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 8108/  رفع المناىل وقرالت  م.خ    مشروع 
 

 التعميمات لممناقصين  –أ 

Instructions to Tenderers 

 
 (      8108 /  8مناقصو رقم ) س .ع 

 
 رفع المناىل ومصائد التصريفالخاص بمشروع :  

 
 استدراج عروض   –مناقصو 

 
نسى  المناقصىة بمو ىإل انعىنن عىن طىرا ىىذا ال طىا    الحصول عمى يمكن لممقاولين الذين يحق ليم  (0)

والىىىرانبين باالشىىىتراك فىىىي المناقصىىىة لن يتقىىىدموا لمحصىىىول عمىىى  نسىىىخة مىىىن و ىىىائق ال طىىىا  الموزعىىىة مىىىع 
 الدعوة.

 ليذا المشروع ما يمي: تشمل و ائق ال طا  (8)
 دعوة ال طا  بما فييا انعنن -

 الشروط العامة للعقد  :انغضء األٔل  -

 :الجزء الثاني -
  ميمات لممناقصينالت -ل 
 نماذج ال رض والضمانات واالتفاقيات والبيانات -إل

 الجزء الثالث: -
 المواصفات الخاصة -
  داول الكميات واألس ار -
 المواصفات الفنية ال امة  :الرابعالجزء  -
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 نموذج كتاب عرض المناقصة
Letter of Tender 

 
 

 8/8108مناقصو رقم : س . ع                                  رفع المناىل ومصائد التصريفالمشروع :   
 
 

 إل  السادة )صاحإل ال مل( : .........    سمطة اقميم البترا المحترمين   ...........................
روط ال قد  والمواصفات  لقد قمنا بزيارة الموقع  والت رف عم  الظروف المحيطة بو  كما قمنا بدراسة ش

والمخططات  و داول الكميات  وممحق عرض المناقصة  وال داول األخرى  ومنحق ال طا  ذات األرقام: 
.................................. المت مقة بتنفيذ لشغال المشروع المذكور لعنه. ون رض نحن الموق ين لدناه 

ن ازىا وتسمي صنا لية عيوإل فييا وفقا ليذا ال رض الذي يشمل كل ىذه الو ائق لن نقوم بتنفيذ األشغال وا  ميا وا 
عنه مقابل مبمغ إ مالي وقدره: ........................................................... لو لي لالمدر ة 

 مبمغ آخر يصبح مستحقا لنا بمو إل شروط ال قد.
 

"الفصل ال شرين" من شروط ال قد وسوف نقوم باالتفاق عم  إننا نقبل ت يين "م مس فض الخنفات" بمو إل 
 ت يين لعضائو حسإل ممحق عرض المناقصة.

 
( يوما من تاري  إيداع ال روض  ولن يبق  ال رض ممزما لنا  01نوافق عم  االلتزام ب رض المناقصة ىذا لمدة )

ممحق عرض المناقصة يشكل  ز ا ال ويمكنكم قبولو في لي وقت قبل انقضا  مدة االلتزام ىذه. كما نقر بأن 
 يت زل من "كتاإل عرض المناقصة".

 
( من شروط ال قد  ولن نباشر 4/8نت يد في حالة قبول عرضنا  لن نقدم ضمان األدا  المطموإل بمو إل المادة )

ال قد خنل ال مل بتاري  لمر المباشرة  ولن نن ز األشغال ونسمميا ونصمح لية عيوإل فييا وفقا لمتطمبات و ائق 
 "مدة انن از".

 
ل  لن يتم ذلك  فإن "كتاإل عرض المناقصة" ىذا مع "كتاإل  وما لم يتم إعداد وتوقيع اتفاقية ال قد فيما بيننا  وا 

 القبول لو قرار انحالة" الذي تصدرونو ي تبر عقدا ممزما فيما بيننا .
 

 ن ال روض التي تقدم إليكم.ون مم كذلك بأنكم نير ممزمين بقبول لقل ال روض قيمة لو لي م
 

 حرر ىذا ال رض في اليوم:  ..................... من شير: ................ عام: .......................

 توقيع المناقص: ................................... شاىد: ........................................
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 الملحق 2 –ج 
Appendix 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 

 ٌؼزجش ْزا انًهؾك عضءا" يٍ ارفبلٍخ انؼمذ   ■
 

ٌّ انًمبٔل يهضو  يالؽظخ: ثبعزضُبء انجُٕد انزً رًذ رؼجئزٓب ٔفمبً نًزطهجبد طبؽت انؼًم ، فإ

 ثبعزكًبل انجٍبَبد انزبنٍخ لجم رمذٌى ػشػّ .

 انجٍبٌ انًٕػٕع انًبدح

 انًٕاطفبد انفٍُخ انؼبيخ ٔانخبطخ انًزؼهمخ  انًٕاطفبد 1/1/2

 .  انًٍبِ ٔانًغبسي3. انطشق 2. األثٍُخ   1

  انًخططبد 1/1/3

 % ( يٍ لًٍخ انًُبلظخ 5)  كفبنخ انذخٕل فً انًُبلظخ 

 ( ٌٕيبً رمًٌٍٕبً  21)  يذح اإلَغبص  1/1/9

 االرفبلٍخ -1 أٔنٌٕخ ٔصبئك انؼمذ 1/3

 انخبطخ انششٔؽ -2  

 انششٔؽ انؼبيخ -3  

 انًٕاطفبد -4  

 انًخططبد -5  

 رظًٍى انًمبٔل ) إٌ ٔعذ( -6  

 عذأل انكًٍبد -7  

 انمبٌَٕ األسدًَ انمبٌَٕ انزي ٌؾكى انؼمذ 1/4

 انهغخ انؼشثٍخ نغخ انؼمذ 1/5

 ثزبسٌخ انًجبششح رٕفٍش انًٕلغ 2/1

  يًضم طبؽت انؼًم 3/1

  انًُٓذط 3/2

 ػًبٌ األداء ) كفبنخ انزُفٍز(  4/4

 انمًٍخ -        

 % ( يٍ لًٍخ انؼطبء11)

 % ( لًٍخ األشغبل انًُغضح5) كفبنخ إطالػ انؼٍٕة )كفبنخ انظٍبَخ ( 

 يزطهجبد رظًٍى انًمبٔل 5/1

 ) إٌ ٔعذ انزظًٍى( 

 

  -ػهى انًمبٔل رمذًٌّ –ثشَبيظ انؼًم  7/2

 انًُٕرط

انًجبششح ثشَبيظ  ( أٌبو يٍ ربسٌخ7خالل )

 خطً
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 رؼٌٕؼبد انزأخٍش  7/4

 انمًٍخ -     

 ( دٌُبس ػٍ كم ٌٕو رأخٍش   21)  

 

 

  انؾذ االلظى -     
 فزشح اإلشؼبس ثإطالػ انؼٍٕة  9/1

 ) فزشح انظٍبَخ (

( ٌٕيبً يٍ ربسٌخ إَغبص األشغبل ثًٕعت 365)

 (8/2انًبدح )

  انزغٍـٍشاد: انؼًم ثبنًٍبٔيخ 11/2

 ثبنكٍم يغ عذٔل انكًٍبد  ■ رمذٌش لًٍخ األشغبل 11/1
 

 ثبنًمطٕع  ■  
 

 %( نهًٕاد ٔانزغٍٓضاد اَنٍخ انًٕسدح 81) انُغجخ انًئٌٕخ يمبثم انزؾؼٍشاد 11/2
 

 %( يٍ لًٍخ انجُذ أًٌٓب ألم81أٔ )  

 )  ـــــ  ( دٌُبس انؾذ األدَى نمًٍخ انذفؼخ انًشؽهٍخ 11/3

 %( يٍ لًٍخ كم دفؼخ5) انًؾزغضحَغجخ انًجبنغ  11/4

 انذٌُبس األسدًَ ػًهخ انذفغ 11/7

  انفبئذح انمبٍََٕخ ػهى انذفؼبد انًزأخشح 11/8

انزأيٍُبد انًطهٕة يٍ انًمبٔل  14/1

 اعزظذاسْب

 

 %( يٍ لًٍخ انؼمذ115) األشغبل ثًب فٍٓب انًٕاد ٔانزغٍٓضاد -أ 

 انمًٍخ االعزجذانٍخ يؼذاد انًمبٔل -ة   

 )  ــــ( دٌُبس ػٍ كم ؽبدس يُفشد ػذ انطشف انضبنش -ط   
 يًٓب ثهغ ػذد انؾٕادس

  انًغزخذيٍٍ ٔانؼًبل -د   

 عهطخ رؼٍـٍٍ يغهظ فغ انخالفبد 15/1

 )إرا نى ٌزى اإلرفبق ػهى رؼٍـٍُٓب(

 عًؼٍخ انًؾكًٍٍ األسدٍَـٍٍ

  انزؾكٍى : 15/3

 لبٌَٕ انًًهكخ األسدٍَخ انٓبشًٍخثًٕعت  انمبٌَٕ انٕاعت انزطجٍك        

 األسدٌ  يكبٌ انزؾكٍى      

 انهغخ انؼشثٍخ نغخ انزؾكٍى     

 ػذد انًؾكًٍٍ     

 

 

 

 ٔاؽذ
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 نموذج اتفاقية العقد 4 –ج 
 

agreement 
 

 طبؽت انؼًم :  عهطخ الهٍى انجزشا انزًُٕي انغٍبؽً   

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

___________________________________________________________ 
  - سفغ انًُبْم ٔيظبئذ انزظشٌفٌشغت طبؽت انؼًم فً رُفٍز األشغبل انًزؼهمخ ثًششٔع.

 ٔانًكٌٕ يٍ: ؽغت عذٔل انكًٍبد  انًشفك  2118/  8ط.ع 
 

 

 (   OFFERالعرض   )  أوالً:

نمذ لبو انًمبٔل ثزفؾض انٕصبئك انًذسعخ فً انًهؾك ، ٔانزي ٌؼزجش عضءاً ال ٌزغضأ يٍ ْزِ 

االرفبلٍخ ، ٌٔؼشع انًمبٔل اٌ ٌمٕو ثزُفٍز األشغبل ٔإطالػ أٌخ ػٍٕة فٍٓب ٔفمبً نًزطهجبد 

عًبنً لذسِ ) ...................... ( أٔ أي يجهغ آخش ٌظجؼ يغزؾمبً نّ انؼمذ ، يمبثم يجهغ إ

 ثًٕعت أؽكبو انؼمذ . 

إٌ ْزا انؼشع ، انزي رمذو انًمبٔل ثُغخزٍٍ أطهٍزٍٍ يٕلؼزٍٍ يُّ ، ًٌكٍ نظبؽت انؼًم  

 لجٕنّ ثزٕلٍؼّ ٔإػبدح َغخخ أطهٍخ ٔاؽذح يُّ إنى انًمبٔل ٔرنك لجم ربسٌخ ................

إٌ انًمبٔل يزفٓى نؾك طبؽت انؼًم ثأَّ غٍش يهضو ثمجٕل الم األعؼبس أٔ لجٕل أي ػشع 

 رى رغهًّ نزُفٍز األشغبل .

 رٕلٍغ انًمبٔل : .............................

 انزبسٌـــخ :   ..............................

 ( : ACCEPTANCEقبول )  ثانياً:
 

ٌّ طبؽت انؼًم ، ثًغشد رٕلٍ ؼّ أدَبِ ، لذ لجم ثؼشع انًمبٔل ٌٕٔافك اَّ إصاء لٍبو انًمبٔل إ

 ثزُفٍز األشغبل ٔإطالػ أٌخ ػٍٕة فٍٓب ، عٍمٕو ثًٕافبرّ ثبنذفؼبد ؽغت أؽكبو انؼمذ.

 لًٍخ انؼمذ: ............................

 يذح اإلَغبص:...........................

 
 رغهى انًمبٔل نهُغخخ األطهٍخ انًٕلؼخ يٍ لجم طبؽت انؼًم.رؼزجش ْزِ االرفبلٍخ َبفزح ثزبسٌخ 

 
 
 

 رٕلٍغ طبؽت انؼًم: ...................................

 انًفٕع ثبنزٕلٍغ ػُّ : .............................

 ٔظٍفزّ : .........................

 انزبسٌخ: .........................
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 األداء ) كفالة التنفير (نموذج ضمان  6 –ج 
Performance Guarantee 

 
 

 

 : ...................................................................................إنى انغبدح
 .. 

 : .................................................................. ٌغشَب إػاليكى ثأٌ يظشفُب

 
 ثكفبنخ يبنٍخ ، انًمبٔل:..................................................................لذ كفم 

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

 

 ثخظٕص انؼطبء سلى )      /    (

 :..............................................................................انًزؼهك ثًششٔع 

 ثًجهغ : ) ........................................( دٌُبس أسدًَ.................................

ٍز انؼطبء انًؾبل ػهٍّ .................................................................ٔرنك نؼًبٌ رُف

ؽغت انششٔؽ انٕاسدح فً ٔصبئك ػمذ انًمبٔنخ ، ٔأَُب َزؼٓذ ثأٌ َذفغ نكى . ثًغشد ٔسٔد أٔل 

ؽهت خطً يُكى انًجهغ انًزكٕس أٔ أي عضء رطهجَّٕ يُّ ثذٌٔ أي رؾفع أٔ ششؽ. يغ ركش 

ٌّ انًمبٔل لذ سفغ أٔ أخفك فً رُفٍز أي يٍ ا نزضايبرّ ثًٕعت األعجبة انذاػٍخ نٓزا انطهت ثأ

 انؼمذ . ٔرنك ثظشف انُظش ػٍ أي اػزشاع أٔ يمبػبح يٍ عبَت انًمبٔل ػهى إعشاء انذفغ .

 

ٔرجمى ْزِ انكفبنخ عبسٌخ انًفؼٕل يٍ ربسٌخ إطذاسْب ٔنؾٍٍ رغهى األشغبل انًُغضح ثًٕعت انؼمذ 

بو...................... يب نى ٌزى انًؾذد يجذئٍبً ثزبسٌخ..................... شٓش.....................يٍ ػ

 رًذٌذْب أٔ رغذٌذْب ثُبء" ػهى ؽهت طبؽت انؼًم .

 

 

 رٕلٍغ انكفٍم/ يظشف:....................
 

 انًفٕع ثبنزٕلٍغ : .......................      
 

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

 
 إنى انغبدح :.....................................................................................

ٌّ يظشفُب:   ....................................................................ٌغشَب إػاليكى ثأ

 لذ كفم ثكفبنخ يبنٍخ ، انًمبٔل: ..................................................................

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

 ثخظٕص انؼطبء سلى )      /     (

 انًزؼهك ثًششٔع : .............................................................................

 ثًجهغ : ) ........................................( دٌُبس أسدًَ.................................

..........................................................................ٔرنك ػًبَبً .......................

النزضاو انًمبٔل نزُفٍز عًٍغ انزضايبرّ فًٍب ٌخض أػًبل اإلطالؽبد ٔانظٍبَخ ثًٕعت أؽكبو ػمذ 

انًزكٕس انًجهغ  -ثًغشد ٔسٔد أٔل ؽهت خطً يُكى  -انًمبٔنخ انًٕعض.  ٔإَُب َزؼٓذ ثأٌ َذفغ نكى 

أٔ أي عضء رطهجَّٕ يُّ ثذٌٔ أي رؾفع أٔ ششؽ / يغ ركش األعجبة انذاػٍخ نٓزا انطهت ثأٌ 

انًمبٔل لذ سفغ أٔ أخفك فً رُفٍز انزضايبرّ فًٍب ٌخض أػًبل اإلطالؽبد ٔانظٍبَخ ثًٕعت 

 انؼمذ ، ٔكزنك ثظشف انُظش ػٍ أي اػزشاع أٔ يمبػبح يٍ عبَت انًمبٔل ػهى إعشاء انذفغ .

 

رجمى ْزِ انكفبنخ عبسٌخ انًفؼٕل يٍ ربسٌخ إطذاسْب ٔنؾٍٍ انزغهى انُٓبئً نألشغبل  ثًٕعت ٔ

انؼمذ ٔلٍبو انًمبٔل ثإكًبل انُٕالض ٔاإلطالؽبد انًطهٕثخ يب نى ٌزى رًذٌذْب أٔ رغذٌذْب ثُبء" 

 ػهى ؽهت طبؽت انؼًم .

 رٕلٍغ انكفٍم/ يظشف:....................
 

 غ : .......................انًفٕع ثبنزٕلٍ      
 

 انزبسٌــــخ  : .......................                                                       
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 – درساتسمطة اقميم البترا التنموي السياحي  / مديرية االشغال ال امو وال

 قسم الدراسات
 جدول الكميات واألسعار

 
 

  الخاص بمشروع رفع المناىل ومصائد التصريفاستدراج العروض 
 

 ( صفح عدد صفحات ىذا الجزء )ات 
 ) يستبعد اي عرض لم تتم تعبئة االسعار فيو بالتفقيط ) كتابة ورقما 
 يقوم المناقص بختم جميع صفحات العطاء بخاتم الشركو 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 8108/  رفع المناىل وقرالت  م.خ    مشروع 
 

 

 

 

 

 

1 

 
 الرقم

 بةةالرقم الكميةةة العمل نوع
 والحروف

 المبمغ االفراديلسعر ا

 د ف د ف

 

1 
 مصائد تصريف)قرالت( رفع :بالمتر الطولي 

رفع مصائد تصريف مياه االمطاار ييماما اعرافر فام اعمصاائد اع ائما  
ت ااديو يتيذيااس نرراااي  مرااوح  در اا  حاعيااا رااياق حوااص اي مصاا فا   ي 

عرفاع مصاائد اعتصاريف ماما حدياد اعتراويب  االاطاار اعميارا    ( 52)
اعراافر ظي ااا اعحذريااا  ياالاعاا  االي ااا  ياعصاا   اع ائماا  حاعيااا ييمااما

ياعطي ار ياع ص ياعوحاو يمفاع   اعذتاا ان ي د  يإعادة اعتركي   فاد 
رفاااع اعنررااااي  يتل يااا  اعحواااص يتي ياااف اع ااارا مااان اعااادانا يحرااا  

 تفويما  اعمهيدس اعممرف .

 
 
88 

 ثمانية
 وعشرون

    

 كتابةةةةةةةةة
...........
........... 
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2 
 رفع مناىل بالعدد:

رفع مناىل حت  الوصول ال  منسوإل الخمطة االسفمتية بما ال يزيد عن 
سم ويشمل الس ر الكشف عن المناىل المو ودة اسفل الخمطة االسفمتية 01

زالة االنقاض وتنظيف  المناىل ان لزم ويشمل بالتنسيق مع سمطة المياه وا 
 الس ر الرفع حسإل مواصفات سمطة المياه وت ميمات الميندس المشرف .
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 كتابةةةةةةةةة
...........
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 كتابةةةةةةةةة
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 الم موع ينقل ال  الخنصة 
 
 

 



 8108/  رفع المناىل وقرالت  م.خ    مشروع 
 

 

 

 

 

 الخالصةةةةةةةةةةةةو
الصفحو المنقول  بيان االعمال الرقم

 منيا
 القيمو

 دينار فمس

    رفع مناىل + رفع قرالت 0

     

     

     

     

     

 لمجمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةوعا
  

 ..............................................................................................المجموع الكمي :
 .................................................................................................تنزيل او زياده :

 .............................................................................................المجموع النيائي :

 ...................................................................................................اسم الشركو :
 .....................................................................................اسم المفوض / والوظيفو :

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

 :....................................................................العنوان ورقم الياتف والفاكس    
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