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 دفتر عقد المقاولة
 للمشاريع اإلنشائية

 

 الشروط الخاصة( –)الجزء الثاني 
 

 

 

 مبيدات حشريه  توريد وشراء:  المشروع 

                 
 

 1/20187لوازم  العطاء رقم :                 
 

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

 نماذج العرض والضمانات واالتفاقيات والبيانات -د
 
 

لشروط العامة، وتعتمد الشروط التالية يعتبر هذا الجزء من دفتر عقد المقاولة الموحد متممًا لجزء ا

 .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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 التعليمات للمناقصين  –

ersInstructions to Tender 

 
 (           1/2018لوازم     العطاء رقم )

 
 توريد وشراء مبيدات حشريه الخاص بمشروع : 

يمكن للمقاولين الذين يحق لهم شراء نسا  المناقصاة بموجاإل اإلعانن عان طارا هاذا العطااء، والارا بين  (1)
ع الدعوة مقابا دفع باالشتراك في المناقصة دن يتقدموا للحصوا عل  نسخة من وثائق العطاء الموزعة م

 ثمن النسخة المقرر.
 
 لهذا المشروع ما يلي: تشما وثائق العطاء (2)
 

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

 التعليمات للمناقصين -د 
 الشروط الخاصة -إل 
 الشروط الخاصة االءافية -ج 
 نات واالتفاقيات والبياناتنماذج العرض والءما -د

 الجزء الثالث: -
 المواصفات الخاصة -
 جداوا الكميات واألسعار -
 المخططات   :الجزء الرابع -
 المواصفات الفنية العامة :الجزء الخامس -
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 إعداد وتقديم عروض المناقصات
 

 طريقة تقديم العروض:
 ن يقااااوم بزيااااارة موقااااع العمااااا، ودن يتعاااارف ينبلااااي علاااا  ماااان ير ااااإل باالشااااتراك فااااي هااااذ  المناقصااااة د (3)

عليااه، ودن يحصااا بنفسااه وعلاا  مسااؤوليته ونفقتااه الخاصااة، علاا  جميااع المعلومااات النزمااة لااه لتقااديم 
العرض، ودن يتفهم ماهيتها والظروف المحيطة بالمشاروع وساائر العاادات المحلياة، وظاروف العماا، وكاا 

 تلك التي تؤثر عل  وءع دسعار عرءه. األمور األخرى التي لها عنقة بالمناقصة، دو
 

يقاادم عاارض المناقصااة علاا  نمااوذج عاارض المناقصااة الماادرج فااي هااذا الاادفتر، ويقااوم المناااقص  -د 
بتعبئة النموذج وجدوا الكميات واالساعار ودي جاداوا دو منحاق دخارى ويوقاع وثاائق المناقصاة 

 في األماكن المحددة لذلك.
 عار الوحدة في جداوا الكميات باألرقام والكلمات بخط واءح.يشترط دن يكون تعبئة خانة دس -إل 
ذا دجرى المنااقص دي تعاديا،  -ج  ال يجوز إدخاا دي تعديا عل  وثائق العطاء من قبا المناقص، وا 

 دو إذا دخا بأي من هذ  التعليمات، فإن ذلك يؤدي ال  رفض عرءه.
ن يقدم ذلك في مذكرة خاصاة منفصالة دما إذا دراد المناقص تقديم عرض بديا، فإن باستطاعته د

 ترفااااااااق بااااااااالعرض، شااااااااريطة دن يتقاااااااادم بااااااااالعرض األصاااااااايا كمااااااااا هااااااااو مطلااااااااوإل فااااااااي 
 الشروط، وللجنة العطاءات المختصة دن تنظر في عرءه البديا دو ترفءه.

 
يجإل عل  المناقص دن يقدم عرءه عل  النسق المطلاوإل فاي هاذ  التعليماات ودعاوة العطااء ودن يشاتما  (4)

   البيانات والمعلومات التالية:العرض عل
 

وءع منشأة المناقص فردا كان دو شركة، وكتااإل التفاويض للمساؤوا المفاوض باالتوقيع عنهاا.  -د 
ذا كانت هناك مشاركة بشكا ائتنف فإنه يجإل عل  الشركات المتآلفاة تقاديم اتفاقياة االئاتنف  وا 

فاردين(، ودن يوقاع دطاراف االئاتنف بينها بحيث يكون التآلف بالتكافا والتءاامن )مجتمعاين ومن
 عل  العرض، ودن يقدموا الكفاالت والءمانات بأسمائهم مجتمعين.

خبرة المناقص ومؤهنته، مع بيان وصاف المشااريع التاي سابق ودن دنجزهاا، والمشااريع الملتازم  -إل 
 بها حاليا، وبيان نسإل إنجازها بأرقام واقعية.

لااذين ينااوي اسااتخدامهم فااي التنفيااذ، شااريطة ذكاار اساام مقاااوا ذكاار دسااماء المقاااولين الفاارعيين ا -ج 
االشاالاا الكهروميكانيكيااة، علاا  دن يكااون هااذا المقاااوا الفرعااي مصاانفا ءاامن نفااس الفئااة التااي 

 ينتمي إليها المقاوا الرئيسي في تصنيفه، دو بالفئة التي تليها مباشرة بالتسلسا التنازلي.
دو شاايك مصاادق لصااالح صاااحإل العمااا وألماار ، بااالمبل  يرفااق مااع العاارض المقاادم كفالااة ماليااة  -د 

المحدد في )ملحق عرض المناقصة(، كدليا عل  جدّياة التازام المنااقص للادخوا فاي المناقصاة، 
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وعلاا  دن تكااون تلااك الكفالااة صااادرة عاان بنااك دو مؤسسااة ماليااة كااا منهمااا ماارخص للعمااا فااي 
 األردن.

هم العطاااء، حساابما تقاارر  اللجنااة المختصااة تعاااد هااذ  الكفاااالت  للمناقصااين الااذين لاام يحااا علااي
( دياام مان تااري  إحالاة العطااء دو انتهااء صانحية كفالاة المناقصاة ديهماا دسابق. دماا 7خنا )

المناااقص الااذي يحاااا عليااه العطاااء فتعاااد إليااه هااذ  الكفالااة بعااد دن يقاادم ءاامان األداء ويوقااع 
 العقد.

فعناادها يتوجااإل  (Bonds)ه ءاامانات تااأمين دمااا إذا كااان المناااقص منتميااا إلاا  بلااد تسااتعما فياا
 علاا  المناااقص دن يتقاادم بطلااإل مساابق إلاا  صاااحإل العمااا لمعرفااة فيمااا إذا كااان يقبااا مثااا هااذا
 الءمان، وفي كا األحواا يجإل دن تكون تلك الءمانات مصدقة من بنوك محلية عند تقديمها.

لرئيسي خارج األردن فإن عليه دن عنوان المناقص الرسمي الكاما. دما إذا كان مركز المناقص ا -ها 
يحدد عنوانا له في األردن ليعتبر عنوانه الرسامي الاذي توجاه إلياه كافاة المراسانت واإلشاعارات. 

 وكا إشعار دو رسالة تبعث مسجلة عل  هذا العنوان تعتبر وكأنها قد سلمت إليه.
نااا تكاااليف المااواد والتجهياازات دن يقاادم تحلااين ألسااعار البنااود الرئيسااية المحااددة فااي العطاااء، مبي -و 

 اآلليااااااااااة والمصاااااااااانعيات والمصاااااااااااريف اإلداريااااااااااة واألرباااااااااااا إلنجاااااااااااز بنااااااااااود األشاااااااااالاا 
 كاملة.

دي معلومات دو بيانات دخرى يطلإل إل  المنااقص تقاديمها دو إرفاقهاا بعرءاه إذا كانات مطلوباة  -ز 
 بموجإل الشروط الخاصة االءافية دو المواصفات الخاصة دو هذ  التعليمات.

 
تعتبر األسعار التي يدونها المناقص دماام البناود فاي جادوا الكمياات علا  دنهاا القيماة الكلياة ألشالاا كاا  (5)

نجازهاااا واصااانا دياااة عياااوإل فيهاااا وفقاااا للعقاااد، وتشاااما كاااذلك األعمااااا التمهيدياااة  مااان تلاااك البناااود وا 
(Preliminaries)  ي جدوا الكميات(.)اال اذا ورد لألعماا التمهيدية بنود منفصلة خاصة بها ف 

 
 توءيح االلتباس: (6)

 
إذا كان هنااك دي التبااس دو تنااقض فاي وثاائق العطااء، دو كانات هنااك حاجاة لتوءايح دي  ماوض فاي 
وثااائق العطاااء، فعلاا  المناااقص دن يتقاادم بطلااإل خطااي إلاا  رئاايس لجنااة العطاااءات المختصااة ماان دجااا 

زالااااة االلتباااااس فااااي موعااااد يساااابق التاااااري  المحاااا  ( 7دد لفااااتح العطاااااء بمااااا ال يقااااا عاااان )التوءاااايح وا 
ديام، ويتم توزيع اإلجابة خطيا عل  االستفسارات عل  جميع المناقصين المتقادمين للعطااء، وال يجاوز دن 

 يتخذ مثا هذا التوءيح مبررا لطلإل تمديد الموعد المحدد لتقديم العرض.
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 إيداع العروض: (7)
 
 (      /    توإل عليه من الخارج عطاء رقم )  يقدم العرض متكامن وفي ظرف مختوم مك -د 

 _______________________________________ الخاص بمشروع : 
_________________________________________________________ 

واسم المقاوا ويودع في صندوق العطاءات الذي تحدد  لجناة العطااءات المختصاة فاي إعننهاا 
 دو قبا الموعد والتاري  المحددين لإليداع. عن العطاء وذلك في

 إن دي عرض يقدم بعد موعد اإليداع يرفض ويعاد إل  صاحبة مقفن. -إل 
تفتح العروض عادة في جلسة علنية بحءور من ير إل من المناقصاين، إال إذا ناص فاي دعاوة  -ج 

 العطاء عل  اتباع دسلوإل آخر.
 إلزامية العروض: (8)

 
ملزمااا للمناااقص وال يجااوز سااحإل هااذا العاارض بعااد تقديمااه ويظااا العاارض ملزمااا يعتباار العاارض المقاادم 

( يوماا ابتاداء مان تااري  إياداع العاروض إال إذا حادد فاي دعاوة العطااء 90للمناقص الذي تقدم به لفترة )
 مدة التزام دطوا من هذ  المدة.

 عمنت الدفع وسعر المناقصة: (9)
 ردني إال إذا نص عل   ير ذلك في شروط دعوة العطاء.عل  المناقص تقديم دسعار  بالدينار األ 

ذا كانت هنالك عمنت دخرى للدفع منصوص عليها في نموذج عرض المناقصاة، فإناه يجاإل تحدياد تلاك  وا 
 العمنت ودسعار تحويلها في موعد "التاري  األساسي".

 
حالة العطاء  تقييم العروض وا 

 
 تقييم العروض: (10)

ات وتقييمهااا بموجااإل تعليمااات العطاااءات الحكوميااة الصااادرة بموجااإل نظااام يااتم دراسااة عااروض المناقصاا
 األشلاا الحكومية، ويفترض في المناقص دن يكون عل  اطنع ودراية بهذ  التعليمات.

 دسلوإل تدقيق العروض: (11)
إذا وجد في العرض خطأ دو تناقض باين حسااإل جملاة دي مبلا  وماا يجاإل دن تكاون علياه هاذ   -د 

بيااق سااعر الوحاادة، فللجنااة المختصااة الحااق بتعااديا جملااة المبلاا  بمااا يتفااق وتطبيااق الجملااة بتط
 سعر الوحدة، وبالتالي يتم تعديا مجموع األسعار دو المبل  اإلجمالي للعطاء وفقا لذلك.

إذا اختلااف العاادد المااذكور باألرقااام عاان المااذكور كتابااة بالكلمااات، فتعتباار كتابااة الكلمااات هااي  -إل 
 لقيمة تبعا لذلك.الملزمة وتصحح ا
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إذا وجااد خطااأ فااي دي ماان العمليااات الحسااابية، فإنااه يااتم تصااحيح المجمااوع ويكااون المجمااوع  -ج 
 المصحح ملزما للمناقص.

إذا وجااد دن المناااقص لاام يقاام بتسااعير بنااد دو دكثاار ماان البنااود، فإنااه يحااق للجنااة المختصااة إمااا  -د 
ا محملااة علاا  بنااود العطاااء األخاارى، رفااض العاارض، دو اعتبااار تلااك البنااود  ياار المسااعرة وكأنهاا

 وعل  المناقص تنفيذها )فيما إذا دحيا عليه العطاء( بدون مقابا.
 إذا قام المناقص بتسعير بند بصورة مللوطة دو مبال  فيها، فللجنة المختصة الحق بما يلي: -ها 

 رفض العرض، دو - 1
لدارجاة ودساعار المناقصاين تعديا األسعار بموافقة المقااوا مستأنساة بأساعار الساوق ا - 2

اآلخرين ) شريطة دن تبق  القيمة اإلجمالياة للعارض بعاد التعاديا مسااوية دو دقاا مان 
 قيمة العرض بعد التدقيق الحسابي(.

تحتفظ لجنة العطاءات المختصة بحقها في إهماا دي عرض  ير متقيد بما ورد فاي هاذ  التعليماات. كماا  (12)
حالة العطاء دون التقيد بأقاا العاروض قيماة، تمارس صنحياتها بموجإل دحكام  نظام األشلاا الحكومية وا 

ويتم كا ذلك دون دن يكون ألي مناقص لم يفز بالعطاء دي حق فاي مطالباة صااحإل العماا باأي تعاويض 
 إزاء ذلك.

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

( يوما من تااري  إبن اه خطياا بإحالاة 14توقيع العقد خنا فترة )عل  المناقص الفائز بالعطاء دن يقوم ب
العطاء عليه دو تلزيمه له، وعل  المناقص دن يقادم إلا  صااحإل العماا ءامان األداء عناد توقياع اتفاقياة 
العقااد حسااإل نمااوذج الءاامان المرفااق، وتكااون قيمااة هااذا الءاامان الصااادر عاان دحااد البنااوك دو احاادى 

صة للعما في األردن بالمبل  المحدد )في ملحق عارض المناقصاة( وذلاك ءامانا المؤسسات المالية المرخ
 لتنفيذ التزامات العقد تنفيذا تاما ، ولدفع ما قد يترتإل عل  المقاوا وفاء أل راض العقد.

إذا رفض المناقص دو تأخر عن توقيع اتفاقية العقد، دو عجز عان تقاديم ءامان األداء المطلاوإل، فعنادها 
لعمااا مصاااادرة  كفالااة المناقصاااة المرفقااة بعرءاااه دون الرجااوع إلااا  القءاااء، وال يكاااون يحااق لصااااحإل ا

 للمناقص دي حق في المطالبة بها دو بأي تعويض بشأنها.
 ءمان إصنا العيوإل ) كفالة اصنا العيوإل(: (14)

 علااا  المقااااوا دن يقااادم لصااااحإل العماااا عناااد تسااالمه شاااهادة تسااالم األشااالاا، ءااامان إصااانا العياااوإل 
% من قيمة األعماا المنجزة، لءامان قياماه باساتكماا االعمااا المتبقياه و تنفياذ دعمااا إصانا 5ة بقيم

العيوإل المطلوبة للمدة المنصوص عليها في ملحق عرض المناقصاة، وبحياث يكاون هاذا الءامان صاادرا 
ا يعااد عن بنك دو مؤسسة مالية كا منهما مرخص للعما في األردن. وبتسليم هذا الءمان لصاحإل العما

 للمقاوا ءمان األداء.
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 نموذج كتاإل عرض المناقصة
Letter of Tender 

 
 

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

 ............................إل  السادة )صاحإل العما( : .................................................
لقد قمنا بزيارة الموقع  والتعرف عل  الظروف المحيطة به، كما قمنا بدراسة شروط العقد، والمواصفات، 
والمخططات، وجداوا الكميات، وملحق عرض المناقصة، والجداوا األخرى، ومنحق العطاء ذات 

ة بتنفيذ دشلاا المشروع المذكور دعن . ونعرض نحن الموقعين األرقام:.................................. المتعلق
صنا دية عيوإل فيها وفقا لهذا العرض الذي يشما كا هذ   نجازها وتسليمها وا  ددنا  دن نقوم بتنفيذ األشلاا وا 

  آخر عن  مقابا مبل  إجمالي وقدر :.......................................... دو دي مبلدالوثائق المدرجة 
 يصبح مستحقا لنا بموجإل شروط العقد.

 
إننا نقبا تعيين "مجلس فض الخنفات" بموجإل "الفصا العشرين" من شروط العقد وسوف نقوم باالتفاق عل  

 تعيين دعءائه حسإل ملحق عرض المناقصة.
 

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

 من "كتاإل عرض المناقصة".
( من شروط العقد، ودن نباشر 4/2نتعهد في حالة قبوا عرءنا، دن نقدم ءمان األداء المطلوإل بموجإل المادة )

ر المباشرة، ودن ننجز األشلاا ونسلمها ونصلح دية عيوإل فيها وفقا لمتطلبات وثائق العقد خنا العما بتاري  دم
 "مدة اإلنجاز".

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

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

 د: ........................................توقيع المناقص: ................................... شاه
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صهملحق عرض المناق  

Appendix to Tender 
  1/2018 لوازم   العطاء رقم:             توريد وشراء مبيدات حشريه  المشروع:

 

 رقم المادة البيااااان
 التحديدات

 اسم صاحإل العما:
 عنوانه:

1/1/2/2 
 1/3و

 السياحي سلطة اقليم البترا التنموي 
 (  28االردن ص إل )  –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 ااااااااااا) التعليمات كفالة اصنا العيوإل

 1/1/3/3 لألشلاانجاز إل مدة ا
 

من تاري   ( يوما تقويميا 30)    
 دمر المباشرة

 ( يوما تقويميا   ااا) 1/1/3/7 صنا العيوإلإشعار بإلفترة ا
 القوانين األردنية السارية المفعوا 1/4 القانون الذي يحكم العقد
 الللة العربية 1/4 الللة المعتمدة في العقد

 الللة العربية  1/4 للة االتصاا
ل  إا دخوا المقاوا حق الالمدة التي سيمنح فيه

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

 . المباشرة
 داءألقيمة ءمان ا

قيمة ءمان األداء خنا فترة اإلشعار بإصنا 
 العيوإل )ءمان اصنا العيوإل(

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

  4/9 نظام توكيد الجودة
 لوإلمط 

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

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

 مشمولة ءمن مدة اإلنجاز
 ( دينار عن كا يوم تأخير        15)   8/7 قيمة تعويءات التأخير
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 نموذج كفالة المناقصة
Form of Tender Guarantee 

 

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

 
إل  السادة )صاحإل العما(: .............................................................................. لقد 

................ سيتقدم تم إعنمنا دن المناقص: شركة: ........................................................
بعرض للمناقصة للمشروع المنو  عنه دعن  استجابة لدعوة العطاء، ولما كانت شروط العطاء تنص عل  دن يتقدم 
 المناقص بكفالة مناقصة مع عرءه، وبناء عل  طلبه، فإن مصرفنا: 

رجعة عنه دن يدفع لكم مبل :  بنك ...................................................... يكفا بتعهد ال
............................................................ عند ورود دوا طلإل خطي منكم وبحيث يتءمن 

 الطلإل ما يلي:
 
دن المناقص، بدون موافقة منكم، قام بسحإل عرءه بعد انقءاء آخر موعد لتقديم العروض دو قبا  -د 

 ( يوما، دو90دة با)انقءاء صنحية العرض المحد
( من شروط 1/6دنكم قد قمتم بإحالة العطاء عليه، ولكنه دخفق في ابرام اتفاقية العقد بموجإل المادة ) -إل

 العقد، دو
( من شروط 4/2دنكم قد قمتم باحالة العطاء عليه ، ولكنه دخفق في تقديم ءمان األداء بموجإل المادة ) -ج

 العقد.
 

( يوما ويتعين إعادتها إلينا، كما دن هذ  90قءاء مدة صنحية الكفالة الباللة )وعل  دن يصلنا الطلإل قبا ان
 الكفالة تحكمها القوانين المعموا بها في األردن.

 
 توقيع الكفيا / البنك: ...........................................

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

 ري :             ............................................التا
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 4-د
 

 نموذج اتفاقية العقد

Form of Contract Agreement 

 
 

 1/2018لوازم  العطاء رقم :                توريد وشراء مبيدات حشريه  .. المشروع:

 
 

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

 بين

 
 .... عل  اعتبار  "الفريق األوا" ..  سلطة إقليم البترا التنموي السياحي.صاحإل العما ........

 و

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

.......................................................................  مقاوا بتنفيذ دشلاا مشروع:لما كان صاحإل العما را با في دن يقوم ال  

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

صنا دية عيوإل فيها وتسليمها  نجازها وا  ولما كان قد قبا بعرض المناقصة الذي تقدم به المقاوا لتنفيذ األشلاا وا 
 وفقا لشروط العقد،

 فقد تم االتفاق بين الفريقين عل  ما يلي:
التفاقية نفس المعاني المحددة لها في شروط العقد المشار إليها يكون للكلمات والتعابير الواردة في هذ  ا - 1

 فيما بعد.
 تعتبر الوثائق المدرجة تاليا جزءا ال يتجزد من هذ  االتفاقية وتتم قراءتها وتفسيرها بهذ  الصورة: - 2

 .......... .....................    "كتاإل القبوا"  -د 
 ...................................   "كتاإل عرض المناقصة -إل 
 منحق المناقصة ذات األرقام: .................................. -ج 
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 شروط العقد )الخاصة والعامة( -د 
 المواصفات وكما هو وارد في نموذج استدراج العروض المرفق  بطيه  . -ها 
 المخططات -و 
 ألخرى(والجداوا المسعرة )جداوا الكميات والجداوا ا -ز 

 
 4-د

 
  (           ) ""قيمة العقد المقبولة - 3

 يوما تقويميا              (         )    "مدة اإلنجاز" 
  
إزاء قيام صاحإل العما بدفع الدفعات المستحقة للمقاوا وفقا للشروط، يتعهد المقاوا بتنفيذ األشلاا  - 4

صنا دية عيوإل فيها وتسليمها وفقا ألح نجازها وا   كام العقد.وا 
 
صنا دية عيوإل فيها وتسليمها، يتعهد صاحإل العما بأن  - 5 نجازها وا  إزاء قيام المقاوا بتنفيذ األشلاا وا 

 يدفع إل  المقاوا قيمة العقد بموجإل دحكام العقد في المواعيد وباألسلوإل المحدد في العقد.
وتوقيعها في الموعد المحدد دعن  وذلك وفقا  وبناءا عل   ما تقدم فقد اتفق الفريقان عل  إبرام هذ  االتفاقية

 للقوانين المعموا بها.
 

 الفريق الثاني )المقاوا(
 

 الفريق األوا )صاحإل العما(

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

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

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

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

 

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

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

 
 .... مجلس المفوءين  ..رئيسالوظيفة: .

 
 ..........وقد شهد عل  ذلك: ......................
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 نموذج ءمان األداء )كفالة حسن التنفيذ(

Performance Guarantee 

 
إل  السادة: .............................................................................................. 

.............................. قد يسرنا إعنمكم بأن مصرفنا: ...............................................
 كفا بكفالة مالية، المقاوا: ............................................................................

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

 ( /  اء رقم )بخصوص العط
المتعلق بمشروع: ..................................................................................... بمبل : ) 
 ........................ ( دينار دردني .....................................................

تنفيذ  ..................................................... وذلك لءمان......................................
 العطاء المحاا عليه حسإل الشروط الواردة في وثائق عقد المقاولة، ودننا نتعهد بأن 

 –بمجرد ورود دوا طلإل خطي منكم المبل  المذكور دو دي جزء تطلبونه منه بدون دي تحفظ دو شرط  –ندفع لكم 
 سباإل الداعية لهذا الطلإل بأن المقاوا قد رفض دو دخفق في تنفيذ دي من التزاماته مع ذكر األ
 وذلك بصرف النظر عن دي اعتراض دو مقاءاة من جانإل المقاوا عل  إجراء الدفع. –بموجإل العقد 

دد مبدئيا وتبق  هذ  الكفالة سارية المفعوا من تاري  إصدارها ولحين تسلم األشلاا المنجزة بموجإل العقد المح
بتاري  ........... شهر ............... من عام ................................. ما لم يتم تمديدها دو تجديدها 

 بناء عل  طلإل صاحإل العما.
 

 توقيع الكفيا / مصرف: ..............................

 المفوض بالتوقيع: ....................................
 ي : ..............................................التار 
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 8-د
 نموذج ءمان إصنا العيوإل )كفالة اصنا العيوإل(

Defects Liability Guarantee 

 
إل  السادة: .............................................................................................. 

صرفنا: ............................................................................. قد يسرنا إعنمكم بأن م
 كفا بكفالة مالية، المقاوا: .............................................................................

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

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

 ............................................ ( دينار دردني .....................................
............................................................................... وذلك ءمانا اللتزام المقاوا 

 لتنفيذ جميع التزاماته فيما يخص دعماا اإلصنحات والصيانة بموجإل دحكام عقد المقاولة.
 

ننا نتعهد بأن ندفع لكم  المبل  المذكور دو دي جزء تطلبونه منه بدون دي  –خطي منكم  بمجرد ورود دوا طلإل –وا 
تحفظ دو شرط، مع ذكر األسباإل الداعية لهذا الطلإل بأن المقاوا قد رفض دو دخفق في تنفيذ التزاماته فيما يخص 
دعماا اإلصنحات والصيانة بموجإل العقد، وكذلك بصرف النظر عن دي اعتراض دو مقاءاة من جانإل المقاوا 

 إجراء الدفع. عل 
 

وتبق  هذ  الكفالة سارية المفعوا من تاري  إصدارها ولحين التسلم النهائي لألشلاا بموجإل العقد وقيام المقاوا 
 بإكماا النواقص واإلصنحات المطلوبة ما لم يتم تمديدها دو تجديدها بناء عل  طلإل صاحإل العما.

 
 .توقيع الكفيا / مصرف: ..........................
 المفوض بالتوقيع: ..................................
 التاري : ............................................
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 المواصفات الخاصة
 
 

يرج  التقادم بعارض دساعار  ) .مبيدات الستخدامها بطريقة الرش السطحي داخا زرائإل الحيوانات وخارجها -1
 تر.ل  1600المطلوبة   نوعين عل  األقا(. علما دن الكميةل

علا  يرجا  التقادم بعارض دساعار لناوعين )   (ULV)مبيدات الستخدامها بطريقة الارذاذ متنااهي الصالر  -2
 لتر.   800، علما دن الكمية المطلوبة  (األقا

علاا   يرجا  التقاادم بعاارض دساعار لنااوعين. )(Fogging)مبيادات السااتخدامها بطريقاة التءاابيإل الحااراري  -3
 لتر.   800  الكمية المطلوبة   علما دن  (األقا

 لتر.   500  علما دن الكمية المطلوبة   مبيدات لمكافحة النما االبيض ،  -4

 يجوز الجمع بين الطريقتين في البندين الثاني والثالث للمبيد الواحد. -5

 % إذا كانت منفردة.10دن ال تقا نسبة المادة الفعالة سيبرمثرين عن  -6
 % إذا كانت منفردة.2.5الة دلتامثرين عن دن ال تقا نسبة المادة الفع -7
% إذا كانت منفردة، علما دنه يجوز الجمع بين 2.5دن ال تقا نسبة المادة الفعالة المبداسيهالوثرين عن  -8

 دكثر من مادة فعالة للنوع الواحد 
دو  بخصوص مبيدات التءبيإل الحراري والرذاذ متناهي الصلر، يجإل دن ال تكون المادة المذيبة كيروساين -9

 دي مادة دخرى  ير موص  بها من قبا منظمة الصحة العالمية.
لتاار  5المبيااد علاا  شااكا سااائا ) مركااز مسااتحلإل ( داخااا عبااوات ال تقااا عاان  تركيااإلدن يكااون  -10

 للعبوة الواحدة.
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 الشروط العامة

 
 واد الفعالااة،الما كاا ناوع والتاي تباينلالملصااقات النزماة  بلاد المنشاأ، تقاديم عارض فناي متكاماا يشاما: -1

  التراكيز، نسإل وطريقة االستعماا، مدة األثر المتبقي، ... وما إل  ذلك.
تقديم ثنثة عروض، بحيث يكون كا عرض مستقا بذاته عن العروض األخرى: العارض األوا لمبيادات  -2

ذات صااناعة محليااة والعاارض الثاااني لمبياادات مسااتورد  ماان دوا جنااوإل شاارق آساايا، والعاارض الثالااث 
 مستورد  من دوا دوروبا  لمبيدات

دن يكون المبيد مسجن لدى وزارة الزراعاة لمكافحاة آفاات الصاحة العاماة وان ترفاق الوثاائق التاي تثبات  -3
 ذلك وهي: 
صااورة عاان شااهادة تسااجيا المبيااد مصاادقة ماان وزارة الزراعااة حسااإل  األصااوا    وسااارية   -

 المفعوا.

فاااات مصااادقة حساااإل  األصاااوا   وساااارية صاااورة عااان تصاااريح بياااع دو اساااتيراد مبيااادات اآل -      
 المفعوا.

 األسعار تشما الءرائإل والتوريد إل  مستودعات السلطة/ وادي موس .        -4    
 األسعار اإلفرادية الكميات الواردة في الجدوا قابلة للزيادة والنقصان حسإل -5    
 السلطة  ير ملزمة بأقا األسعار.  -6    
 المعروءة ر من شركة وذلك حسإل جودة المواد ئة المناقصة ألكثيحق للسلطة تجز   -7    
 يوما من تاري  اإلحالة 30تكون مدة التوريد خنا  -8   
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 هذا الجدوا لتقديم دسعار المبيدات المصنوعة محليا

 
 الكمية اإلسم التجاري البيان الرقم

 لتر

 السعر / لتر
 فلس          دينار

مبيدات حشرية  1
مكافحة آفات الصحة ل

العامة بطريقة الرش 
 السطحي

 

1- 
 

 
 

1600 
 

  

2- 
 

  

3-   

مبيدات حشرية  2
لمكافحة آفات الصحة 

العامة بطريقة 
التءبيإل الحراري 

(fogging)     

1- 800   

2-   

3-   

مبيدات حشرية  3
لمكافحة آفات الصحة 
العامة بطريقة الرذاذ 

 متناهي الصلر
(ULV)     

1-  
 
 

800 

  

2-   

3-   

مبيدات لمكافحة النما  4
 االبيض 

1- 

500 

  

2-   

3-   
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 هذا الجدوا لتقديم دسعار المبيدات المستوردة من دوا جنوإل شرق آسيا       
 

 الكمية اإلسم التجاري البيان الرقم
 لتر

 السعر / لتر
 فلس          دينار

مبيدات حشرية  1
لمكافحة آفات الصحة 
العامة بطريقة الرش 

 السطحي
 

1- 
 

 
 

1600 
 

  

2- 
 

  

3-   

مبيدات حشرية  2
لمكافحة آفات الصحة 

العامة بطريقة 
التءبيإل الحراري 

(fogging)     

1- 800   

2-   

3-   

مبيدات حشرية  3
لمكافحة آفات الصحة 
العامة بطريقة الرذاذ 

 متناهي الصلر
(ULV)     

1-  
 
 

800 

  

2-   

3-   

مبيدات لمكافحة النما  4
 االبيض 

1- 

500 

  

2-   

3-   
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 هذا الجدوا لتقديم دسعار المبيدات المستوردة من دوا دوروبا       

 
 

 الكمية اإلسم التجاري البيان الرقم
 لتر

 السعر / لتر
 فلس          دينار

مبيدات حشرية  1
افحة آفات الصحة لمك

العامة بطريقة الرش 
 السطحي

 

1- 
 

 
 

1600 
 

  

2- 
 

  

3-   

مبيدات حشرية  2
لمكافحة آفات الصحة 

العامة بطريقة 
التءبيإل الحراري 

(fogging)     

1- 800   

2-   

3-   

مبيدات حشرية  3
لمكافحة آفات الصحة 
العامة بطريقة الرذاذ 

 متناهي الصلر
(ULV)     

1-  
 
 

800 

  

2-   

3-   

مبيدات لمكافحة النما  4
 االبيض 

1- 

500 

  

2-   

3-   
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 الخالصة العامة
مبيدات حشريه لمشروع توريد   
 

الصفحه  القيمة
 المنقول منها

 الرقم نوع العمل
 فلس دينار

 1 توريد مبيدات حشريه    

 

 

 المجـمـــوع   
 

 ادة من السعر اإلجمالي  نسبة ........ % كتابااة ...................................خصم  دو زي
 
 

 المجموع النهائي 
 

    

مبل  فقط وقدر  
.................................................................................................. 

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

 

 

               :اسم المقاوا

التوقيع:                                                                          

:                    التاري                                                        

رقم الهاتف :                                                                               

 


