابة

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

 كتابة
.......................

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

   المجموع ينقل إلى الخالصة 
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 الخالصــــــــــــه
الصفحه المنقول  بيان االعمال الرقم

 منها
 القيمه

 دينار فلس

   1 + خلطة اسفلتية خرسانة مطبعة 1

   2 صيانة مطبات 2

     

 لمجمــــــــــــــــــــــــــــــــــوعا
  

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

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

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

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

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

 

 

 

 

 


