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 دفتخ عقج السقاولة
 لمسذاريع اإلنذائية

 

 الذخوط الخاصة( –)الجدء الثاني 
 

 

 

 ء مبيجات حذخيه تهريج وشخا:  السذخوع 

                 
 

 2/2022  لهازم  العطاء رقم :                 
 

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

 نطاذج العرض والضطانات واالتفاقيات والبيانات -د
 
 

الذخوط العامة، وتعتسج الذخوط التالية  يعتبخ هحا الجدء من دفتخ عقج السقاولة السهحج متسسًا لجدء

 .كذخوط خاصة لمعقج

إن مااا دااخد فااي هااح  الذااخوط ماان إءااافة أو إللاااء أو تعااجدا عماا  مااهاد الذااخوط العامااة يعتبااخ سااائجًا 

 .ويؤخح به بالقجر الحي يفدخ أو يزيف أو دملي أو يعجل عم  تمك السهاد
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 التعميسات لمسشاقرين  –

erersInstructions to Tend 

 
 (    2022/  2  لهازم    العطاء رقم )

 
 تهريج وشخاء مبيجات حذخيه الخاص بسذخوع : 

يسكن لمسقاولين الحدن يحق لهم شخاء ندا  السشاقراة بسه اإل اإلعانن عان ذاخح هاحا العطااء، والاخا بين  (1)
الجعهة مقابا دفع باالشتخاك في السشاقرة أن دتقجمها لمحرهل عم  ندخة من وثائق العطاء السهزعة مع 

 ثسن الشدخة السقخر.
 
 لهحا السذخوع ما دمي: تذسا وثائق العطاء (2)
 

 دعهة العطاء بسا فيها اإلعنن -
 الذخوط العامة لمعقج  :الجدء األول -
 :الجدء الثاني -

 التعميسات لمسشاقرين -أ 
 الذخوط الخاصة -ب 
 الذخوط الخاصة االءافية -ج 
 ت واالتفاقيات والبياناتنساذج العخض والزسانا -د

 الجدء الثالث: -
 السهاصفات الخاصة -
  جاول الكسيات واألسعار -
 السخططات   :الجدء الخابع -
 السهاصفات الفشية العامة :الجدء الخامذ -
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 إعجاد وتقجيم عخوض السشاقرات
 

 ذخيقة تقجيم العخوض:
 يقااااهم بديااااارة مهقااااع العسااااا، وأن دتعااااخ  دشبلااااي عماااا  ماااان دخ ااااإل باالشااااتخاك فااااي هااااح  السشاقرااااة أن  (3)

عميااه، وأن يحرااا بشفدااه وعماا  مدااؤوليته ونفقتااه الخاصااة، عماا   سيااع السعمهمااات النزمااة لااه لتقااجيم 
العخض، وأن دتفهم ماهيتها والظخو  السحيطة بالسذاخوع وساائخ العاادات السحمياة، و اخو  العساا، و اا 

 مك التي تؤثخ عم  وءع أسعار عخءه.األمهر األخخى التي لها عنقة بالسشاقرة، أو ت
 

يقااجم عااخض السشاقرااة عماا  نسااهذج عااخض السشاقرااة السااجرج فااي هااحا الااجفتخ، ويقااهم السشاااق   -أ 
بتعبئة الشسهذج و جول الكسيات واالساعار وأي  اجاول أو منحاق أخاخى ويهقاع وثاائق السشاقراة 

 في األماكن السحجدة لحلك.
 ر الهحجة في  جاول الكسيات باألرقام والكمسات بخط واءح.يذتخط أن يكهن تعبئة خانة أسعا -ب 
ال يجهز إدخال أي تعجدا عم  وثائق العطاء من قبا السشاق ، وإذا أ خى السشااق  أي تعاجدا،  -ج 

 أو إذا أخا بأي من هح  التعميسات، فإن ذلك دؤدي ال  رفض عخءه.
يقجم ذلك في مح خة خاصاة مشفرامة أما إذا أراد السشاق  تقجيم عخض بجدا، فإن باستطاعته أن 

 تخفااااااااق بااااااااالعخض، شااااااااخيطة أن دتقااااااااجم بااااااااالعخض األصاااااااايا  سااااااااا هااااااااه مطمااااااااهب فااااااااي 
 الذخوط، ولمجشة العطاءات السخترة أن تشظخ في عخءه البجدا أو تخفزه.

 
يجإل عم  السشاق  أن يقجم عخءه عم  الشدق السطماهب فاي هاح  التعميساات ودعاهة العطااء وأن يذاتسا  (4)

 البيانات والسعمهمات التالية:العخض عم  
 

وءع مشذأة السشاق  فخدا  ان أو شخ ة، و تاب التفاهيض لمسداؤول السفاهض باالتهقيع عشهاا.  -أ 
وإذا  انت هشاك مذار ة بذكا ائتن  فإنه يجإل عم  الذخ ات الستآلفة تقاجيم اتفاقياة االئاتن  

ددن(، وأن دهقاع أذاخا  االئاتن  بيشها بحيث يكهن التآلف بالتكافا والتزاامن )مجتسعاين ومشفاخ 
 عم  العخض، وأن يقجمها الكفاالت والزسانات بأسسائهم مجتسعين.

خبخة السشاق  ومؤهنته، مع بيان وصاف السذااريع التاي سابق وأن أنجدهاا، والسذااريع السمتادم  -ب 
 بها حاليا، وبيان ندإل إنجازها بأرقام واقعية.

دن دشااهي اسااتخجامهم فااي التشفيااح، شااخيطة ذ ااخ اساام مقاااول ذ ااخ أسااساء السقاااولين الفااخعيين الااح -ج 
االشاالال الكهخوميكانيكيااة، عماا  أن يكااهن هااحا السقاااول الفخعااي مرااشفا ءااسن نفااذ الفئااة التااي 

 دشتسي إليها السقاول الخئيدي في ترشيفه، أو بالفئة التي تميها مباشخة بالتدمدا التشازلي.
شاايك مرااجا لرااالح صاااحإل العسااا وألمااخ ، بااالسبم   دخفااق مااع العااخض السقااجم  فالااة ماليااة أو -د 

السحجد في )ممحق عخض السشاقرة(،  جليا عم   جّياة التادام السشااق  لماجخهل فاي السشاقراة، 
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وعماا  أن تكااهن تمااك الكفالااة صااادرة عاان بشااك أو مؤسدااة ماليااة  ااا مشهسااا مااخخ  لمعسااا فااي 
 األردن.

العطاااء، حداابسا تقااخر  المجشااة السخترااة  تعاااد هااح  الكفاااالت  لمسشاقرااين الااحدن لاام يحااا عماايهم
( أياام مان تاااري  إحالاة العطااء أو انتهاااء صانحية  فالاة السشاقرااة أدهساا أسابق. أمااا 7خانل )

السشاااق  الااحي يحااال عميااه العطاااء فتعاااد إليااه هااح  الكفالااة بعااج أن يقااجم ءااسان األداء ويهقااع 
 العقج.

فعشااجها دته ااإل  (Bonds)ءااسانات تااأمين أمااا إذا  ااان السشاااق  مشتسيااا إلاا  بمااج تدااتعسا فيااه 
 عماا  السشاااق  أن دتقااجم بطمااإل مداابق إلاا  صاااحإل العسااا لسعخفااة فيسااا إذا  ااان يقبااا مثااا هااحا
 الزسان، وفي  ا األحهال يجإل أن تكهن تمك الزسانات مرجقة من بشهك محمية عشج تقجيسها.

ئيدي خارج األردن فإن عميه أن عشهان السشاق  الخسسي الكاما. أما إذا  ان مخ د السشاق  الخ  -ها 
يحجد عشهانا له في األردن ليعتبخ عشهانه الخساسي الاحي ته اه إلياه  افاة السخاسانت واإلشاعارات. 

 و ا إشعار أو رسالة تبعث مدجمة عم  هحا العشهان تعتبخ و أنها قج سمست إليه.
تكاااليف السااهاد والتجهياادات  أن يقااجم تحمااين ألسااعار البشااهد الخئيدااية السحااجدة فااي العطاااء، مبيشااا -و 

 اآلليااااااااااة والسرااااااااااشعيات والسراااااااااااريف اإلداريااااااااااة واألرباااااااااااح إلنجاااااااااااز بشااااااااااهد األشاااااااااالال 
 كاممة.

أي معمهمات أو بيانات أخخى يطمإل إلا  السشااق  تقاجيسها أو إرفاقهاا بعخءاه إذا  انات مطمهباة  -ز 
 بسه إل الذخوط الخاصة االءافية أو السهاصفات الخاصة أو هح  التعميسات.

 
تعتبخ األسعار التي دجونها السشاق  أمام البشاهد فاي  اجول الكسياات عما  أنهاا الليساة الكمياة ألشالال  اا  (5)

مااان تماااك البشاااهد وإنجازهاااا واصااانح أياااة عياااهب فيهاااا وفقاااا لمعقاااج، وتذاااسا  اااحلك األعساااال التسهيجياااة 
(Preliminaries)   جول الكسيات(.)اال اذا ورد لألعسال التسهيجية بشهد مشفرمة خاصة بها في  

 
 تهءيح االلتباس: (6)

 
إذا  ان هشااك أي التبااس أو تشااقض فاي وثاائق العطااء، أو  انات هشااك حا اة لتهءايح أي  ساهض فاي 
وثااائق العطاااء، فعماا  السشاااق  أن دتقااجم بطمااإل خطااي إلاا  رئاايذ لجشااة العطاااءات السخترااة ماان أ ااا 

 ( 7لفااااتح العطاااااء بسااااا ال يقااااا عاااان ) التهءاااايح وإزالااااة االلتباااااس فااااي مهعااااج يداااابق التاااااري  السحااااجد
أيام، ويتم تهزيع اإل ابة خطيا عم  االستفدارات عم   سيع السشاقرين الستقاجمين لمعطااء، وال يجاهز أن 

 دتخح مثا هحا التهءيح مبخرا لطمإل تسجدج السهعج السحجد لتقجيم العخض.
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 إدجاع العخوض: (7)
 
 (      /    ب عميه من الخارج عطاء رقم )  يقجم العخض متكامن وفي  خ  مختهم مكته  -أ 

 _______________________________________ الخاص بسذخوع : 
_________________________________________________________ 

واسم السقاول ويهدع في صشجوا العطاءات الحي تحجد  لجشاة العطااءات السختراة فاي إعننهاا 
 و قبا السهعج والتاري  السحجددن لإلدجاع.عن العطاء وذلك في أ

 إن أي عخض يقجم بعج مهعج اإلدجاع دخفض ويعاد إل  صاحبة مقفن. -ب 
تفتح العخوض عادة في  مدة عمشية بحزهر من دخ إل من السشاقراين، إال إذا نا  فاي دعاهة  -ج 

 العطاء عم  اتباع أسمهب آخخ.
 إلدامية العخوض: (8)

 
دمااا لمسشاااق  وال يجااهز سااحإل هااحا العااخض بعااج تقجيسااه ويظااا العااخض ممدمااا يعتبااخ العااخض السقااجم مم

( دهماا ابتاجاء مان تااري  إداجاع العاخوض إال إذا حاجد فاي دعاهة العطااء 90لمسشاق  الحي تقجم باه لفتاخة )
 مجة التدام أذهل من هح  السجة.

 عسنت الجفع وسعخ السشاقرة: (9)
 ني إال إذا ن  عم   يخ ذلك في شخوط دعهة العطاء.عم  السشاق  تقجيم أسعار  بالجدشار األرد

وإذا  انت هشالك عسنت أخخى لمجفع مشرهص عميها في نسهذج عخض السشاقراة، فإناه يجاإل تحجداج تماك 
 العسنت وأسعار تحهيمها في مهعج "التاري  األساسي".

 
 تقييم العخوض وإحالة العطاء

 
 تقييم العخوض: (10)

وتقييسهااا بسه ااإل تعميسااات العطاااءات الحكهميااة الرااادرة بسه ااإل نظااام  دااتم دراسااة عااخوض السشاقرااات
 األشلال الحكهمية، ويفتخض في السشاق  أن يكهن عم  اذنع ودراية بهح  التعميسات.

 أسمهب تجقيق العخوض: (11)
إذا و ج في العخض خطأ أو تشاقض باين حدااب  سماة أي مبما  وماا يجاإل أن تكاهن عمياه هاح   -أ 

ق سااعخ الهحااجة، فممجشااة السخترااة الحااق بتعااجدا  سمااة السبماا  بسااا دتفااق وتطبيااق الجسمااة بتطبياا
 سعخ الهحجة، وبالتالي دتم تعجدا مجسهع األسعار أو السبم  اإل سالي لمعطاء وفقا لحلك.

إذا اختمااف العااجد السااح هر باألرقااام عاان السااح هر  تابااة بالكمسااات، فتعتبااخ  تابااة الكمسااات هااي  -ب 
 يسة تبعا لحلك.السمدمة وترحح الل
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إذا و ااج خطااأ فااي أي ماان العسميااات الحدااابية، فإنااه دااتم ترااحيح السجسااهع ويكااهن السجسااهع  -ج 
 السرحح ممدما لمسشاق .

إذا و ااج أن السشاااق  لاام يقاام بتدااعيخ بشااج أو أكثااخ ماان البشااهد، فإنااه يحااق لمجشااة السخترااة إمااا  -د 
محسمااة عماا  بشااهد العطاااء األخااخى، رفااض العااخض، أو اعتبااار تمااك البشااهد  يااخ السدااعخة و أنهااا 

 وعم  السشاق  تشفيحها )فيسا إذا أحيا عميه العطاء( بجون مقابا.
 إذا قام السشاق  بتدعيخ بشج برهرة ملمهذة أو مبال  فيها، فممجشة السخترة الحق بسا دمي: -ها 

 رفض العخض، أو - 1
ار اة وأساعار السشاقراين تعجدا األسعار بسهافقة السقااول مدتأنداة بأساعار الداها الج - 2

اآلخخين ) شخيطة أن تبق  الليسة اإل سالياة لمعاخض بعاج التعاجدا مدااوية أو أقاا مان 
 قيسة العخض بعج التجقيق الحدابي(.

تحتفظ لجشة العطاءات السخترة بحقها في إهسال أي عخض  يخ متقيج بسا ورد فاي هاح  التعميساات.  ساا  (12)
ام األشلال الحكهمية وإحالة العطاء دون التقيج بأقاا العاخوض قيساة، تسارس صنحياتها بسه إل أحكام نظ

ويتم  ا ذلك دون أن يكهن ألي مشاق  لم يفد بالعطاء أي حق فاي مطالباة صااحإل العساا باأي تعاهيض 
 إزاء ذلك.

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

( دهما مان تااري  إبن اه خطياا بإحالاة 14قيع العقج خنل فتخة )عم  السشاق  الفائد بالعطاء أن يقهم بته 
العطاء عميه أو تمديسه له، وعم  السشاق  أن يقاجم إلا  صااحإل العساا ءاسان األداء عشاج تهقياع اتفاقياة 
العقااج حدااإل نسااهذج الزااسان السخفااق، وتكااهن قيسااة هااحا الزااسان الرااادر عاان أحااج البشااهك أو احااجى 

لمعسا في األردن بالسبم  السحجد )في ممحق عاخض السشاقراة( وذلاك ءاسانا  السؤسدات السالية السخخرة
 لتشفيح التدامات العقج تشفيحا تاما ، ولجفع ما قج دتختإل عم  السقاول وفاء أل خاض العقج.

إذا رفض السشاق  أو تأخخ عن تهقيع اتفاقية العقج، أو عجد عن تقاجيم ءاسان األداء السطماهب، فعشاجها 
سااا مراااادرة   فالااة السشاقراااة السخفقااة بعخءاااه دون الخ ااهع إلااا  القزاااء، وال يكاااهن يحااق لرااااحإل الع

 لمسشاق  أي حق في السطالبة بها أو بأي تعهيض بذأنها.
 ءسان إصنح العيهب )  فالة اصنح العيهب(: (14)

 عمااا  السقااااول أن يقاااجم لرااااحإل العساااا عشاااج تدااامسه شاااهادة تدااامم األشااالال، ءاااسان إصااانح العياااهب 
% من قيسة األعسال السشجدة، لزسان قيامه باساتكسال االعساال الستبلياه و تشفياح أعساال إصانح 5بليسة 

العيهب السطمهبة لمسجة السشرهص عميها في ممحق عاخض السشاقراة، وبحياث يكاهن هاحا الزاسان صاادرا 
يعااد عن بشك أو مؤسدة مالية  ا مشهسا مخخ  لمعسا في األردن. وبتدميم هحا الزسان لراحإل العساا 

 لمسقاول ءسان األداء.
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 نسهذج  تاب عخض السشاقرة
Letter of Tender 

 
 

 السذخوع : .......................................... العطاء رقم : .......................................
 
 

 ..........................إل  الدادة )صاحإل العسا( : ...................................................
لقج قسشا بديارة السهقع  والتعخ  عم  الظخو  السحيطة به،  سا قسشا بجراسة شخوط العقج، والسهاصفات، 
والسخططات، و جاول الكسيات، وممحق عخض السشاقرة، والججاول األخخى، ومنحق العطاء ذات 

بتشفيح أشلال السذخوع السح هر أعن . ونعخض نحن السهقعين األرقام:.................................. الستعمقة 
أدنا  أن نقهم بتشفيح األشلال وإنجازها وتدميسها وإصنح أية عيهب فيها وفقا لهحا العخض الحي يذسا  ا هح  

آخخ عن  مقابا مبم  إ سالي وقجر :.......................................... أو أي مبم  أالهثائق السجر ة 
 يربح مدتحقا لشا بسه إل شخوط العقج.

 
إنشا نقبا تعيين "مجمذ فض الخنفات" بسه إل "الفرا العذخين" من شخوط العقج وسه  نقهم باالتفاا عم  

 تعيين أعزائه حدإل ممحق عخض السشاقرة.
 

عخض ممدما لشا، ( دهما من تاري  إدجاع العخوض، وأن دبق  ال90نهافق عم  االلتدام بعخض السشاقرة هحا لسجة )
ويسكشكم قبهله في أي وقت قبا انقزاء مجة االلتدام هح .  سا نقخ بأن ممحق عخض السشاقرة يذكا  دءا ال دتجدأ 

 من "كتاب عخض السشاقرة".
( من شخوط العقج، وأن نباشخ 4/2نتعهج في حالة قبهل عخءشا، أن نقجم ءسان األداء السطمهب بسه إل السادة )

السباشخة، وأن نشجد األشلال وندمسها ونرمح أية عيهب فيها وفقا لستطمبات وثائق العقج خنل العسا بتاري  أمخ 
 "مجة اإلنجاز".

وما لم دتم إعجاد وتهقيع اتفاقية العقج فيسا بيششا، وإل  أن دتم ذلك، فإن "كتاب عخض السشاقرة" هحا مع "كتاب 
 ما فيسا بيششا .القبهل أو قخار اإلحالة" الحي ترجرونه يعتبخ عقجا ممد 

 ونعمم  حلك بأنكم  يخ ممدمين بقبهل أقا العخوض قيسة أو أي من العخوض التي تقجم إليكم.
 حخر هحا العخض في اليهم:  ..................... من شهخ: ................ عام: .......................

 ........................................ تهقيع السشاق : ................................... شاهج:
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رهممحق عخض السشاق  

Appendix to Tender 
  2022/  2 لهازم   العطاء رقم:                        ةتهريج مبيجات حذخيشخاء و  السذخوع:

 

 رقم السادة البيااااان
 التحديدات

 اسم صاحإل العسا:
 عشهانه:

1/1/2/2 
 1/3و

 ا التشسهي الدياحي سمطة اقميم البتخ 
 (  28االردن ص ب )  –البتخا 

 اسم السهشجس :
 عشهانه:

1/1/2/4  

 اسم السقاول:
 عشهانه:

1/1/2/3 
 1/3و

 

 %  ( من قيسة دخهل العطاء3)   التعميسات كفالة السشاقرة
 %( من قيسة العقج ااااااااااا) التعميسات كفالة اصنح العيهب

 1/1/3/3 لألشلالنجاز إل مجة ا
 

تهقيع من تاري   ( دهما تقهيسيا 20)
 االتفاقية.

 ( دهما تقهيسيا ااا ) 1/1/3/7 صنح العيهبإشعار بإلفتخة ا
 القهانين األردنية الدارية السفعهل 1/4 القانهن الحي يحكم العقج
 الملة العخبية 1/4 الملة السعتسجة في العقج

 الملة العخبية  1/4 للة االترال
ل  إل جخهسيسشح فيها السقاول حق الالسجة التي 

 السهقع
مخ أ( أيام تقهيسية من تاري  7) 2/1

 . السباشخة
 داءألقيسة ءسان ا

قيسة ءسان األداء خنل فتخة اإلشعار بإصنح 
 العيهب )ءسان اصنح العيهب(

 " السقبهلة( من "قيسة العقج % 10) 4/2
 %( من قيسة العقج   ااااااا )

  4/9 نظام ته يج الجهدة
 مطمهب 

  6/5 السعتادةوقات العسا أ
الفتخة السحجدة لسباشخة العسا بعج التاري  السحجد 

 لمسباشخة
( دهما، وتعتبخ هح  الفتخة 15) 8/1

 مذسهلة ءسن مجة اإلنجاز
 ( ددشار عن  ا دهم تأخيخ       50) 8/7 قيسة تعهيزات التأخيخ
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 نسهذج  فالة السشاقرة
Form of Tender Guarantee 

 

 .…………………......……… العطاء رقم: ..….....……………………………… السذخوع:
 

 
إل  الدادة )صاحإل العسا(: .............................................................................. لقج 

..................... سيتقجم تم إعنمشا أن السشاق : شخ ة: ...................................................
بعخض لمسشاقرة لمسذخوع السشه  عشه أعن  استجابة لجعهة العطاء، ولسا  انت شخوط العطاء تش  عم  أن دتقجم 
 السشاق  بكفالة مشاقرة مع عخءه، وبشاء عم  ذمبه، فإن مرخفشا: 
بشك ...................................................... يكفا بتعهج ال ر عة عشه أن دجفع لكم مبم : 
............................................................ عشج ورود أول ذمإل خطي مشكم وبحيث دتزسن 

 الطمإل ما دمي:
 
عخءه بعج انقزاء آخخ مهعج لتقجيم العخوض أو قبا  أن السشاق ، بجون مهافقة مشكم، قام بدحإل -أ 

 ( دهما، أو90انقزاء صنحية العخض السحجدة با)
( من شخوط 1/6أنكم قج قستم بإحالة العطاء عميه، ولكشه أخفق في ابخام اتفاقية العقج بسه إل السادة ) -ب

 العقج، أو
( من شخوط 4/2سان األداء بسه إل السادة )أنكم قج قستم باحالة العطاء عميه ، ولكشه أخفق في تقجيم ء -ج

 العقج.
 

( دهما ويتعين إعادتها إليشا،  سا أن هح  90وعم  أن يرمشا الطمإل قبا انقزاء مجة صنحية الكفالة الباللة )
 الكفالة تحكسها القهانين السعسهل بها في األردن.

 
 ....تهقيع الكفيا / البشك: .......................................

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

 التاري :             ............................................
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 4-د
 

 نسهذج اتفاقية العقج

Form of Contract Agreement 

 
 

 2/2022لوازم  طاء رقم :الع                ةتوريد مبيدات حشريشراء و  المشروع:             

 
 

 2022. لدشة   ............من شهخ   .. ............حخرت هح  االتفاقية في هحا اليهم 
 

 بين

 
 عم  اعتبار  "الفخيق األول"  سمطة إقميم البتخا التشسهي الدياحي: صاحإل العسا 

 و

   اعتبار  "الفخيق الثاني"..... عم  ...........................................السقاول      
 

.......................................................................  لسا  ان صاحإل العسا راغبا في أن يقهم السقاول بتشفيح أشلال مذخوع:  

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

ولسا  ان قج قبا بعخض السشاقرة الحي تقجم به السقاول لتشفيح األشلال وإنجازها وإصنح أية عيهب فيها وتدميسها 
 وفقا لذخوط العقج،

 الفخيقين عم  ما دمي: فقج تم االتفاا بين
يكهن لمكمسات والتعابيخ الهاردة في هح  االتفاقية نفذ السعاني السحجدة لها في شخوط العقج السذار إليها  - 1

 فيسا بعج.
 تعتبخ الهثائق السجر ة تاليا  دءا ال دتجدأ من هح  االتفاقية وتتم قخاءتها وتفديخها بهح  الرهرة: - 2

 ......... ......................    "كتاب القبهل"  -أ 
 ...................................   "كتاب عخض السشاقرة -ب 
 منحق السشاقرة ذات األرقام: .................................. -ج 
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 شخوط العقج )الخاصة والعامة( -د 
 يه  .السهاصفات و سا هه وارد في نسهذج استجراج العخوض السخفق  بط -ها 
 السخططات -و 
 والججاول السدعخة ) جاول الكسيات والججاول األخخى( -ز 

 
 4-د

 
  (           ) ""قيسة العقج السقبهلة - 3

 دهما تقهيسيا              (         )    "مجة اإلنجاز" 
  
ول بتشفيح األشلال إزاء قيام صاحإل العسا بجفع الجفعات السدتحقة لمسقاول وفقا لمذخوط، دتعهج السقا - 4

 وإنجازها وإصنح أية عيهب فيها وتدميسها وفقا ألحكام العقج.
 
إزاء قيام السقاول بتشفيح األشلال وإنجازها وإصنح أية عيهب فيها وتدميسها، دتعهج صاحإل العسا بأن  - 5

 قج.دجفع إل  السقاول قيسة العقج بسه إل أحكام العقج في السهاعيج وباألسمهب السحجد في الع
وبشاءا عم   ما تقجم فقج اتفق الفخيقان عم  إبخام هح  االتفاقية وتهقيعها في السهعج السحجد أعن  وذلك وفقا 

 لمقهانين السعسهل بها.
 

 الفخيق الثاني )السقاول(
 

 الفخيق األول )صاحإل العسا(

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

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

 
 اله يفة: ...........................................

 
 وقج شهج عم  ذلك: ................................

 

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

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

 
 رئيذ مجمذ السفهءين  ....اله يفة: ...

 
 وقج شهج عم  ذلك: ................................
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 نسهذج ءسان األداء )كفالة حدن التشفيح(
Performance Guarantee 

 
إل  الدادة: .............................................................................................. 

نمكم بأن مرخفشا: ............................................................................. قج يدخنا إع
 كفا بكفالة مالية، السقاول: ............................................................................

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

 ( /  بخرهص العطاء رقم )
الستعمق بسذخوع: ..................................................................................... بسبم : ) 

 .................................................. ( ددشار أردني ...........................
تشفيح  ........................................................................................... وذلك لزسان

 العطاء السحال عميه حدإل الذخوط الهاردة في وثائق عقج السقاولة، وأنشا نتعهج بأن 
 –بم  السح هر أو أي  دء تطمبهنه مشه بجون أي تحفظ أو شخط بسجخد ورود أول ذمإل خطي مشكم الس –نجفع لكم 

 مع ذ خ األسباب الجاعية لهحا الطمإل بأن السقاول قج رفض أو أخفق في تشفيح أي من التداماته 
 وذلك برخ  الشظخ عن أي اعتخاض أو مقاءاة من  انإل السقاول عم  إ خاء الجفع. –بسه إل العقج 

فعهل من تاري  إصجارها ولحين تدمم األشلال السشجدة بسه إل العقج السحجد مبجئيا وتبق  هح  الكفالة سارية الس
بتاري  ........... شهخ ............... من عام ................................. ما لم دتم تسجدجها أو تججدجها 

 بشاء عم  ذمإل صاحإل العسا.
 

 .....تهقيع الكفيا / مرخ : .........................
 السفهض بالتهقيع: ....................................
 التاري : ..............................................
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 8-د
 نسهذج ءسان إصنح العيهب )كفالة اصنح العيهب(

Defects Liability Guarantee 

 
............................................. إل  الدادة: .................................................

يدخنا إعنمكم بأن مرخفشا: ............................................................................. قج 
 .كفا بكفالة مالية، السقاول: ............................................................................

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

 ( /  بخرهص العطاء رقم )
 الستعمق بسذخوع: ..................................................................................... بسبم :

 .............. ( ددشار أردني .........................................................) .......... 
............................................................................... وذلك ءسانا اللتدام السقاول 

 أحكام عقج السقاولة.لتشفيح  سيع التداماته فيسا يخ  أعسال اإلصنحات والريانة بسه إل 
 

السبم  السح هر أو أي  دء تطمبهنه مشه بجون أي  –بسجخد ورود أول ذمإل خطي مشكم  –وإنشا نتعهج بأن نجفع لكم 
تحفظ أو شخط، مع ذ خ األسباب الجاعية لهحا الطمإل بأن السقاول قج رفض أو أخفق في تشفيح التداماته فيسا يخ  

العقج، و حلك برخ  الشظخ عن أي اعتخاض أو مقاءاة من  انإل السقاول أعسال اإلصنحات والريانة بسه إل 
 عم  إ خاء الجفع.

 
وتبق  هح  الكفالة سارية السفعهل من تاري  إصجارها ولحين التدمم الشهائي لألشلال بسه إل العقج وقيام السقاول 

   ذمإل صاحإل العسا.بإكسال الشهاق  واإلصنحات السطمهبة ما لم دتم تسجدجها أو تججدجها بشاء عم
 

 تهقيع الكفيا / مرخ : ...........................

 السفهض بالتهقيع: ..................................

 التاري : ............................................
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 االعسال السطمهبة
دخ اا  التقااجم بعااخض ) . ر هااامبيااجات السااتخجامها بطخيقااة الااخش الدااطحي داخااا زرائااإل الحيهانااات وخا -1

أن يكاهن تخ ياإل السبياج عما   تاخل (2500)عمساا أن الكسياة السطمهباة   ،شهعين عم  األقاا(أسعار  ل
 .لتخ لمعبهة الهاحجة 5عم  شكا سائا ) مخ د مدتحمإل ( داخا عبهات ال تقا عن 

عما  ساعار لشاهعين دخ   التقاجم بعاخض أ)   (ULV)مبيجات الستخجامها بطخيقة الخذاذ متشاهي الرلخ  -2
أن يكااهن تخ يااإل السبيااج عماا  شااكا سااائا ، عماا  لتااخ (1250)، عمسااا أن الكسيااة السطمهبااة  (األقااا

 .لتخ لمعبهة الهاحجة 5)مخ د مدتحمإل ( داخا عبهات ال تقا عن 

عما   دخ ا  التقاجم بعاخض أساعار لشاهعين. )(Fogging)مبيجات الستخجامها بطخيقة التزبيإل الحاخاري  -3
أن يكهن تخ يإل السبيج عم  شكا ساائا )مخ اد ، عم  لتخ (1250) أن الكسية السطمهبة عمسا  (األقا

 .لتخ لمعبهة الهاحجة 5مدتحمإل ( داخا عبهات ال تقا عن 

 ( لتاخ1داخا عبهات سعة واحاج ) لتخ (350عمسا أن الكسية السطمهبة )مبيجات لسكافحة الشسا االبيض ،  -4
 .لمعبهة الهاحجة

)دخ   التقجم بعخض أسعار لشهعين عم  األقا( عمسا أن الكسية  القهارض/بهدرةمبيجات خاصة لسكافحة  -5
 .( خام100) سعة مهزعة في عبهات  (  يمه20) السطمهبة

)دخ   التقجم بعخض أسعار لشهعين عم  األقا( عمسا  الشسا والرخاصيخ/بهدرةمبيجات خاصة لسكافحة  -6
 .( خام100) عةس مهزعة في عبهات  (  يمه20) أن الكسية السطمهبة
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 الذخوط الخاصة
 لمسبيج الهاحج.من االعسال السطمهبة يجهز الجسع بين الطخيقتين في البشجدن الثاني والثالث  -1

 % إذا  انت مشفخدة.10أن ال تقا ندبة السادة الفعالة سيبخمثخين عن  -2
 % إذا  انت مشفخدة.2.5أن ال تقا ندبة السادة الفعالة دلتامثخين عن  -3
% إذا  اناات مشفااخدة، عمسااا أنااه 2.5ن ال تقااا نداابة السااادة الفعالااة المبجاساايهالهثخين عاان أ -4

   .يجهز الجسع بين أكثخ من مادة فعالة لمشهع الهاحج

فاي العطااء عان  Expiration date)ان التقا مجة صنحية استخجام السبيجات الساهردة ) -5
 .او حدإل تعميسات وزارة الدراعة   ( سشهات3ثنث )

ص مبياااجات التزااابيإل الحاااخاري والاااخذاذ متشااااهي الرااالخ، يجاااإل أن ال تكاااهن الساااادة بخراااه  -6
 السحدبة  يخوسين أو أي مادة أخخى  يخ مهص  بها من قبا مشظسة الرحة العالسية.

 ةبعج تهريج السبيجات لسدتهدعات الدمطة ستقهم الدمطة بأخاح عيشاة عذاهائية مان  اا مااد -7
لسمكياة وعما  حدااب الساهرد لبياان ماجى مطابقتهاا وفحرها في مختبخات الجسعية العمسية ا

 . لمسهاصفات والسقاديذ الخاصة بالسبيجات الحذخية
عماا  السااهرد االلتاادام بسعااجل الدااسية لمسااادة الفعالااة بالسبيااج بااين قميمااة ومتهسااطة الدااسية،  -8

 .رجيقة بالبيئةال تهريج السبيجات عالية الدسية و يخ  ويسشع

 الذخوط العامة
 الساهاد الفعالااة، كاا ناهع والتاي تباينلالسمرااقات النزماة  بماج السشذاأ، متكاماا يذاسا: تقاجيم عاخض فشاي -1

  التخاكيد، ندإل وذخيقة االستعسال، مجة األثخ الستبقي، ... وما إل  ذلك.
تقجيم ثنثة عخوض، بحيث يكهن  ا عخض مدتقا بحاته عن العخوض األخخى: العاخض األول لسبياجات  -2

لثاااني لسبيااجات مدااتهرد  ماان دول  شااهب شااخا آساايا، والعااخض الثالااث ذات صااشاعة محميااة والعااخض ا
 لسبيجات مدتهرد  من دول أوروبا 

أن يكهن السبيج مدجن لجى وزارة الدراعاة لسكافحاة آفاات الراحة العاماة وان تخفاق الهثاائق التاي تثبات  -3
 ذلك وهي: 

 وسارية السفعهل.صهرة عن شهادة تدجيا السبيج مرجقة من وزارة الدراعة حدإل  األصهل   -

 صهرة عن ترخيح بيع أو استيخاد مبيجات اآلفات مرجقة حدإل  األصهل وسارية السفعهل. -      
 األسعار تذسا الزخائإل والتهريج إل  مدتهدعات الدمطة/ وادي مهس .        -4    
 األسعار اإلفخادية الكسيات الهاردة في الججول قابمة لمديادة والشقران حدإل -5    

 الدمطة  يخ ممدمة بأقا األسعار.  -6    
 .السعخوءة خ من شخ ة وذلك حدإل  هدة السهاديحق لمدمطة تجدئة السشاقرة ألكث  -7    
 .االتفاقية تهقيع من تاري  تقهيسيا دهما 20 مجة تكهن مجة التهريج خنل -8   
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 هحا الججول لتقجيم أسعار السبيجات السرشهعة محمياً 
 الهحجةالدعخ /  الهحجة الكسية سم التجاري اإل البيان الخقم

 فمذ          ددشار

مبيجات حذخية لسكافحة  1
آفات الرحة العامة 

 بطخيقة الخش الدطحي
 

1- 2500 
 

   لتخ

2-   

3-   

مبيجات حذخية لسكافحة  2
آفات الرحة العامة 

بطخيقة التزبيإل الحخاري 
(fogging)     

   لتخ 1250 -1

2-   

3-   

مبيجات حذخية لسكافحة  3
آفات الرحة العامة 

بطخيقة الخذاذ متشاهي 
     (ULV)الرلخ

   لتخ 1250 -1

2-   

3-   

مبيجات لسكافحة الشسا  4
 االبيض 

1- 

 لتخ 350

  

2-   

3-   

2-   

3-   

2-   

3-   
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 ل لتقجيم أسعار السبيجات السدتهردة من دول  شهب شخا آسياهحا الججو

 
 الهحجةالدعخ /  الهحجة الكسية اإلسم التجاري  البيان الخقم

 فمذ          ددشار

مبيجات حذخية لسكافحة  1
آفات الرحة العامة 

 بطخيقة الخش الدطحي
 

1- 2500 
 

   لتخ

2-   

3-   

مبيجات حذخية لسكافحة  2
الرحة العامة  آفات

بطخيقة التزبيإل الحخاري 
(fogging)     

   لتخ 1250 -1

2-   

3-   

مبيجات حذخية لسكافحة  3
آفات الرحة العامة 

بطخيقة الخذاذ متشاهي 
     (ULV)الرلخ

   لتخ 1250 -1

2-   

3-   

مبيجات لسكافحة الشسا  4
 االبيض 

1- 

 لتخ 350

  

2-   

3-   

2-   

3-   

2-   

3-   
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 هحا الججول لتقجيم أسعار السبيجات السدتهردة من دول أوروبا       

 
 الهحجةالدعخ /  الهحجة الكسية اإلسم التجاري  البيان الخقم

 فمذ          ددشار

مبيجات حذخية لسكافحة  1
آفات الرحة العامة 

 بطخيقة الخش الدطحي
 

1- 2500 
 

   لتخ

2-   

3-   

مبيجات حذخية لسكافحة  2
آفات الرحة العامة 

بطخيقة التزبيإل الحخاري 
(fogging)     

   لتخ 1250 -1

2-   

3-   

مبيجات حذخية لسكافحة  3
آفات الرحة العامة 

بطخيقة الخذاذ متشاهي 
     (ULV)الرلخ

   لتخ 1250 -1

2-   

3-   

مبيجات لسكافحة الشسا  4
 االبيض 

1- 

 لتخ 350

  

2-   

3-   

2-   

3-   
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 الخالصة العامة
  ةمبيدات حشريلمشروع توريد 
 

الصفحه  القيمة
 المنقول منها

 الرقم نوع العمل
 فلس دينار

 1  ةتوريد مبيدات حشري   

 

 

 المجـمـــوع   
 

 أو زيادة من الدعخ اإل سالي  ندبة ........ %  تابااة ...................................خرم  
 
 

 السجسهع الشهائي 
 

    

مبم  فقط وقجر  
.................................................................................................. 

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

 

 

                                                                         :اسم السقاول                                                   

                           التهقيع:                                                       

                            التاري  :                                                  

                              رقم الهاتف :                                                       

 


