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 دفتر عقد المقاولة
 لممشاريع اإلنشائية

 

 الشروط الخاصة( –)الجزء الثاني 
 

 

 
 وبالستيكيه معدنيهشراء وتوريد حاويات نفايات  : المشروع 

                 
 

 9109/ 6لوازم  العطاء رقم :                 
 
 

 التعميمات لممناقصين  –أ 
 الشروط الخاصة  –ب 
 الشروط الخاصة االضافية  –ج 

 نماذج العرض والضمانات واالتفاقيات والبيانات -د
 

 
د المقاولة الموحد متممًا لجزء الشروط العامة، وتعتمد الشروط التالية يعتبر هذا الجزء من دفتر عق

 .كشروط خاصة لمعقد

إن مااا ياارد فااي هااذ  الشااروط ماان إءااافة أو إللاااء أو تعااديل عماا  مااواد الشااروط العامااة يعتباار سااائدًا 

 .ويؤخذ به بالقدر الذي يفسر أو يءيف أو يملي أو يعدل عم  تمك المواد
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 لممناقصينالتعميمات   –

Instructions to Tenderers 

 
 ( 6/9109لوازم   العطاء رقم )

 
 شراء وتوريد حاويات نفايات الخاص بمشروع : 

يمكن لممقاولين الذين يحق لهم شراء نسخ المناقصة بموجب اإلعالن عان طارح هاذا العطااء، والاراببين باالشاتراك فاي المناقصاة  (0)
 ثائق العطاء الموزعة مع الدعوة مقابل دفع ثمن النسخة المقرر.أن يتقدموا لمحصول عم  نسخة من و 

 
 لهذا المشروع ما يمي: تشمل وثائق العطاء (9)
 

 دعوة العطاء بما فيها اإلعالن -
 الشروط العامة لمعقد  :الجزء األول -
 :الجزء الثاني -

 التعميمات لممناقصين -أ 
 الشروط الخاصة -ب 
 الشروط الخاصة االءافية -ج 
 نماذج العرض والءمانات واالتفاقيات والبيانات -د

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

 طريقة تقديم العروض:
 شاااااااااتراك فاااااااااي هاااااااااذ  المناقصاااااااااة أن يقاااااااااوم بزياااااااااارة موقاااااااااع العمااااااااال، وأن يتعااااااااارف ينبلاااااااااي عمااااااااا  مااااااااان يرباااااااااب باال (3)

عميه، وأن يحصل بنفسه وعم  مسؤوليته ونفقته الخاصة، عم  جميع المعمومات الالزمة له لتقاديم العارض، وأن ياتفهم ماهيتهاا 
لهاا عالقاة بالمناقصاة، أو تماك والظروف المحيطة بالمشروع وسائر العادات المحمياة، وظاروف العمال، وكال األماور األخار  التاي 

 التي تؤثر عم  وءع أسعار عرءه.
 

يقدم عرض المناقصاة عما  نماوذج عارض المناقصاة المادرج فاي هاذا الادفتر، ويقاوم المنااقص بتعبئاة النماوذج وجادول  -أ 
 الكميات واالسعار وأي جداول أو مالحق أخر  ويوقع وثائق المناقصة في األماكن المحددة لذلك.

 ط أن يكون تعبئة خانة أسعار الوحدة في جداول الكميات باألرقام والكممات بخط واءح.يشتر  -ب 
ذا أجار  المنااقص أي تعاديل، أو إذا أخال با ي مان  -ج  ال يجوز إدخال أي تعديل عما  وثاائق العطااء مان قبال المنااقص، وار

 هذ  التعميمات، فإن ذلك يؤدي ال  رفض عرءه.
ض بديل، فإن باستطاعته أن يقدم ذلك في مذكرة خاصة منفصمة ترفق باالعرض، شاريطة أما إذا أراد المناقص تقديم عر 

 أن يتقااااااااااااااااااااااااااااااادم باااااااااااااااااااااااااااااااالعرض األصااااااااااااااااااااااااااااااايل كماااااااااااااااااااااااااااااااا هاااااااااااااااااااااااااااااااو مطماااااااااااااااااااااااااااااااوب فاااااااااااااااااااااااااااااااي 
 الشروط، ولمجنة العطاءات المختصة أن تنظر في عرءه البديل أو ترفءه.

 
عطااء وأن يشاتمل العارض عما  البياناات يجب عم  المناقص أن يقدم عرءه عما  النساق المطماوب فاي هاذ  التعميماات ودعاوة ال (4)

 والمعمومات التالية:
 

ذا كانات هنااك مشااركة  -أ  وءع منش ة المناقص فردا كان أو شركة، وكتاب التفويض لممسؤول المفوض بالتوقيع عنها. وار
ل والتءاامن بشكل ائتالف فإنه يجاب عما  الشاركات المتةلفاة تقاديم اتفاقياة االئاتالف بينهاا بحياث يكاون التاةلف بالتكافا

 )مجتمعين ومنفردين(، وأن يوقع أطراف االئتالف عم  العرض، وأن يقدموا الكفاالت والءمانات ب سمائهم مجتمعين.
خبرة المناقص ومؤهالته، مع بيان وصف المشاريع التي سابق وأن أنجزهاا، والمشااريع الممتازم بهاا حالياا، وبياان نساب  -ب 

 إنجازها ب رقام واقعية.
اء المقاولين الفرعيين الذين ينوي استخدامهم في التنفياذ، شاريطة ذكار اسام مقااول االشالال الكهروميكانيكياة، ذكر أسم -ج 

عم  أن يكون هذا المقاول الفرعي مصنفا ءمن نفس الفئة التي ينتمي إليها المقااول الرئيساي فاي تصانيفه، أو بالفئاة 
 التي تميها مباشرة بالتسمسل التنازلي.
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عرض المقدم كفالة مالية أو شيك مصادق لصاالح صااحب العمال وألمار ، باالمبمد المحادد فاي )ممحاق عارض يرفق مع ال -د 
المناقصة(، كدليل عما  جديةاة التازام المنااقص لمادخول فاي المناقصاة، وعما  أن تكاون تماك الكفالاة صاادرة عان بناك أو 

 مؤسسة مالية كل منهما مرخص لمعمل في األردن.
( أياام مان تااريخ 7ناقصين الذين لم يحل عميهم العطااء، حسابما تقارر  المجناة المختصاة خاالل )تعاد هذ  الكفاالت  لمم

إحالة العطاء أو انتهاء صالحية كفالة المناقصاة أيهماا أسابق. أماا المنااقص الاذي يحاال عمياه العطااء فتعااد إلياه هاذ  
 الكفالة بعد أن يقدم ءمان األداء ويوقع العقد.

فعنادها يتوجاب عما  المنااقص أن يتقادم  (Bonds)نتميا إلا  بماد تساتعمل فياه ءامانات تا مين أما إذا كان المناقص م
الءاامان، وفااي كاال األحااوال يجااب أن تكااون تمااك  بطمااب مساابق إلاا  صاااحب العماال لمعرفااة فيمااا إذا كااان يقباال مثاال هااذا

 الءمانات مصدقة من بنوك محمية عند تقديمها.
إذا كاان مركاز المنااقص الرئيساي خاارج األردن فاإن عمياه أن يحادد عنواناا لاه فاي  عنوان المناقص الرسمي الكامل. أماا -ها 

األردن ليعتبر عنوانه الرسمي الذي توجه إليه كافة المراسالت واإلشعارات. وكل إشعار أو رسالة تبعث مسجمة عم  هاذا 
 العنوان تعتبر وك نها قد سممت إليه.

المحااددة فااي العطاااء، مبينااا تكاااليف المااواد والتجهياازات اتليااة والمصاانعيات  أن يقاادم تحماايال ألسااعار البنااود الرئيسااية -و 
 والمصاااااااااااااااااااااااااااااااااااريف اإلداريااااااااااااااااااااااااااااااااااة واألرباااااااااااااااااااااااااااااااااااح إلنجاااااااااااااااااااااااااااااااااااز بنااااااااااااااااااااااااااااااااااود األشاااااااااااااااااااااااااااااااااالال 

 كاممة.
أي معمومات أو بيانات أخر  يطمب إل  المناقص تقديمها أو إرفاقها بعرءه إذا كانت مطموبة بموجب الشاروط الخاصاة  -ز 

 لخاصة أو هذ  التعميمات.االءافية أو المواصفات ا
نجازهاا  (5) تعتبر األسعار التي يدونها المناقص أمام البنود في جدول الكمياات عما  أنهاا القيماة الكمياة ألشالال كال مان تماك البناود وار

بناود )اال اذا ورد لألعماال التمهيدياة   (Preliminaries)واصالح أية عيوب فيها وفقا لمعقد، وتشامل كاذلك األعماال التمهيدياة 
 منفصمة خاصة بها في جدول الكميات(.

 توءيح االلتباس: (6)
إذا كااان هناااك أي التباااس أو تناااقض فااي وثااائق العطاااء، أو كاناات هناااك حاجااة لتوءاايح أي بمااوض فااي وثااائق العطاااء، فعماا  

زالاة االلتبااس فاي مو  عاد يسابق التااريخ المناقص أن يتقدم بطمب خطي إل  رئيس لجنة العطاءات المختصة من أجل التوءايح وار
 ( 7المحااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااادد لفاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااتح العطااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااء بماااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ال يقااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااال عااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااان )

أيام، ويتم توزيع اإلجابة خطيا عم  االستفسارات عم  جميع المناقصين المتقدمين لمعطاء، وال يجوز أن يتخذ مثل هذا التوءايح 
 مبررا لطمب تمديد الموعد المحدد لتقديم العرض.

 
 إيداع العروض: (7)

 
 (      /     وفي ظرف مختوم مكتوب عميه من الخارج عطاء رقم )  يقدم العرض متكامال -أ 

 _______________________________________ الخاص بمشروع : 
_________________________________________________________ 
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عن العطاء وذلاك فاي أو  واسم المقاول ويودع في صندوق العطاءات الذي تحدد  لجنة العطاءات المختصة في إعالنها
 قبل الموعد والتاريخ المحددين لإليداع.

 
 إن أي عرض يقدم بعد موعد اإليداع يرفض ويعاد إل  صاحبة مقفال. -ب 
تفااتح العااروض عااادة فااي جمسااة عمنيااة بحءااور ماان يربااب ماان المناقصااين، إال إذا نااص فااي دعااوة العطاااء عماا  اتباااع  -ج 

 أسموب آخر.
 إلزامية العروض: (8)

 
يعتبر العرض المقدم ممزما لممناقص وال يجوز سحب هذا العرض بعد تقديماه ويظال العارض ممزماا لممنااقص الاذي تقادم باه لفتارة 

 ( يوما ابتداء من تاريخ إيداع العروض إال إذا حدد في دعوة العطاء مدة التزام أطول من هذ  المدة.91)
 
 عمالت الدفع وسعر المناقصة: (9)
 

 م أسعار  بالدينار األردني إال إذا نص عم  بير ذلك في شروط دعوة العطاء.عم  المناقص تقدي
ذا كانت هنالك عمالت أخر  لمدفع منصوص عميها في نموذج عرض المناقصة، فإنه يجب تحديد تمك العمالت وأسعار تحويمها  وار

 في موعد "التاريخ األساسي".
 

حالة العطاء  تقييم العروض وار
 
 تقييم العروض: (01)

تم دراسة عروض المناقصات وتقييمها بموجب تعميمات العطاءات الحكومية الصادرة بموجب نظاام األشالال الحكومياة، ويفتارض ي
 في المناقص أن يكون عم  اطالع ودراية بهذ  التعميمات.

 أسموب تدقيق العروض: (00)
ن عمياه هاذ  الجمماة بتطبياق ساعر إذا وجد فاي العارض خطا  أو تنااقض باين حسااب جمماة أي مبماد وماا يجاب أن تكاو -أ 

الوحدة، فممجنة المختصة الحق بتعديل جممة المبمد بما يتفق وتطبيق سعر الوحدة، وبالتالي يتم تعديل مجماوع األساعار 
 أو المبمد اإلجمالي لمعطاء وفقا لذلك.

ات هاي الممزماة وتصاحح القيماة تبعاا إذا اختمف العدد المذكور باألرقام عن المذكور كتابة بالكممات، فتعتبر كتاباة الكمما -ب 
 لذلك.

 إذا وجد خط  في أي من العمميات الحسابية، فإنه يتم تصحيح المجموع ويكون المجموع المصحح ممزما لممناقص. -ج 
إذا وجد أن المناقص لم يقم بتسعير بند أو أكثر مان البناود، فإناه يحاق لمجناة المختصاة إماا رفاض العارض، أو اعتباار  -د 

نود بير المسعرة وك نها محممة عم  بنود العطاء األخر ، وعم  المناقص تنفيذها )فيماا إذا أحيال عمياه العطااء( تمك الب
 بدون مقابل.



 7 

 
 
 إذا قام المناقص بتسعير بند بصورة ملموطة أو مبالد فيها، فممجنة المختصة الحق بما يمي: -ها 

 رفض العرض، أو - 0
مست نساة ب ساعار الساوق الدارجاة وأساعار المناقصاين اتخارين ) شاريطة أن  تعديل األساعار بموافقاة المقااول - 9

 تبق  القيمة اإلجمالية لمعرض بعد التعديل مساوية أو أقل من قيمة العرض بعد التدقيق الحسابي(.
صاالحياتها  تحتفظ لجناة العطااءات المختصاة بحقهاا فاي إهماال أي عارض بيار متقياد بماا ورد فاي هاذ  التعميماات. كماا تماارس (09)

حالة العطاء دون التقيد ب قل العروض قيمة، ويتم كل ذلك دون أن يكون ألي مناقص لم  بموجب أحكام نظام األشلال الحكومية وار
 يفز بالعطاء أي حق في مطالبة صاحب العمل ب ي تعويض إزاء ذلك.

 الءمانات )الكفاالت(
 ءمان األداء )كفالة حسن التنفيذ( : (03)

( يوما من تاريخ إبالبه خطيا بإحالاة العطااء عمياه أو تمزيماه 04لفائز بالعطاء أن يقوم بتوقيع العقد خالل فترة )عم  المناقص ا
له، وعم  المناقص أن يقدم إل  صاحب العمل ءمان األداء عند توقيع اتفاقية العقد حسب نموذج الءمان المرفق، وتكون قيمة 

المؤسسات المالية المرخصة لمعمل فاي األردن باالمبمد المحادد )فاي ممحاق عارض  هذا الءمان الصادر عن أحد البنوك أو احد 
 المناقصة( وذلك ءمانا لتنفيذ التزامات العقد تنفيذا تاما ، ولدفع ما قد يترتب عم  المقاول وفاء ألبراض العقد.

ماوب، فعنادها يحاق لصااحب العمال إذا رفض المناقص أو ت خر عان توقياع اتفاقياة العقاد، أو عجاز عان تقاديم ءامان األداء المط
مصادرة  كفالة المناقصة المرفقة بعرءه دون الرجوع إل  القءاء، وال يكون لممناقص أي حق في المطالبة بهاا أو با ي تعاويض 

 بش نها.
 ءمان إصالح العيوب ) كفالة اصالح العيوب(: (04)

 ءاااااااامان إصااااااااالح العيااااااااوب عماااااااا  المقاااااااااول أن يقاااااااادم لصاااااااااحب العماااااااال عنااااااااد تسااااااااممه شااااااااهادة تساااااااامم األشاااااااالال، 
% من قيمة األعمال المنجزة، لءمان قيامه باستكمال االعماال المتبقياه و تنفياذ أعماال إصاالح العياوب المطموباة لممادة 5بقيمة 

المنصوص عميها في ممحق عرض المناقصة، وبحيث يكون هاذا الءامان صاادرا عان بناك أو مؤسساة مالياة كال منهماا مارخص 
 م هذا الءمان لصاحب العمل يعاد لممقاول ءمان األداء.لمعمل في األردن. وبتسمي
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 نموذج كتاب عرض المناقصة
Letter of Tender 

 
 

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

 ..........................................................إل  السادة )صاحب العمل( : ...................
لقد قمنا بزيارة الموقع  والتعرف عم  الظروف المحيطة به، كما قمنا بدراسة شروط العقد، والمواصفات، والمخططات، وجداول الكميات، 

...................... المتعمقة بتنفيذ أشلال وممحق عرض المناقصة، والجداول األخر ، ومالحق العطاء ذات األرقام:............
صالح أية عيوب فيها وفقا لهذا  نجازها وتسميمها وار المشروع المذكور أعال . ونعرض نحن الموقعين أدنا  أن نقوم بتنفيذ األشلال وار

.................... أو أي مبمد آخر عال  مقابل مبمد إجمالي وقدر :......................أالعرض الذي يشمل كل هذ  الوثائق المدرجة 
 يصبح مستحقا لنا بموجب شروط العقد.

 
إننا نقبل تعيين "مجمس فض الخالفات" بموجب "الفصل العشرين" من شروط العقد وسوف نقوم باالتفاق عم  تعيين أعءائه حسب ممحق 

 عرض المناقصة.
 

تاريخ إيداع العروض، وأن يبق  العرض ممزما لنا، ويمكنكم قبوله في أي  ( يوما من91نوافق عم  االلتزام بعرض المناقصة هذا لمدة )
 وقت قبل انقءاء مدة االلتزام هذ . كما نقر ب ن ممحق عرض المناقصة يشكل جزءا ال يتجزأ من "كتاب عرض المناقصة".

عقد، وأن نباشر العمل بتاريخ أمر ( من شروط ال4/9نتعهد في حالة قبول عرءنا، أن نقدم ءمان األداء المطموب بموجب المادة )
 المباشرة، وأن ننجز األشلال ونسممها ونصمح أية عيوب فيها وفقا لمتطمبات وثائق العقد خالل "مدة اإلنجاز".

ل  أن يتم ذلك، فإن "كتاب عرض المناقصة" هذا مع "كتاب القبول أو قرار اإلح الة" وما لم يتم إعداد وتوقيع اتفاقية العقد فيما بيننا، وار
 الذي تصدرونه يعتبر عقدا ممزما فيما بيننا .

 ونعمم كذلك ب نكم بير ممزمين بقبول أقل العروض قيمة أو أي من العروض التي تقدم إليكم.
 حرر هذا العرض في اليوم:  ..................... من شهر: ................ عام: .......................

 .......................... شاهد: ........................................توقيع المناقص: .........
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صهممحق عرض المناق  

Appendix to Tender 
 

  6/9109لوازم  العطاء رقم:          وبالستيكيه معدنيهشراء وتوريد حاويات نفايات     المشروع:
 

 رقم المادة البيااااان
 التحديدات

 اسم صاحب العمل:
 عنوانه:

0/0/9/9 
 0/3و

 البترا التنموي السياحي  إقميمسمطة 
 (  98االردن ص ب )  –البترا 

 اسم المهندس :
 عنوانه:

0/0/9/4  

 اسم المقاول:
 عنوانه:

0/0/9/3 
 0/3و

 

 %  ( من قيمة دخول العطاء5)   التعميمات كفالة المناقصة
 %( من قيمة العقد ____) التعميمات العيوب إصالحكفالة 
 0/0/3/3 لألشلالنجاز إل مدة ا

 
من تاريخ أمر  تقويميا يوم(  41 ) 

 المباشرة
 ( يوما تقويميا ____)  0/0/3/7 صالح العيوبإشعار بإلفترة ا

 القوانين األردنية السارية المفعول 0/4 القانون الذي يحكم العقد
 الملة العربية 0/4 الملة المعتمدة في العقد

 الملة العربية  0/4 لة االتصالل
ل  إل دخوالمدة التي سيمنح فيها المقاول حق ال

 الموقع
مر أ( أيام تقويمية من تاريخ 7) 9/0

 . المباشرة
 داءألقيمة ءمان ا

قيمة ءمان األداء خالل فترة اإلشعار بإصالح 
 العيوب )ءمان اصالح العيوب(

 " المقبولة( من "قيمة العقد % 01) 4/9
 %( من قيمة العقد  ااا)

  4/9 نظام توكيد الجودة
 مطموب 

  6/5 المعتادةوقات العمل أ
الفترة المحددة لمباشرة العمل بعد التاريخ المحدد 

 لممباشرة
( يوما، وتعتبر هذ  الفترة 05) 8/0

 مشمولة ءمن مدة اإلنجاز
 ( دينار عن كل يوم ت خير       011)   8/7 قيمة تعويءات الت خير
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 4-د
 

 نموذج اتفاقية العقد

Form of Contract Agreement 

 
 

 9109/ 6:  لوازم العطاء رقم                       وبالستيكيه معدنيهشراء وتوريد حاويات نفايات ..المشروع:
  

 
 

 9109. لسنة   ............من شهر   .. ............حررت هذ  االتفاقية في هذا اليوم 
 

 تٍٍ

 
 .... عم  اعتبار  "الفريق األول" ..  سمطة إقميم البترا التنموي السياحي.احب العمل ........ص         

ٔ 

 ..... عم  اعتبار  "الفريق الثاني"  ...........................................المقاول               
 

.......................................................................  لما كان صاحب العمل راببا في أن يقوم المقاول بتنفيذ أشلال مشروع:  

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

صالح أية عيوب فيها وتسميمها وفقا لشروط العقد، نجازها وار  ولما كان قد قبل بعرض المناقصة الذي تقدم به المقاول لتنفيذ األشلال وار

 فقد تم االتفاق بين الفريقين عم  ما يمي:
 ددة لها في شروط العقد المشار إليها فيما بعد.يكون لمكممات والتعابير الواردة في هذ  االتفاقية نفس المعاني المح - 0
 تعتبر الوثائق المدرجة تاليا جزءا ال يتجزأ من هذ  االتفاقية وتتم قراءتها وتفسيرها بهذ  الصورة: - 9

 .......... .....................    "كتاب القبول"  -أ 
 ...................................   "كتاب عرض المناقصة -ب 
 مالحق 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 
 والجداول المسعرة )جداول الكميات والجداول األخر ( -ز 

 
 4-د

 
  (           ) "عقد المقبولة"قيمة ال - 3

 يوما تقويميا              (         )    "مدة اإلنجاز" 
  
صالح أية عيوب  - 4 نجازها وار إزاء قيام صاحب العمل بدفع الدفعات المستحقة لممقاول وفقا لمشروط، يتعهد المقاول بتنفيذ األشلال وار

 فيها وتسميمها وفقا ألحكام العقد.
 
صالح أية عيوب فيها وتسميمها، يتعهد صاحب العمل ب ن يدفع إل  المقاول قيمة  إزاء قيام - 5 نجازها وار المقاول بتنفيذ األشلال وار

 العقد بموجب أحكام العقد في المواعيد وباألسموب المحدد في العقد.
 د أعال  وذلك وفقا لمقوانين المعمول بها.وبناءا عم   ما تقدم فقد اتفق الفريقان عم  إبرام هذ  االتفاقية وتوقيعها في الموعد المحد

 
 الفريق الثاني )المقاول(

 

 الفريق األول )صاحب العمل(

 
 التوقيع: ...........................................
 
 االسم: .............................................
 
 الوظيفة: ...........................................
 
 وقد شهد عم  ذلك: ................................

 

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

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

 .... مجمس المفوءين  ..رئيسالوظيفة: .
 
 وقد شهد عم  ذلك: ................................
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 ان األداء )كفالة حسن التنفيذ(نموذج ءم
Performance Guarantee 

 
مصرفنا: إل  السادة: .............................................................................................. يسرنا إعالمكم ب ن 

....... قد كفل بكفالة مالية، المقاول: ......................................................................
............................................................................ 

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

 ( /  بخصوص العطاء رقم )
)                   مشروع: ..................................................................................... بمبمد: المتعمق ب

 ........................ ( دينار أردني .....................................................
تنفيذ العطاء المحال عميه  ................................................ وذلك لءمان...........................................

 حسب الشروط الواردة في وثائق عقد المقاولة، وأننا نتعهد ب ن 
 مع ذكر األسباب –بمجرد ورود أول طمب خطي منكم المبمد المذكور أو أي جزء تطمبونه منه بدون أي تحفظ أو شرط  –ندفع لكم 

 الداعية لهذا الطمب ب ن المقاول قد رفض أو أخفق في تنفيذ أي من التزاماته 
 وذلك بصرف النظر عن أي اعتراض أو مقاءاة من جانب المقاول عم  إجراء الدفع. –بموجب العقد 

دئيا بتاريخ ........... شهر وتبق  هذ  الكفالة سارية المفعول من تاريخ إصدارها ولحين تسمم األشلال المنجزة بموجب العقد المحدد مب
 ............... من عام ................................. ما لم يتم تمديدها أو تجديدها بناء عم  طمب صاحب العمل.

 
 توقيع الكفيل / مصرف: ..............................
 المفوض بالتوقيع: ....................................

 .............................................التاريخ: .
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 المواصفات الفنية الخاصة بحاويات النفايات المعدنية
 

 

 

 يٕاصفاخ انؼجالخ:    انحأٌح يضٔدج تأستغ ػجالخ يرحشكح حشكح يحٕسٌح كايهح أشٍٍُ يُٓا يضٔدج تفشايم لذو ٔاشٍٍُ تذٌٔ فشايم.

 كغم 055. قوة التحمل للعجل ال تقل عن 0        قوة التحمل : ــ   -أوال:

 .  EN-840ٔاألٔسٔتٍح  JS-1210نرش( حسة أحذز انًٕاصفاخ األسدٍَح   0011حأٌاخ يؼذٍَح يجهفُح حشاسٌا سؼح ) 

 يهى (. 0.1سًاكح ال ٌمم ػٍ ) ٔت  S235JR10025انصاض حسة انًٕاصفح األٔسٔتٍح  

 JS-1210ياٌكشٌٔ( تؼذ انرصٍُغ انُٓائً أٔ حسة  انًٕاصفاخ األسدٍَح   55انحأٌح يجهفُح حشاسٌا تًؼذل سًاكح ال ذمم ػٍ ) 

 .    EN-840ٔاألٔسٔتٍح 

 HDG Hot Dipped Galvanized As Per ASTM123 OR A153  ٍ51.5َٔمأج صَك ال ذمم ػ.% 

 % يٍ يساحح انحأٌح اإلجًانٍح ٔتطشٌمح ذرحًم األٔصاٌ ٔانحًٕالخ نهحأٌح.01هؼح ٔيمٕاج ٔال ذمم َسثح انرعهٍغ ػٍ انحأٌح يع

 يسٍُ يغ غطاء تالسرٍكً ٔيصثد فً أسفم َمطح تانحأٌح ٔحسة انًٕاصفاخ األسدٍَح ٔاألٔسٔتٍح. Drainانحأٌح يضٔدج تًصشف 

(يهى ٌرى 0ى صٌادج لٕج ذحًم لاػذج انحأٌح أ حٕاظٍ يؼذٍَح سًاكح انصاض انًسرخذو ال ذمم ػٍ)لاػذج انحأٌح يضٔدج ترشاكٍة ذؼًم ػه

  (يهى  ٔذكٌٕ ْزِ انمٕاػذ يمٌٕح يٍ انذاخم تؼٕاسض.4ذصثٍد لٕاػذ انؼجالخ ػهٍٓا تسًاكح ال ذمم ػٍ)

ؼذًَ يُاسة نرمٌٕح اإلغاس  نشتػ أػهى جسى اَش( أٔ يمطغ ي 0/4ٍْكم انحأٌح يٍ األػهى يضٔد تًاسٕسج يؼذٍَح يششٔحح تمطش) 

سى( ٔرنك ػهى حافح انحأٌح ٔانجضء  05( سى ٔتًسافح يرثاػذج )  0انحأٌح ٔذمٌٕح اإلغاس تحٍس ذكٌٕ يهحٕيح تطشٌمح يرمطؼح تطٕل ) 

 انؼهٕي يغ ذذػٍى انحٕاف ترمٌٕح يؼذٍَح ػهى شكم يصهس.

يهى( يصثرح ػهى ٔسػ صٔاٌا  0سًاكح انصاض انًسرخذو ال ذمم ػٍ )  Corner Reinforcementانحأٌح يضٔدج تأستغ سكة جاَثٍح 

يهى( يٍ األياو ٔانخهف ٔيالصمح نٍٓكم انحأٌح يٍ انجُة ٔغٕل ال 01انحأٌح األستغ ٔانًسافح تٍٍ انشكثح ٍْٔكم انحأٌح ال ذضٌذ ػٍ ) 

 ٌمم ػٍ

 سى(.05ضٌذ ػٍ)سى(.ٔانًسافح تٍٍ األسض ٔتذاٌح انشكثح انسفهٍح ال ذ 05)  

 .  Filletٌجة أٌ ٌكٌٕ ذصًٍى جًٍغ صٔاٌا انحأٌح تشكم نف 

 أٔ يا ْٕ أحذز ٔأفعم. ٔتشكم يرصم -CO2 MIG Weldingغشٌمح انهحاو نجًٍغ أجضاء انحأٌح ًْ 

َنٍاخ انؼايهح فً ٔحسة أَظًح انشفغ انًسرخذيح فً ا EN-840ٔاألٔسٔتٍح  JS-1210انًٕاصفاخ األسدٍَح  أحذز أتؼاد انحأٌح حسة

 سهطح إلهٍى انثرشا انرًُٕي انسٍاحً  .

 كغى. 441ال ٌمم ػٍ  (PAYLOADانحذ األدَى نحًم انحأٌح)

 ٌطثغ ػهى جسى انحأٌح تشكم جٍذ ٔحشٔف غٍش لاتهح نهُضع شؼاس ٔاسى سهطح إلهٍى انثرشا انرًُٕي انسٍاحً (.

( ػهى حٕض انحأٌح يٍ انجاَثٍٍ ٔتشكم 4انحأٌح تشكم ػشظً فٕق انثٍ ٔ) ( اشُاٌ ػهى جاَثً 6انحأٌح يضٔدج تًماتط ػذد ) 

 غٕنً ٔتحٍس ال ذرؼاسض تأي شكم يغ رسػاٌ جك سفغ انحأٌح نهرحكى تحشكح انحأٌح تسٕٓنح.

 ( ػهى جٕاَثٓا األستؼح. 3M( راخ جٕدج ػانٍح )  4انحأٌح يضٔدج تؼٕاكس فسفٕسٌح ػذد ) 

يهى ( ٔيضٔدج تًاَغ اَضالق نهحأٌح ػٍ رساػً جٓاص سفغ انحأٌح ٔانًاَغ ػثاسج ػٍ لطؼح  44-41ٌضٌذ ػٍ)  لطش تُاخ سفغ انحأٌح ال

 سى .005يهى( تحٍس ذكٌٕ انًسافح انكهٍح تٍُٓا يغ ياَغ االَضالق ال ذضٌذ ػٍ  0يهى(ٔسًاكح ال ذمم ػٍ) 55دائشٌح يٍ انصاض  لطشْا)

 كغى. 51ػٍ  ٔصٌ انحأٌح فاسغح ٔتذٌٔ ػجالخ ال ٌمم
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 العجل مزود بتراكيب خاصة المتصاص الصدمات. أن يكون . يفضل2                                     

 ( سم.(24 ارتفاع العجل كامال ال يزيد عن االرتفاع : ــ     -ثانياً:

 ممم ( لمعجل مع بريك أو بدون بريك .(3 سماكة القاعدة ال تقل عن .     1ــ      القاعدة :  -ثالثاً:

( ممم مع بريك أو بدون بريك والمسافة بين ثقوب القاعدة  00قاعدة العجل تحتوي عم  أربع ثقوب ال يقل قطرها عن )  .9
 ( ممم. 81( ممم/ )  015لمعجل المتحرك مع بريك أو بدون ) 

عموية وسفمية والطبقة العموية مزودة بحامية  Double Roller Bearing)القاعدة مزودة بطبقتين من البيل) .3
 بالستيكية 

  مع بريك أو بدون. ( ممم لمعجل 3سماكة الشوكة ال تقل عن )  .4
 نحاو انماػذج تشكم يسرًش نجًٍغ االجضاء انًاليسح نجسى انحأٌح. .5

 . مصنع من الصاج المجمفن ذو تصميم قوي جدًا .0(rim):-   الجنط  -رابعًا:
 ممم لمعجل مع بريك أو بدون. (1.3). سماكة الجنط ال تقل عن 9                           

 ممم .(200) قطر اإلطار .   1      -اإلطار : -خامساً:  

 ( ممم وزيادة عرض اإلطار تؤخذ في التقييم.(45ال تقل عن (rim) . عرض اإلطار من نهاية الجنط 9             

 ممم . (45). سماكة اإلطار ال تقل عن 3             
 ممم . (50). سماكة اإلطار مع الجنط ال تقل عن 4             

 ( كلم. 3.5وزن العجل كاماًل بدون بريك ال يقل عن ) .     1    -العجل: -سادساً:

 العجل مزود بفرامل بالقدم ) لمعجل مع بريك ( ..    2                                         
لتركيب صامولة قفل، بشرط وءمان  نهايته تسنين ممم وفي (10).  العجل مزود بمحور دوران أممس بسماكة ال تقل عن 3                      

 عدم خروج المحور الدوار من مكانه.
 ( ممم سن ناعم مع     8( ممم وقطر ال يقل عن)41.  برابي تثبيت العجل مع الحاوية من الحديد المجمفن طول)4                      

 ( برابي لكل عجل.4صامولة عدد)                           
 أو ما يوازيها من المواصفات األوربية والعالمية. (Din En 12526) /(BS EN-12532)معتمدة للعجالت المواصفات ال

 

 

 

 

 

 ششٔغ خاصح:
كايهح تأٌ ٌرأكذ يٍ أجٓضج انشفغ انًسرخذيح فً سهطح إلهٍى انثرشا انرًُٕي انسٍاحً  حانًُالص يسؤٔنٍ حذؼرثش يسؤٔنٍ    -0      

 انًُاسة.

 نغاٌاخ انفحٕصاخ ٔانًطاتمح ٔػهى حساب انًُالص. تذٌٔ غطاءٌرى ذمذٌى ػٍُح  -4

 ذمذٌى فحص تانًٕاصفاخ انفٍُح نهحأٌاخ ػٍ غشٌك انجًؼٍح انؼهًٍح انًهكٍح ٔذمذٌى حأٌح تذل انرً أخزخ نهفحص .  -0

 ذٕصٍم انحأٌاخ إنى يسرٕدػاخ انسهطح  نحٍٍ اسراليٓا.  - 4      
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ٔاألسؼاس جذٔل انكًٍاخ  

 انكًٍّ انٕحذِ ٔصف انؼًم انشلى

 سؼش انٕحذِ

 

 ف         د

 انًثهغ اإلجًانً

 

 ف           د

1 

 بالعدد:
 0011تقديم وتوريد حاويات نفايات معدنيه سعة 

 مجمفنه حراريا و مع عجالت و غطاء بدون لتر
وخاضعه   حسب المواصفات الفنيه المرفقه

 لمفحص من قبل الجمعيه العمميه الممكيه

 

 ػذد
 

 

052 

تان مائ

وخمسون 

 فقط

    

0 

 بالعدد:
 041سعة  بالستيكيهتقديم وتوريد حاويات نفايات 

حسب المواصفات  و و عجالت  غطاء معلتر 
وخاضعه العتماد العينه قبل الفنيه المرفقه  

 التوريد. 

 ػذد
122 

 فقط مائة

    

   ـــــــــــــــــــــــــٕع انًجًـــــ

 .................................. % كتابااة .خصم  أو زيادة من السعر اإلجمالي  نسبة ......
 

   المجموع النهائي

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