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(  1/2222لهازم رقم  ) العطاء  

2عدد  ماتهر رش رذاذ شراء وتهريدوالخاص بسذروع   

 
 

 دفتر عقد السقاولة
 لمسذاريع اإلنذائية

 

 الذروط الخاصة( –)الجزء الثاني 
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  2ر رش رذاذ عدد ماته شراء وتهريد :  السذروع 
                 

 
 2222/ 1لهازم  العطاء رقم :                 

 
 

 التعليطات للطظاقصين  –أ 
 الشروط الخاصة  –ب 
 الشروط الخاصة االضافية  –ج 

 نطاذج العرض والضطانات واالتفاقيات والبيانات -د
 

 
ء الذروط العامة، وتعتسد الذروط التالية يعتبر هذا الجزء من دفتر عقد السقاولة السهحد متسسًا لجز 

 .كذروط خاصة لمعقد

إن مااا داارد فااي هااذ  الذااروط ماان إءااافة أو إللاااء أو تعااددا عماا  مااهاد الذااروط العامااة يعتباار سااائدًا 

 .ويؤخذ به بالقدر الذي يفدر أو يزيف أو دملي أو يعدل عم  تمك السهاد

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 3 

 التعميسات لمسشاقرين  –

ions to TenderersInstruct 

 
 ( 1/2222لهازم   العطاء رقم )

 
 2ماتهر رش رذاذ عدد شراء وتهريد الخاص بسذروع : 

يسكن لمسقاولين الذدن يحق لهم شراء ندخ السشاقرة بسهجب اإلعالن عان راره هاذا العطااء، والاراببين باالشاترال فاي السشاقراة  (1)
 لسهزعة مع الدعهة مقابا دفع ثسن الشدخة السقرر.أن دتقدمها لمحرهل عم  ندخة من وثائق العطاء ا

 
 لهذا السذروع ما دمي: تذسا وثائق العطاء (2)
 

 دعهة العطاء بسا فيها اإلعالن -
 الذروط العامة لمعقد  :الجزء األول -
 :الجزء الثاني -

 التعميسات لمسشاقرين -أ 
 الذروط الخاصة -ب 
 الذروط الخاصة االءافية -ج 
 ض والزسانات واالتفاقيات والبياناتنساذج العر  -د

 الجزء الثالث: -
 السهاصفات الخاصة -
 جداول الكسيات واألسعار -
 السخططات   :الجزء الرابع -
 السهاصفات الفشية العامة :الجزء الخامس -
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 إعداد وتقديم عروض السشاقرات

 
 رريقة تقديم العروض:

 السشاقراااااااااة أن يقاااااااااهم بزياااااااااارة مهقاااااااااع العساااااااااا، وأن دتعااااااااار  دشبلاااااااااي عمااااااااا  مااااااااان درباااااااااب باالشاااااااااترال فاااااااااي هاااااااااذ   (3)
عميه، وأن يحرا بشفده وعم  مدؤوليته ونفقته الخاصة، عم  جسيع السعمهمات الالزمة له لتقاديم العارض، وأن داتفهم ماهيتهاا 

سشاقراة، أو تماك والظرو  السحيطة بالسذروع وسائر العادات السحمياة، ورارو  العساا، وااا األماهر األخار  التاي لهاا عالقاة بال
 التي تؤثر عم  وءع أسعار عرءه.

 
يقدم عرض السشاقراة عما  نساهذج عارض السشاقراة السادرج فاي هاذا الادفتر، ويقاهم السشااقن بتعبواة الشساهذج وجادول  -أ 

 الكسيات واالسعار وأي جداول أو مالحق أخر  ويهقع وثائق السشاقرة في األماكن السحددة لذلك.
 وة خانة أسعار الهحدة في جداول الكسيات باألرقام والكمسات بخط واءح.يذترط أن يكهن تعب -ب 
ال يجهز إدخال أي تعددا عما  وثاائق العطااء مان قباا السشااقن، ورذا أجار  السشااقن أي تعاددا، أو إذا أخاا با ي مان  -ج 

 هذ  التعميسات، فإن ذلك دؤدي ال  رفض عرءه.
استطاعته أن يقدم ذلك في مذارة خاصة مشفرمة ترفق باالعرض، شاريطة أما إذا أراد السشاقن تقديم عرض بددا، فإن ب

 أن دتقااااااااااااااااااااااااااااااادم باااااااااااااااااااااااااااااااالعرض األصااااااااااااااااااااااااااااااايا اساااااااااااااااااااااااااااااااا هاااااااااااااااااااااااااااااااه مطماااااااااااااااااااااااااااااااهب فاااااااااااااااااااااااااااااااي 
 الذروط، ولمجشة العطاءات السخترة أن تشظر في عرءه البددا أو ترفزه.

 
ا العارض عما  البياناات يجب عم  السشاقن أن يقدم عرءه عما  الشداق السطماهب فاي هاذ  التعميساات ودعاهة العطااء وأن يذاتس (4)

 والسعمهمات التالية:
 

وءع مشذ ة السشاقن فردا اان أو شراة، واتاب التفهيض لمسدؤول السفهض بالتهقيع عشها. ورذا اانا  هشاال مذااراة  -أ 
بذكا ائتال  فإنه يجاب عما  الذاراات الستةلفاة تقاديم اتفاقياة االئاتال  بيشهاا بحياث يكاهن التاةلو بالتكافاا والتزاامن 

 جتسعين ومشفرددن(، وأن دهقع أررا  االئتال  عم  العرض، وأن يقدمها الكفاالت والزسانات ب سسائهم مجتسعين.)م
خبرة السشاقن ومؤهالته، مع بيان وصو السذاريع التاي سابق وأن أنجزهاا، والسذااريع السمتازم بهاا حالياا، وبياان نداب  -ب 

 إنجازها ب رقام واقعية.
الفرعيين الذدن دشهي استخدامهم في التشفياذ، شاريطة ذاار اسام مقااول االشالال الكهروميكانيكياة، ذار أسساء السقاولين  -ج 

عم  أن يكهن هذا السقاول الفرعي مرشفا ءسن نفس الفوة التي دشتسي إليها السقااول الرئيداي فاي تراشيفه، أو بالفواة 
 التي تميها مباشرة بالتدمدا التشازلي.

الة مالية أو شيك مراد  لراالح صااحب العساا وألمار ، باالسبمد السحادد فاي )ممحاق عارض درفق مع العرض السقدم اف -د 
السشاقرة(، ادليا عما  جديةاة التازام السشااقن لمادخهل فاي السشاقراة، وعما  أن تكاهن تماك الكفالاة صاادرة عان بشاك أو 

 مؤسدة مالية اا مشهسا مرخن لمعسا في األردن.
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( أياام مان تااريخ 7لم يحا عمايهم العطااء، حدابسا تقارر  المجشاة السختراة خاالل )تعاد هذ  الكفاالت  لمسشاقرين الذدن 
إحالة العطاء أو انتهاء صالحية افالة السشاقراة أدهساا أسابق. أماا السشااقن الاذي يحاال عمياه العطااء فتعااد إلياه هاذ  

 الكفالة بعد أن يقدم ءسان األداء ويهقع العقد.
فعشادها دتهجاب عما  السشااقن أن دتقادم  (Bonds)تداتعسا فياه ءاسانات تا مين  أما إذا اان السشاقن مشتسيا إلا  بماد

الزااسان، وفااي اااا األحااهال يجااب أن تكااهن تمااك  بطمااب مداابق إلاا  صاااحب العسااا لسعرفااة فيسااا إذا اااان يقبااا مثااا هااذا
 الزسانات مردقة من بشهل محمية عشد تقديسها.

السشااقن الرئيداي خاارج األردن فاإن عمياه أن يحادد عشهاناا لاه فاي  عشهان السشاقن الرسسي الكاما. أماا إذا ااان مرااز -ها 
األردن ليعتبر عشهانه الرسسي الذي تهجه إليه اافة السراسالت واإلشعارات. واا إشعار أو رسالة تبعث مدجمة عم  هاذا 

 العشهان تعتبر وا نها قد سمس  إليه.
لعطاااء، مبيشااا تكاااليف السااهاد والتجهياازات انليااة والسرااشعيات أن يقاادم تحماايال ألسااعار البشااهد الرئيدااية السحااددة فااي ا -و 

 والسراااااااااااااااااااااااااااااااااااريف اإلداريااااااااااااااااااااااااااااااااااة واألرباااااااااااااااااااااااااااااااااااه إلنجاااااااااااااااااااااااااااااااااااز بشااااااااااااااااااااااااااااااااااهد األشاااااااااااااااااااااااااااااااااالال 
 كاممة.

أي معمهمات أو بيانات أخر  يطمب إل  السشاقن تقديسها أو إرفاقها بعرءه إذا اان  مطمهبة بسهجب الذاروط الخاصاة  -ز 
 التعميسات.االءافية أو السهاصفات الخاصة أو هذ  

تعتبر األسعار التي ددونها السشاقن أمام البشهد في جدول الكسيات عما  أنهاا الميساة الكمياة ألشالال ااا مان تماك البشاهد ورنجازهاا  (5)
)اال اذا ورد لألعساال التسهيدياة بشاهد   (Preliminaries)واصاله أية عيهب فيها وفقا لمعقد، وتذاسا ااذلك األعساال التسهيدياة 

 اصة بها في جدول الكسيات(.مشفرمة خ
 تهءيح االلتباس: (6)

إذا اااان هشااال أي التباااس أو تشاااقض فااي وثااائق العطاااء، أو ااناا  هشااال حاجااة لتهءاايح أي بسااهض فااي وثااائق العطاااء، فعماا  
يخ السشاقن أن دتقدم بطمب خطي إل  رئيس لجشة العطاءات السخترة من أجاا التهءايح ورزالاة االلتبااس فاي مهعاد يدابق التاار 
 ( 7السحااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااادد لفاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااتح العطااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااء بساااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ال يقاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا عااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااان )

أيام، ويتم تهزيع اإلجابة خطيا عم  االستفدارات عم  جسيع السشاقرين الستقدمين لمعطاء، وال يجهز أن دتخذ مثا هاذا التهءايح 
 مبررا لطمب تسددد السهعد السحدد لتقديم العرض.

 
 إدداع العروض: (7)

 
 (      /    هم مكتهب عميه من الخارج عطاء رقم )  يقدم العرض متكامال وفي رر  مخت -أ 

 _______________________________________ الخاص بسذروع : 
_________________________________________________________ 

لاك فاي أو واسم السقاول ويهدع في صشدو  العطاءات الذي تحدد  لجشة العطاءات السخترة في إعالنها عن العطاء وذ
 قبا السهعد والتاريخ السحدددن لإلدداع.
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 إن أي عرض يقدم بعد مهعد اإلدداع درفض ويعاد إل  صاحبة مقفال. -ب 
تفااتح العااروض عااادة فااي جمدااة عمشيااة بحزااهر ماان دربااب ماان السشاقرااين، إال إذا ناان فااي دعااهة العطاااء عماا  اتباااع  -ج 

 أسمهب آخر.
 إلزامية العروض: (8)

 
لسقدم ممزما لمسشاقن وال يجهز سحب هذا العرض بعد تقديساه ويظاا العارض ممزماا لمسشااقن الاذي تقادم باه لفتارة يعتبر العرض ا

 ( دهما ابتداء من تاريخ إدداع العروض إال إذا حدد في دعهة العطاء مدة التزام أرهل من هذ  السدة.92)
 
 عسالت الدفع وسعر السشاقرة: (9)
 

 دشار األردني إال إذا نن عم  بير ذلك في شروط دعهة العطاء.عم  السشاقن تقديم أسعار  بالد
ورذا اان  هشالك عسالت أخر  لمدفع مشرهص عميها في نسهذج عرض السشاقرة، فإنه يجب تحددد تمك العسالت وأسعار تحهيمها 

 في مهعد "التاريخ األساسي".
 

 تقييم العروض ورحالة العطاء
 
 تقييم العروض: (12)

السشاقرات وتقييسها بسهجب تعميسات العطاءات الحكهمية الرادرة بسهجاب نظاام األشالال الحكهمياة، ويفتارض  دتم دراسة عروض
 في السشاقن أن يكهن عم  ارالع ودراية بهذ  التعميسات.

 أسمهب تدقيق العروض: (11)
جسماة بتطبياق ساعر إذا وجد فاي العارض خطا  أو تشااقض باين حدااب جسماة أي مبماد وماا يجاب أن تكاهن عمياه هاذ  ال -أ 

الهحدة، فممجشة السخترة الحق بتعددا جسمة السبمد بسا دتفق وتطبيق سعر الهحدة، وبالتالي دتم تعددا مجساهع األساعار 
 أو السبمد اإلجسالي لمعطاء وفقا لذلك.

وتراحح الميساة تبعاا  إذا اختمو العدد السذاهر باألرقام عن السذاهر اتابة بالكمسات، فتعتبر اتابة الكمساات هاي السمزماة -ب 
 لذلك.

 إذا وجد خط  في أي من العسميات الحدابية، فإنه دتم ترحيح السجسهع ويكهن السجسهع السرحح ممزما لمسشاقن. -ج 
إذا وجد أن السشاقن لم يقم بتدعير بشد أو أكثر مان البشاهد، فإناه يحاق لمجشاة السختراة إماا رفاض العارض، أو اعتباار  -د 

رة وا نها محسمة عم  بشهد العطاء األخر ، وعم  السشاقن تشفيذها )فيساا إذا أحياا عمياه العطااء( تمك البشهد بير السدع
 بدون مقابا.

 
 
 إذا قام السشاقن بتدعير بشد برهرة ملمهرة أو مبالد فيها، فممجشة السخترة الحق بسا دمي: -ها 
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 رفض العرض، أو - 1
ار الداه  الدارجاة وأساعار السشاقراين انخارين ) شاريطة أن تعددا األساعار بسهافقاة السقااول مدت نداة ب ساع - 2

 تبق  الميسة اإلجسالية لمعرض بعد التعددا مداوية أو أقا من قيسة العرض بعد التدقيق الحدابي(.
تحتفظ لجشاة العطااءات السختراة بحقهاا فاي إهساال أي عارض بيار متقياد بساا ورد فاي هاذ  التعميساات. اساا تساارس صاالحياتها  (12)

هجب أحكام نظام األشلال الحكهمية ورحالة العطاء دون التقيد ب قا العروض قيسة، ويتم اا ذلك دون أن يكهن ألي مشاقن لم بس
 يفز بالعطاء أي حق في مطالبة صاحب العسا ب ي تعهيض إزاء ذلك.

 الزسانات )الكفاالت(
 ءسان األداء )كفالة حدن التشفيذ( : (13)

( دهما من تاريخ إبالبه خطياا بإحالاة العطااء عمياه أو تمزيساه 14أن يقهم بتهقيع العقد خالل فترة ) عم  السشاقن الفائز بالعطاء
له، وعم  السشااقن أن يقادم إلا  صااحب العساا ءاسان األداء عشاد تهقياع اتفاقياة العقاد حداب نساهذج الزاسان السرفاق، وتكاهن 

الياة السرخراة لمعساا فاي األردن باالسبمد السحادد )فاي ممحاق قيسة هذا الزسان الرادر عن أحد البشهل أو احاد  السؤسداات الس
 عرض السشاقرة( وذلك ءسانا لتشفيذ التزامات العقد تشفيذا تاما ، ولدفع ما قد دترتب عم  السقاول وفاء ألبراض العقد.

حاق لرااحب العساا إذا رفض السشاقن أو ت خر عان تهقياع اتفاقياة العقاد، أو عجاز عان تقاديم ءاسان األداء السطماهب، فعشادها ي
مرادرة  افالة السشاقرة السرفقة بعرءه دون الرجهع إل  القزاء، وال يكهن لمسشاقن أي حق في السطالبة بهاا أو با ي تعاهيض 

 بذ نها.
 ءسان إصاله العيهب ) افالة اصاله العيهب(: (14)

 عيااااااااهب عماااااااا  السقاااااااااول أن يقاااااااادم لراااااااااحب العسااااااااا عشااااااااد تداااااااامسه شااااااااهادة تداااااااامم األشاااااااالال، ءااااااااسان إصاااااااااله ال
% من قيسة األعسال السشجزة، لزسان قيامه باستكسال االعسال الستبمياه و تشفياذ أعساال إصااله العياهب السطمهباة لمسادة 5بميسة 

السشرهص عميها في ممحق عرض السشاقرة، وبحيث يكاهن هاذا الزاسان صاادرا عان بشاك أو مؤسداة مالياة ااا مشهساا مارخن 
 بتدميم هذا الزسان لراحب العسا يعاد لمسقاول ءسان األداء.لمعسا في األردن. و 
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 نسهذج اتاب عرض السشاقرة
Letter of Tender 

 
 

 السذروع : .......................................... العطاء رقم : .......................................
 
 

 ...............................................................إل  الدادة )صاحب العسا( : ..............
لقد قسشا بزيارة السهقع  والتعر  عم  الظرو  السحيطة به، اسا قسشا بدراسة شروط العقد، والسهاصفات، والسخططات، وجداول الكسيات، 

........................... الستعمقة بتشفيذ أشلال وممحق عرض السشاقرة، والجداول األخر ، ومالحق العطاء ذات األرقام:.......
السذروع السذاهر أعال . ونعرض نحن السهقعين أدنا  أن نقهم بتشفيذ األشلال ورنجازها وتدميسها ورصاله أية عيهب فيها وفقا لهذا 

......................... أو أي مبمد آخر عال  مقابا مبمد إجسالي وقدر :.................أالعرض الذي يذسا اا هذ  الهثائق السدرجة 
 يربح مدتحقا لشا بسهجب شروط العقد.

 
إنشا نقبا تعيين "مجمس فض الخالفات" بسهجب "الفرا العذرين" من شروط العقد وسه  نقهم باالتفا  عم  تعيين أعزائه حدب ممحق 

 عرض السشاقرة.
 

ما من تاريخ إدداع العروض، وأن دبق  العرض ممزما لشا، ويسكشكم قبهله في أي ( ده 92نهافق عم  االلتزام بعرض السشاقرة هذا لسدة )
 وق  قبا انقزاء مدة االلتزام هذ . اسا نقر ب ن ممحق عرض السشاقرة يذكا جزءا ال دتجزأ من "كتاب عرض السشاقرة".

وط العقد، وأن نباشر العسا بتاريخ أمر ( من شر 4/2نتعهد في حالة قبهل عرءشا، أن نقدم ءسان األداء السطمهب بسهجب السادة )
 السباشرة، وأن نشجز األشلال وندمسها ونرمح أية عيهب فيها وفقا لستطمبات وثائق العقد خالل "مدة اإلنجاز".

اإلحالة"  وما لم دتم إعداد وتهقيع اتفاقية العقد فيسا بيششا، ورل  أن دتم ذلك، فإن "كتاب عرض السشاقرة" هذا مع "كتاب القبهل أو قرار
 الذي تردرونه يعتبر عقدا ممزما فيسا بيششا .

 ونعمم اذلك ب نكم بير ممزمين بقبهل أقا العروض قيسة أو أي من العروض التي تقدم إليكم.
 حرر هذا العرض في اليهم:  ..................... من شهر: ................ عام: .......................

 ............................... شاهد: ........................................تهقيع السشاقن: ....
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رهممحق عرض السشاق  

Appendix to Tender 
 

   1/2222لهازم  العطاء رقم:                                  2ماتهر رش رذاذ عدد شراء وتهريد     السذروع:
 

 رقم السادة البيااااان
اتالتحديد  

 اسم صاحب العسا:
 عشهانه:

1/1/2/2 
 1/3و

 البترا التشسهي الدياحي  إقميمسمطة 
 (  28االردن ص ب )  –البترا 

 اسم السهشدس :
 عشهانه:

1/1/2/4  

 اسم السقاول:
 عشهانه:

1/1/2/3 
 1/3و

 

  من قيسة العرض( %3) التعميسات كفالة السشاقرة
 قيسة العقد %( من 5) التعميسات العيهب إصالهكفالة 
 1/1/3/3 لألشلالنجاز إل مدة ا

 
  تهقيع االتفاقيةمن تاريخ  هتقهيسي ايام( 12)

 ( دهما تقهيسيا545)  1/1/3/7 صاله العيهبإشعار بإلفترة ا
 القهانين األردنية الدارية السفعهل 1/4 القانهن الذي يحكم العقد
 الملة العربية 1/4 الملة السعتسدة في العقد

 الملة العربية  1/4 ترالللة اال 
ل  إل دخهالسدة التي سيسشح فيها السقاول حق ال

 السهقع
 . مر السباشرةأ( أيام تقهيسية من تاريخ 7) 2/1

 داءألقيسة ءسان ا
قيسة ءسان األداء خالل فترة اإلشعار بإصاله 

 العيهب )ءسان اصاله العيهب(

 " السقبهلة( من "قيسة العقد % 12) 4/2
 قيسة العقد %( من  ااا)

  4/9 نظام تهايد الجهدة
 مطمهب 

  6/5 السعتادةوقات العسا أ
الفترة السحددة لسباشرة العسا بعد التاريخ السحدد 

 لمسباشرة
( دهما، وتعتبر هذ  الفترة مذسهلة ءسن 15) 8/1

 مدة اإلنجاز
 ددشار عن اا دهم ت خير        ( 152) 8/7 قيسة تعهيزات الت خير
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 4-د
 

 اتفاقية العقد نسهذج

Form of Contract Agreement 

 
 

 2222/ 1:  لهازم العطاء رقم                                          2ماتهر رش رذاذ عدد شراء وتهريد ..المشروع:
  

 
 

        2222. لدشة   ............من شهر    ...........................حررت هذ  االتفاقية في هذا اليهم         
 

 بين

 
 .... عم  اعتبار  "الفريق األول" ..  سمطة إقميم البترا التشسهي الدياحي.صاحب العسا ........         

 و

 ..... عم  اعتبار  "الفريق الثاني"  ...........................................السقاول               
 

.......................................................................  السقاول بتشفيذ أشلال مذروع: لسا اان صاحب العسا راغبا في أن يقهم  

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

 ولسا اان قد قبا بعرض السشاقرة الذي تقدم به السقاول لتشفيذ األشلال ورنجازها ورصاله أية عيهب فيها وتدميسها وفقا لذروط العقد،

 فقد تم االتفا  بين الفريقين عم  ما دمي:
   االتفاقية نفس السعاني السحددة لها في شروط العقد السذار إليها فيسا بعد.يكهن لمكمسات والتعابير الهاردة في هذ - 1
 تعتبر الهثائق السدرجة تاليا جزءا ال دتجزأ من هذ  االتفاقية وتتم قراءتها وتفديرها بهذ  الرهرة: - 2

 .......... .....................    "كتاب القبهل"  -أ 
 ...................................   "كتاب عرض السشاقرة -ب 
 مالحق السشاقرة ذات األرقام: .................................. -ج 
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 شروط العقد )الخاصة والعامة( -د 
 السهاصفات واسا هه وارد في نسهذج استدراج العروض السرفق  بطيه  . -ها 
 السخططات -و 
 ل األخر (والجداول السدعرة )جداول الكسيات والجداو -ز 

 
 4-د

 
  (           ) ""قيسة العقد السقبهلة - 3

 دهما تقهيسيا              (         )    "مدة اإلنجاز" 
  
إزاء قيام صاحب العسا بدفع الدفعات السدتحقة لمسقاول وفقا لمذروط، دتعهد السقاول بتشفيذ األشلال ورنجازها ورصاله أية عيهب  - 4

 ألحكام العقد.فيها وتدميسها وفقا 
 
إزاء قيام السقاول بتشفيذ األشلال ورنجازها ورصاله أية عيهب فيها وتدميسها، دتعهد صاحب العسا ب ن ددفع إل  السقاول قيسة  - 5

 العقد بسهجب أحكام العقد في السهاعيد وباألسمهب السحدد في العقد.
 قية وتهقيعها في السهعد السحدد أعال  وذلك وفقا لمقهانين السعسهل بها.وبشاءا عم   ما تقدم فقد اتفق الفريقان عم  إبرام هذ  االتفا

 
 الفريق الثاني )السقاول(

 

 الفريق األول )صاحب العسا(

 
 التهقيع: ...........................................
 
 االسم: .............................................
 

 ..........................الهريفة: .................
 
 وقد شهد عم  ذلك: ................................

 

 
 التهقيع: ...........................................
 

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

 .... مجمس السفهءين  ..رئيسالهريفة: .
 

 .............وقد شهد عم  ذلك: ...................
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 نسهذج ءسان األداء )كفالة حدن التشفيذ(
Performance Guarantee 

 
مررفشا: إل  الدادة: .............................................................................................. يدرنا إعالمكم ب ن 

................................... قد افا بكفالة مالية، السقاول: ..........................................
............................................................................ 

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

 ( /  العطاء رقم ) بخرهص
)                   الستعمق بسذروع: ..................................................................................... بسبمد: 

 ........................ ( ددشار أردني .....................................................
تشفيذ العطاء السحال عميه  ............................................................................ وذلك لزسان...............

 حدب الذروط الهاردة في وثائق عقد السقاولة، وأنشا نتعهد ب ن 
مع ذار األسباب  –تحفظ أو شرط بسجرد ورود أول رمب خطي مشكم السبمد السذاهر أو أي جزء تطمبهنه مشه بدون أي  –ندفع لكم 

 الداعية لهذا الطمب ب ن السقاول قد رفض أو أخفق في تشفيذ أي من التزاماته 
 وذلك برر  الشظر عن أي اعتراض أو مقاءاة من جانب السقاول عم  إجراء الدفع. –بسهجب العقد 

لسشجزة بسهجب العقد السحدد مبدئيا بتاريخ ........... شهر وتبق  هذ  الكفالة سارية السفعهل من تاريخ إصدارها ولحين تدمم األشلال ا
 ............... من عام ................................. ما لم دتم تسدددها أو تجدددها بشاء عم  رمب صاحب العسا.

 
 تهقيع الكفيا / مرر : ..............................

 .................السفهض بالتهقيع: ...................
 التاريخ: ..............................................
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 المواصفات الفنية الخاصة 
 

 ( رذاذ متناهي الصغر محمول على السيارةulvجهاز رش )ب

 المواصفات المطلوبة الرقم

المحرك رباعي االشواط احادي او ثنائي االسطوانات تبريد هوائي مع  1

 صوت.كتم 

 التشغيل الكهربائي. 2

 فولت. 21البطارية  3

 ( لتر.21تنك البنزين: التقل سعته عن ) 4

 ( لتر.05تنك المحلول: ال تقل سعته ع ) 5

( مع الدوران لفوهات الرش بزاوية 1-1مزود بفوهات رش عدد ) 6

مناسبة لليمين واليسار بواسطة الريمون الكنترول لالنابيب الحاملة 

 المعدنية. للفوهات

 ( المناسب.nozzle( لتر/ساعة وحسب )05-0قوة النفث: من ) 7

( 11%( من حجم الذرات التي ال تزيد عن )05حجم الذرات: نسبة ) 8

 ميكرون.

المضخة الكيماوية: عدم تضرر المضخة الكيماوية في حال نفذ المبيد   9

 الت الكيماوية.وان تكون االجزاء المتبقية مقاومة للصدأ والتأكل والتفاع

 ( كغ.265اليقل وزن الجهاز عن) 11

 التحكم بالجهاز من خالل ريموت كنترول ومن خالل غرفة السائق. 11
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واألسعار جدول انكميات  

 انكميه انوحده وصف انعمم انرقم

 سعر انوحده

 

 ف         د

 انمبهغ اإلجماني

 

 ف           د

1 

 بالعدد:
وحسب ( 2عدد ) رذاذماتهر رش تقديم وتهريد 

 الطهاصفات الهارده اعاله. 

 

 عدد
 

 

2 

 فقط اثنان

    

   انمجمــــــــــــــــــــــــــــــوع 

 .................................. % اتابااة .خرم  أو زيادة من الدعر اإلجسالي  ندبة ......
 

   السجسهع الشهائي

 ............................................................................مبمد فقط وقدر  
 

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

 .......................................اسم السقاول: 

 ...........................................التهقيع: 

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

 .......................................رقم الهاتو :


