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THE PETRA DEVLOPMENT AND TOURISOM REGION 

AUTHORITY (PTDRA) 

 
 
 

 سلطة إقليم البترا التنموي السياحي
 
 
 
 

وبرشورات سياحية البترا األثرية مدينةطباعة وتوريد تذاكر الدخول الى  3/2222لوازم    

Date: 15/5/2022 

RFP  Ref.  3/2022لوازم  

Deadline: 31/5/2022 
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 كتاب عخض السشاقرةنسؾذج 

Letter of Tender 
 
 

 السذخوع : .......................................... العظاء رقؼ : .......................................
 
 

 إلى الدادة )صاحب العسل( : .............................................................................
لقج قسشا بديارة السؾقع  والتعخف عمى الغخوف السحيظة بو، كسا قسشا بجراسة شخوط العقج، والسؾاصفات، والسخظظات، 
وججاول الكسيات، وممحق عخض السشاقرة، والججاول األخخى، ومالحق العظاء ذات 

ر أعاله. ونعخض نحؽ السؾقعيؽ أدناه أن األرقام:.................................. الستعمقة بتشفيح أشغال السذخوع السحكؾ 
نقؾم بتشفيح األشغال وإنجازىا وتدميسيا وإصالح أية عيؾب فييا وفقا ليحا العخض الحي يذسل كل ىحه الؾثائق السجرجة 

عاله مقابل مبمغ إجسالي وقجره:.......................................... أو أي مبمغ آخخ يربح مدتحقا لشا بسؾجب أ
 خوط العقج.ش
 

إنشا نقبل تعييؽ "مجمذ فض الخالفات" بسؾجب "الفرل العذخيؽ" مؽ شخوط العقج وسؾف نقؾم باالتفاق عمى تعييؽ 
 أعزائو حدب ممحق عخض السشاقرة.

 
( يؾما مؽ تاريخ إيجاع العخوض، وأن يبقى العخض ممدما لشا، ويسكشكؼ 99نؾافق عمى االلتدام بعخض السشاقرة ىحا لسجة )

و في أي وقت قبل انقزاء مجة االلتدام ىحه. كسا نقخ بأن ممحق عخض السشاقرة يذكل جدءا ال يتجدأ مؽ "كتاب عخض قبؾل
 السشاقرة".

 
( مؽ شخوط العقج، وأن نباشخ العسل 4/2نتعيج في حالة قبؾل عخضشا، أن نقجم ضسان األداء السظمؾب بسؾجب السادة )

وندمسيا ونرمح أية عيؾب فييا وفقا لستظمبات وثائق العقج خالل "مجة اإلنجاز". بتاريخ أمخ السباشخة، وأن نشجد األشغال  

وما لؼ يتؼ إعجاد وتؾقيع اتفاقية العقج فيسا بيششا، وإلى أن يتؼ ذلػ، فإن "كتاب عخض السشاقرة" ىحا مع "كتاب القبؾل أو 
 قخار اإلحالة" الحي ترجرونو يعتبخ عقجا ممدما فيسا بيششا .

 بأنكؼ غيخ ممدميؽ بقبؾل أقل العخوض قيسة أو أي مؽ العخوض التي تقجم إليكؼ. ونعمؼ كحلػ
 

 حخر ىحا العخض في اليؾم:  ..................... مؽ شيخ: ................ عام: .......................
 ................تؾقيع السشاقص: ................................... شاىج: ........................
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 ممحق عخض السشاقرة

Appendix to Tender 
  3/2922لؾازم  العظاء رقؼ:                       وبخشؾرات سياحية ورق اصجار التحاكخ السذخوع:

 

 رقؼ السادة البيــــان
 التحديدات

 اسؼ صاحب العسل:
 عشؾانو:

1/1/2/2 
 1/3و

 سمظة اقميؼ البتخا التشسؾي الدياحي 
 (  28االردن ص ب )  –البتخا 

 اسؼ السيشجس :
 عشؾانو:

1/1/2/4  

 اسؼ السقاول:
 عشؾانو:

1/1/2/3 
 1/3و

 

 العخض السالي%( مؽ قيسة 3) التعميسات كفالة السشاقرة
 %( مؽ قيسة العقج ـــــــــــــــ) التعميسات كفالة اصالح العيؾب

 1/1/3/3 لألشغالنجاز إل مجة ا
 

 تؾقيع االتفاقيةمؽ تاريخ  تقؾيسيا( يؾما 25)

 ( يؾما تقؾيسياـــــــــــــ)  1/1/3/7 صالح العيؾبإشعار بإلفتخة ا
 القؾانيؽ األردنية الدارية السفعؾل 1/4 القانؾن الحي يحكؼ العقج
 المغة العخبية 1/4 المغة السعتسجة في العقج

 المغة العخبية  1/4 لغة االترال
لى إل جخؾفييا السقاول حق الالسجة التي سيسشح 

 السؾقع
 . مخ السباشخةأ( أيام تقؾيسية مؽ تاريخ 7) 2/1

 داءألقيسة ضسان ا
قيسة ضسان األداء خالل فتخة اإلشعار بإصالح 

 العيؾب )ضسان اصالح العيؾب(

 " السقبؾلة( مؽ "قيسة العقج % 19) 4/2
 %( مؽ قيسة العقج  ـــ)

 مظمؾب  4/9 نغام تؾكيج الجؾدة
  6/5 السعتادةوقات العسل أ

الفتخة السحجدة لسباشخة العسل بعج التاريخ السحجد 
 لمسباشخة

( يؾما، وتعتبخ ىحه الفتخة مذسؾلة ضسؽ 15) 8/1
 مجة اإلنجاز

 ( ديشار عؽ كل يؾم تأخيخ       199)  8/7 قيسة تعؾيزات التأخيخ
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 نسؾذج كفالة السشاقرة

Form of Tender Guarantee 
 

 .…………………......……… العظاء رقؼ: ..….....……………………………… السذخوع:
 

 
إلى الدادة )صاحب العسل(: .............................................................................. لقج تؼ إعالمشا 

............... سيتقجم بعخض لمسشاقرة أن السشاقص: شخكة: .........................................................
لمسذخوع السشؾه عشو أعاله استجابة لجعؾة العظاء، ولسا كانت شخوط العظاء تشص عمى أن يتقجم السشاقص بكفالة مشاقرة 
 مع عخضو، وبشاء عمى طمبو، فإن مرخفشا: 

رجعة عشو أن يجفع لكؼ مبمغ: بشػ ...................................................... يكفل بتعيج ال 
............................................................ عشج ورود أول طمب خظي مشكؼ وبحيث يتزسؽ الظمب ما 

 يمي:
 
أن السشاقص، بجون مؾافقة مشكؼ، قام بدحب عخضو بعج انقزاء آخخ مؾعج لتقجيؼ العخوض أو قبل انقزاء  -أ 

 ( يؾما، أو99السحجدة بـ)صالحية العخض 
 ( مؽ شخوط العقج، أو1/6أنكؼ قج قستؼ بإحالة العظاء عميو، ولكشو أخفق في ابخام اتفاقية العقج بسؾجب السادة ) -ب
 ( مؽ شخوط العقج.4/2أنكؼ قج قستؼ باحالة العظاء عميو ، ولكشو أخفق في تقجيؼ ضسان األداء بسؾجب السادة ) -ج
 

( يؾما ويتعيؽ إعادتيا إليشا، كسا أن ىحه الكفالة 99بل انقزاء مجة صالحية الكفالة البالغة )وعمى أن يرمشا الظمب ق
 تحكسيا القؾانيؽ السعسؾل بيا في األردن.

 
 تؾقيع الكفيل / البشػ: ...........................................

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

 التاريخ:             ............................................
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 4-د
 نسؾذج اتفاقية العقج

Form of Contract Agreement 

 
 

 3/2222العطاء رقم: لواسم         ... وبزشورات سياحية اصدار ورق التذاكز ...المشروع:

 
 

 2922. لدشة  ..........مؽ شيخ   .. ...........حخرت ىحه االتفاقية في ىحا اليؾم 

 بين

 
 .... عمى اعتباره "الفخيق األول".  سمظة إقميؼ البتخا التشسؾي الدياحي.صاحب العسل ........

 و

 عمى اعتباره "الفخيق الثاني" ......    .................................................السقاول      
 
 .....................تشفيح أشغال مذخوع:  ...........العسل راغبا في أن يقؾم السقاول بلسا كان صاحب  

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

ل وإنجازىا وإصالح أية عيؾب فييا وتدميسيا وفقا ولسا كان قج قبل بعخض السشاقرة الحي تقجم بو السقاول لتشفيح األشغا
 لذخوط العقج،

 
 فقج تؼ االتفاق بيؽ الفخيقيؽ عمى ما يمي:

 
يكؾن لمكمسات والتعابيخ الؾاردة في ىحه االتفاقية نفذ السعاني السحجدة ليا في شخوط العقج السذار إلييا فيسا  - 1

 بعج.
 جدأ مؽ ىحه االتفاقية وتتؼ قخاءتيا وتفديخىا بيحه الرؾرة:تعتبخ الؾثائق السجرجة تاليا جدءا ال يت - 2

 ...............................    "كتاب القبؾل"  -أ 
 ...............   "كتاب عخض السشاقرة -ب 
 ..... مالحق السشاقرة ذات األرقام: .................... -ج 
 شخوط العقج )الخاصة والعامة( -د 
 وكسا ىؾ وارد في نسؾذج استجراج العخوض السخفق  بظيو  . السؾاصفات -ىـ 
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 السخظظات -و 
 والججاول السدعخة )ججاول الكسيات والججاول األخخى( -ز 

 
 

  (          ) ""قيسة العقج السقبؾلة - 3
 يؾما تقؾيسيا              (         )   "مجة اإلنجاز" 

  
الجفعات السدتحقة لمسقاول وفقا لمذخوط، يتعيج السقاول بتشفيح األشغال وإنجازىا إزاء قيام صاحب العسل بجفع  - 4

 وإصالح أية عيؾب فييا وتدميسيا وفقا ألحكام العقج.
 
إزاء قيام السقاول بتشفيح األشغال وإنجازىا وإصالح أية عيؾب فييا وتدميسيا، يتعيج صاحب العسل بأن يجفع إلى  - 5

 اعيج وباألسمؾب السحجد في العقج.ب أحكام العقج في السؾ السقاول قيسة العقج بسؾج
وبشاءا عمى  ما تقجم فقج اتفق الفخيقان عمى إبخام ىحه االتفاقية وتؾقيعيا في السؾعج السحجد أعاله وذلػ وفقا لمقؾانيؽ 

 السعسؾل بيا.
 

 الفخيق الثاني )السقاول(
 

 الفخيق األول )صاحب العسل(

 
 ...........................................التؾقيع: 

 
 االسؼ: .............................................

 
 الؾعيفة: ...........................................

 
 

 ..............................   وقج شيج عمى ذلػ: 
 

 
 ...التؾقيع: ........................................

 
 د. سميسان عمي الفخجات   ..االسؼ:         

 
      رئيذ مجمذ السفؾضيؽ     : الؾعيفة

 
 

 ..............................وقج شيج عمى ذلػ: 
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 نسؾذج كفالة السشاقرة

Form of Tender Guarantee 
 

 .…………………......……… العظاء رقؼ: ..….....……………………………… السذخوع:
 

 
إلى الدادة )صاحب العسل(: .............................................................................. لقج تؼ إعالمشا 
أن السشاقص: شخكة: ........................................................................ سيتقجم بعخض لمسشاقرة 

استجابة لجعؾة العظاء، ولسا كانت شخوط العظاء تشص عمى أن يتقجم السشاقص بكفالة مشاقرة لمسذخوع السشؾه عشو أعاله 
 مع عخضو، وبشاء عمى طمبو، فإن مرخفشا: 
بشػ ...................................................... يكفل بتعيج ال رجعة عشو أن يجفع لكؼ مبمغ: 

......................... عشج ورود أول طمب خظي مشكؼ وبحيث يتزسؽ الظمب ما ...................................
 يمي:

 
أن السشاقص، بجون مؾافقة مشكؼ، قام بدحب عخضو بعج انقزاء آخخ مؾعج لتقجيؼ العخوض أو قبل انقزاء  -أ 

 ( يؾما، أو99صالحية العخض السحجدة بـ)
 ( مؽ شخوط العقج، أو1/6أخفق في ابخام اتفاقية العقج بسؾجب السادة )أنكؼ قج قستؼ بإحالة العظاء عميو، ولكشو  -ب
 ( مؽ شخوط العقج.4/2أنكؼ قج قستؼ باحالة العظاء عميو ، ولكشو أخفق في تقجيؼ ضسان األداء بسؾجب السادة ) -ج
 

ا، كسا أن ىحه الكفالة ( يؾما ويتعيؽ إعادتيا إليش99وعمى أن يرمشا الظمب قبل انقزاء مجة صالحية الكفالة البالغة )
 تحكسيا القؾانيؽ السعسؾل بيا في األردن.

 
 تؾقيع الكفيل / البشػ: ...........................................

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

 التاريخ:             ............................................
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 نسؾذج ضسان األداء )كفالة حدؽ التشفيح(
Performance Guarantee 

 
إلى الدادة: .............................................................................................. يدخنا إعالمكؼ 

............................................................................. قج كفل بكفالة مالية، السقاول: بأن مرخفشا: 
............................................................................ 

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

 ( /  بخرؾص العظاء رقؼ )
             الستعمق بسذخوع: ..................................................................................... بسبمغ:

 ....................... ( ديشار أردني .....................................................) .
تشفيح العظاء  ........................................................................................... وذلػ لزسان

 اولة، وأنشا نتعيج بأن السحال عميو حدب الذخوط الؾاردة في وثائق عقج السق
مع ذكخ  –بسجخد ورود أول طمب خظي مشكؼ السبمغ السحكؾر أو أي جدء تظمبؾنو مشو بجون أي تحفظ أو شخط  –نجفع لكؼ 

 األسباب الجاعية ليحا الظمب بأن السقاول قج رفض أو أخفق في تشفيح أي مؽ التداماتو 
 اضاة مؽ جانب السقاول عمى إجخاء الجفع.وذلػ برخف الشغخ عؽ أي اعتخاض أو مق –بسؾجب العقج 

وتبقى ىحه الكفالة سارية السفعؾل مؽ تاريخ إصجارىا ولحيؽ تدمؼ األشغال السشجدة بسؾجب العقج السحجد مبجئيا بتاريخ 
ى طمب ........... شيخ ............... مؽ عام ................................. ما لؼ يتؼ تسجيجىا أو تججيجىا بشاء عم

 صاحب العسل.
 

 تؾقيع الكفيل / مرخف: ..............................

 السفؾض بالتؾقيع: ....................................

 التاريخ: ..............................................
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Production, printing, designing, and delivering of Petra archeological 

park thermal ticket paper rolls 

RFQ 

Petra has been designated as a world heritage site by the United Nations educational, scientific, and 

cultural organization (UNESCO). 

The Petra Development and Tourism Region Authority (PDTRA) runs a ticketing point of sales system to 

manage the selling of entrance and service tickets onsite. 

The Petra Development and tourism region authority (PDTRA) is seeking vendors to produce, design, 

print, and deliver (full color) thermal ticket paper rolls with a special coating to withstand the heat of 

more than 40 degrees to work smoothly and with no challenges or delay with zebra ZD420 printer ticket 

for services ticket, the custom KPM300H printer ticket for entrance ticket and QR code printer that will 

be used on each point of sales station. 

1- Ticket type and quantities: 

Ticket type  

1- Service tickets, carriage ride, horse ride, guide, 
camel ride…. etc. 

001111 tickets (001 paper rolls) 

2- Entrance tickets for Jordanian and foreign 
tourists  

000111 tickets (000 paper rolls) 

 

2- Technical specifications:  

Tickets of all types above should be: 

 Thermal coated paper. 

 Paper weight: 180 GSM grams per square meter. 

 Printing and pre-design: full color with the black sensor on the reverse side: 

- Leading-edge of the black mark is congruent with the trailing edge of the butt label or tag.  

The trailing edge's mark-offset error is +/- 0.76mm (+/- 0.030”).  

 Clean and smooth paper with high quality that should not produce dust or ash while printing 

A. entrance ticket for Jordanian and foreign  tourists   

 ticket size: 54 mm (width)*150 mm(length) per piece  

 inner core: 75mm 

 Number of tickets per roll: 800 

 Thermal paper with a special coating to withstand the heat of +40 degrees. 

 Printing: Full color with the black sensor on the reverse side. 

 Paper weight: 180 grams per square meter (GSM). 

 Perforation Tools: between each ticket and the next one. 
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B .  Service Tickets : 

 Thermal paper with a special coating to withstand the heat of +40 

degrees. 

 Printing: Full color with the black sensor on the reverse side. 

 Paper weight: 180 grams per square meter (GSM). 

 Tickets size : 00mm (width) x 00mm (length) per piece. 

 Perforation Tools: between each ticket and the next one. 

 Inner core: 25mm. 

 No tickets per roll: 1000. 

 

3. Design of tickets: 

a. entrance ticket for Jordanian and foreign tourists. 

 Full color. 

 One picture repeating for every roll. 

 Tow type of picture  (Monastery and treasury) 

 Instructions should be written on the reverse side for  ticket 

 

** PDTRA will provide design samples 

b. services tickets  

 Full-color  

 four designs for all  

 

c. The vendor should deliver 3 sample paper rolls with different pictures (2 entrances and one service 

ticket)   to ensure compatibility with the available printers and finalize the design and test quality before 

total production.  

 

4. Delivery : 

The quantities ordered should suffice the PDTRA for one year. PDTRA prefers to receive the amount 

collected through one batch depending on the product's shelf life. 
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5. Evaluation criteria :  

The following evaluation criteria will be utilized to rate the offers : 

 Responsiveness to specifications. 

 Cost reasonableness and competitiveness. 

 

6. Conditions : 

 Price structure must be quoted per roll Ticket per type 

 Sample of a similar product sample must be presented with the proposal and will be considered 

part of the evaluation. 

The offer must demonstrate that the firm is legally under the laws of Jordan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 
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 مؾاصفات البخوشؾرات الدياحية

 ت
 الكسية الؾحجة الؾصف

 الدعخ اإلجسالي  الدعخ االفخادي 
 ديشار فمذ  ديشار فمذ 

وتؾريج نذخات سياحيو بالمغات طباعة  
 التالية:

 
 

    

1 
 المغة االنجميزية  -

 عدد
(450000) 

 اربعمائة

وخمسون ألف 

 نشزه

    

2 
 المغة الفرنسية  -

 عدد
 (10000 )

عشرة االف 
 نشره

    

3 
 الغة االسبانية  -

 عدد
(10000 )

عشرة االف 
 نشره

    

4 
 عدد المغة الصينية  -

(10000 )
عشرة االف 

 نشره

    

5 
 عدد المغة االلمانية  -

(10000 )
عشرة االف 

 نشره

    

6 
 عدد المغة االيطالية  -

(10000 )
عشرة االف 

 نشره

    

7 
 عدد المغة العربية  -

(20000 )
عشرون ألف 

 نشره
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 الخالصة الشيائية
 

الؾحج الؾصف ت
 ه

 الدعخ اإلجسالي   الدعخ االنفخادي  الكسية

      150 رول تذاكر خدمات  1
     435 رول تذاكر دخهل  2
     520000 عدد بروشهرات سياحية 3
       السجسؾع الكمي 

 

 ات والتؾصيل الى مدتؾدعات الدمظو/ لؾاء البتخاعاله شاممة ضخيبة السبيعالسؾاد أ       . 
 ألكثخ مؽ شخكة يحق لمدمظة تجدئة السشاقرة.  

  تحكخه. 0222رول وكل رول  052تحاكخ الخجمات 

  تحكخه. 022رول وكل رول  435تحاكخ الجخؾل 

 

 حدب السؾاصفات التاليو:
 

 غم 001ورق جالسيو  -

 سم 01× سم 00قياس  -

الطباعو عمى الهجهين وباربع  -
 الهان 

النشرات تهرد عمى شكل  -
 مطهيات 

  السجسؾع الكمي -
005555 

    


