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 دفتر عقد المقاولة
 لممشاريع اإلنشائية

 

 الشروط الخاصة( –)الجزء الثاني 
 

 

 

 ء مبيدات حشريه توريد وشرا:  المشروع 

                 
 

 2/2222لوازم  العطاء رقم :                 
 

 التعليمات للمناقصين  –أ 
 الشروط الخاصة  –ب 
 الشروط الخاصة االضافية  –ج 

 نماذج العرض والضمانات واالتفاقيات والبيانات -د
 
 

لشروط العامة، وتعتمد الشروط التالية يعتبر هذا الجزء من دفتر عقد المقاولة الموحد متممًا لجزء ا

 .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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 التعميمات لممناقصين  –

ersInstructions to Tender 

 
 (           2/2222    لوازم    العطاء رقم )

 
 توريد وشراء مبيدات حشريه الخاص بمشروع : 

يمكن لممقاولين الذين يحق لهم شراء نسا  المناقصاة بموجاإل اإلعانن عان طارح هاذا العطااء، والارا بين  (1)
ة مع الدعوة مقابل دفع باالشتراك في المناقصة أن يتقدموا لمحصول عم  نسخة من وثائق العطاء الموزع

 ثمن النسخة المقرر.
 
 لهذا المشروع ما يمي: تشمل وثائق العطاء (2)
 

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

 التعميمات لممناقصين -أ 
 الشروط الخاصة -إل 
 الشروط الخاصة االءافية -ج 
 ءمانات واالتفاقيات والبياناتنماذج العرض وال -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:
 ة أن يقااااوم بزيااااارة موقااااع العماااال، وأن يتعاااارف ينبلااااي عماااا  ماااان ير ااااإل باالشااااتراك فااااي هااااذ  المناقصاااا (3)

عميااه، وأن يحصاال بنفسااه وعماا  مسااؤوليته ونفقتااه الخاصااة، عماا  جميااع المعمومااات النزمااة لااه لتقااديم 
العرض، وأن يتفهم ماهيتها والظروف المحيطة بالمشاروع وساائر العاادات المحمياة، وظاروف العمال، وكال 

 أو تمك التي تؤثر عم  وءع أسعار عرءه. األمور األخرى التي لها عنقة بالمناقصة،
 

يقاادم عاارض المناقصااة عماا  نمااوذج عاارض المناقصااة الماادرج فااي هااذا الاادفتر، ويقااوم المناااقص  -أ 
بتعبئة النموذج وجدول الكميات واالساعار وأي جاداول أو منحاق أخارى ويوقاع وثاائق المناقصاة 

 في األماكن المحددة لذلك.
 أسعار الوحدة في جداول الكميات باألرقام والكممات بخط واءح. يشترط أن يكون تعبئة خانة -إل 
ذا أجرى المنااقص أي تعاديل،  -ج  ال يجوز إدخال أي تعديل عم  وثائق العطاء من قبل المناقص، وا 

 أو إذا أخل بأي من هذ  التعميمات، فإن ذلك يؤدي ال  رفض عرءه.
ه أن يقدم ذلك في مذكرة خاصاة منفصامة أما إذا أراد المناقص تقديم عرض بديل، فإن باستطاعت

 ترفااااااااق بااااااااالعرض، شااااااااريطة أن يتقاااااااادم بااااااااالعرض األصاااااااايل كمااااااااا هااااااااو مطمااااااااوإل فااااااااي 
 الشروط، ولمجنة العطاءات المختصة أن تنظر في عرءه البديل أو ترفءه.

 
يجإل عم  المناقص أن يقدم عرءه عم  النسق المطماوإل فاي هاذ  التعميماات ودعاوة العطااء وأن يشاتمل  (4)

 عم  البيانات والمعمومات التالية: العرض
 

وءع منشأة المناقص فردا كان أو شركة، وكتااإل التفاويض لممساؤول المفاوض باالتوقيع عنهاا.  -أ 
ذا كانت هناك مشاركة بشكل ائتنف فإنه يجإل عم  الشركات المتآلفاة تقاديم اتفاقياة االئاتنف  وا 

ومنفاردين(، وأن يوقاع أطاراف االئاتنف بينها بحيث يكون التآلف بالتكافل والتءاامن )مجتمعاين 
 عم  العرض، وأن يقدموا الكفاالت والءمانات بأسمائهم مجتمعين.

خبرة المناقص ومؤهنته، مع بيان وصاف المشااريع التاي سابق وأن أنجزهاا، والمشااريع الممتازم  -إل 
 بها حاليا، وبيان نسإل إنجازها بأرقام واقعية.

ن الااذين ينااوي اسااتخدامهم فااي التنفيااذ، شااريطة ذكاار اساام مقاااول ذكاار أسااماء المقاااولين الفاارعيي -ج 
االشاالال الكهروميكانيكيااة، عماا  أن يكااون هااذا المقاااول الفرعااي مصاانفا ءاامن نفااس الفئااة التااي 

 ينتمي إليها المقاول الرئيسي في تصنيفه، أو بالفئة التي تميها مباشرة بالتسمسل التنازلي.
يااة أو شاايك مصاادق لصااالح صاااحإل العماال وألماار ، بااالمبم  يرفااق مااع العاارض المقاادم كفالااة مال -د 

المحدد في )ممحق عرض المناقصة(، كدليل عم  جدّياة التازام المنااقص لمادخول فاي المناقصاة، 
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وعماا  أن تكااون تمااك الكفالااة صااادرة عاان بنااك أو مؤسسااة ماليااة كاال منهمااا ماارخص لمعماال فااي 
 األردن.

عماايهم العطاااء، حساابما تقاارر  المجنااة المختصااة تعاااد هااذ  الكفاااالت  لممناقصااين الااذين لاام يحاال 
( أياام مان تااري  إحالاة العطااء أو انتهااء صانحية كفالاة المناقصاة أيهماا أسابق. أمااا 7خانل )

المناااقص الااذي يحااال عميااه العطاااء فتعاااد إليااه هااذ  الكفالااة بعااد أن يقاادم ءاامان األداء ويوقااع 
 العقد.

فعناادها يتوجااإل  (Bonds)فيااه ءاامانات تااأمين  أمااا إذا كااان المناااقص منتميااا إلاا  بمااد تسااتعمل
 عماا  المناااقص أن يتقاادم بطمااإل مساابق إلاا  صاااحإل العماال لمعرفااة فيمااا إذا كااان يقباال مثاال هااذا
 الءمان، وفي كل األحوال يجإل أن تكون تمك الءمانات مصدقة من بنوك محمية عند تقديمها.

ص الرئيسي خارج األردن فإن عميه أن عنوان المناقص الرسمي الكامل. أما إذا كان مركز المناق -ها 
يحدد عنوانا له في األردن ليعتبر عنوانه الرسامي الاذي توجاه إلياه كافاة المراسانت واإلشاعارات. 

 وكل إشعار أو رسالة تبعث مسجمة عم  هذا العنوان تعتبر وكأنها قد سممت إليه.
مبينااا تكاااليف المااواد والتجهياازات أن يقاادم تحمااين ألسااعار البنااود الرئيسااية المحااددة فااي العطاااء،  -و 

 اآلليااااااااااة والمصاااااااااانعيات والمصاااااااااااريف اإلداريااااااااااة واألرباااااااااااح إلنجاااااااااااز بنااااااااااود األشاااااااااالال 
 كاممة.

أي معمومات أو بيانات أخرى يطمإل إل  المنااقص تقاديمها أو إرفاقهاا بعرءاه إذا كانات مطموباة  -ز 
 ات.بموجإل الشروط الخاصة االءافية أو المواصفات الخاصة أو هذ  التعميم

 
تعتبر األسعار التي يدونها المناقص أماام البناود فاي جادول الكمياات عما  أنهاا القيماة الكمياة ألشالال كال  (5)

نجازهاااا واصااانح أياااة عياااوإل فيهاااا وفقاااا لمعقاااد، وتشااامل كاااذلك األعماااال التمهيدياااة  مااان تماااك البناااود وا 
(Preliminaries)  ا في جدول الكميات(.)اال اذا ورد لألعمال التمهيدية بنود منفصمة خاصة به 

 
 توءيح االلتباس: (6)

 
إذا كان هنااك أي التبااس أو تنااقض فاي وثاائق العطااء، أو كانات هنااك حاجاة لتوءايح أي  ماوض فاي 
وثااائق العطاااء، فعماا  المناااقص أن يتقاادم بطمااإل خطااي إلاا  رئاايس لجنااة العطاااءات المختصااة ماان أجاال 

زالااااة االلتباااااس فااااي موعااااد يساااابق التاااااري  ا  ( 7لمحاااادد لفااااتح العطاااااء بمااااا ال يقاااال عاااان )التوءاااايح وا 
أيام، ويتم توزيع اإلجابة خطيا عم  االستفسارات عم  جميع المناقصين المتقادمين لمعطااء، وال يجاوز أن 

 يتخذ مثل هذا التوءيح مبررا لطمإل تمديد الموعد المحدد لتقديم العرض.
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 إيداع العروض: (7)
 
 (      /    مكتوإل عميه من الخارج عطاء رقم )   يقدم العرض متكامن وفي ظرف مختوم -أ 

 _______________________________________ الخاص بمشروع : 
_________________________________________________________ 

واسم المقاول ويودع في صندوق العطاءات الذي تحدد  لجناة العطااءات المختصاة فاي إعننهاا 
 في أو قبل الموعد والتاري  المحددين لإليداع. عن العطاء وذلك

 إن أي عرض يقدم بعد موعد اإليداع يرفض ويعاد إل  صاحبة مقفن. -إل 
تفتح العروض عادة في جمسة عمنية بحءور من ير إل من المناقصاين، إال إذا ناص فاي دعاوة  -ج 

 العطاء عم  اتباع أسموإل آخر.
 إلزامية العروض: (8)

 
دم ممزمااا لممناااقص وال يجااوز سااحإل هااذا العاارض بعااد تقديمااه ويظاال العاارض ممزمااا يعتباار العاارض المقاا

( يوماا ابتاداء مان تااري  إياداع العاروض إال إذا حادد فاي دعاوة العطااء 92لممناقص الذي تقدم باه لفتارة )
 مدة التزام أطول من هذ  المدة.

 عمنت الدفع وسعر المناقصة: (9)
 األردني إال إذا نص عم   ير ذلك في شروط دعوة العطاء.عم  المناقص تقديم أسعار  بالدينار 

ذا كانت هنالك عمنت أخرى لمدفع منصوص عميها في نموذج عرض المناقصاة، فإناه يجاإل تحدياد تماك  وا 
 العمنت وأسعار تحويمها في موعد "التاري  األساسي".

 
حالة العطاء  تقييم العروض وا 

 
 تقييم العروض: (12)

اقصااات وتقييمهااا بموجااإل تعميمااات العطاااءات الحكوميااة الصااادرة بموجااإل نظااام يااتم دراسااة عااروض المن
 األشلال الحكومية، ويفترض في المناقص أن يكون عم  اطنع ودراية بهذ  التعميمات.

 أسموإل تدقيق العروض: (11)
إذا وجد في العرض خطأ أو تناقض باين حسااإل جمماة أي مبما  وماا يجاإل أن تكاون عمياه هاذ   -أ 

بتطبيااق سااعر الوحاادة، فممجنااة المختصااة الحااق بتعااديل جممااة المبماا  بمااا يتفااق وتطبيااق الجممااة 
 سعر الوحدة، وبالتالي يتم تعديل مجموع األسعار أو المبم  اإلجمالي لمعطاء وفقا لذلك.

إذا اختمااف العاادد المااذكور باألرقااام عاان المااذكور كتابااة بالكممااات، فتعتباار كتابااة الكممااات هااي  -إل 
 ح القيمة تبعا لذلك.الممزمة وتصح
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إذا وجااد خطااأ فااي أي ماان العمميااات الحسااابية، فإنااه يااتم تصااحيح المجمااوع ويكااون المجمااوع  -ج 
 المصحح ممزما لممناقص.

إذا وجااد أن المناااقص لاام يقاام بتسااعير بنااد أو أكثاار ماان البنااود، فإنااه يحااق لمجنااة المختصااة إمااا  -د 
أنهااا محممااة عماا  بنااود العطاااء األخاارى، رفااض العاارض، أو اعتبااار تمااك البنااود  ياار المسااعرة وك

 وعم  المناقص تنفيذها )فيما إذا أحيل عميه العطاء( بدون مقابل.
 إذا قام المناقص بتسعير بند بصورة ملموطة أو مبال  فيها، فممجنة المختصة الحق بما يمي: -ها 

 رفض العرض، أو - 1
ق الدارجاة وأساعار المناقصاين تعديل األسعار بموافقة المقااول مستأنساة بأساعار الساو - 2

اآلخرين ) شريطة أن تبق  القيمة اإلجمالياة لمعارض بعاد التعاديل مسااوية أو أقال مان 
 قيمة العرض بعد التدقيق الحسابي(.

تحتفظ لجنة العطاءات المختصة بحقها في إهمال أي عرض  ير متقيد بما ورد فاي هاذ  التعميماات. كماا  (12)
حالة العطاء دون التقيد بأقال العاروض قيماة، تمارس صنحياتها بموجإل أحك ام نظام األشلال الحكومية وا 

ويتم كل ذلك دون أن يكون ألي مناقص لم يفز بالعطاء أي حق فاي مطالباة صااحإل العمال باأي تعاويض 
 إزاء ذلك.

 الءمانات )الكفاالت(
 ءمان األداء )كفالة حسن التنفيذ( : (13)

( يوما مان تااري  إبن اه خطياا بإحالاة 14م بتوقيع العقد خنل فترة )عم  المناقص الفائز بالعطاء أن يقو 
العطاء عميه أو تمزيمه له، وعم  المناقص أن يقادم إلا  صااحإل العمال ءامان األداء عناد توقياع اتفاقياة 
العقااد حسااإل نمااوذج الءاامان المرفااق، وتكااون قيمااة هااذا الءاامان الصااادر عاان أحااد البنااوك أو احاادى 

مرخصة لمعمل في األردن بالمبم  المحدد )في ممحق عارض المناقصاة( وذلاك ءامانا المؤسسات المالية ال
 لتنفيذ التزامات العقد تنفيذا تاما ، ولدفع ما قد يترتإل عم  المقاول وفاء أل راض العقد.

إذا رفض المناقص أو تأخر عن توقيع اتفاقية العقد، أو عجز عان تقاديم ءامان األداء المطماوإل، فعنادها 
إل العماال مصاااادرة  كفالااة المناقصاااة المرفقااة بعرءاااه دون الرجااوع إلااا  القءاااء، وال يكاااون يحااق لصااااح

 لممناقص أي حق في المطالبة بها أو بأي تعويض بشأنها.
 ءمان إصنح العيوإل ) كفالة اصنح العيوإل(: (14)

 عمااا  المقااااول أن يقااادم لصااااحإل العمااال عناااد تساااممه شاااهادة تسااامم األشااالال، ءااامان إصااانح العياااوإل 
% من قيمة األعمال المنجزة، لءامان قياماه باساتكمال االعماال المتبقياه و تنفياذ أعماال إصانح 5قيمة ب

العيوإل المطموبة لممدة المنصوص عميها في ممحق عرض المناقصاة، وبحياث يكاون هاذا الءامان صاادرا 
لعمال يعااد عن بنك أو مؤسسة مالية كل منهما مرخص لمعمل في األردن. وبتسميم هذا الءمان لصاحإل ا

 لممقاول ءمان األداء.
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 نموذج كتاإل عرض المناقصة
Letter of Tender 

 
 

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

 ...............................إل  السادة )صاحإل العمل( : ..............................................
لقد قمنا بزيارة الموقع  والتعرف عم  الظروف المحيطة به، كما قمنا بدراسة شروط العقد، والمواصفات، 
والمخططات، وجداول الكميات، وممحق عرض المناقصة، والجداول األخرى، ومنحق العطاء ذات 

عمقة بتنفيذ أشلال المشروع المذكور أعن . ونعرض نحن الموقعين األرقام:.................................. المت
صنح أية عيوإل فيها وفقا لهذا العرض الذي يشمل كل هذ   نجازها وتسميمها وا  أدنا  أن نقوم بتنفيذ األشلال وا 

مبم  آخر عن  مقابل مبم  إجمالي وقدر :.......................................... أو أي أالوثائق المدرجة 
 يصبح مستحقا لنا بموجإل شروط العقد.

 
إننا نقبل تعيين "مجمس فض الخنفات" بموجإل "الفصل العشرين" من شروط العقد وسوف نقوم باالتفاق عم  

 تعيين أعءائه حسإل ممحق عرض المناقصة.
 

ق  العرض ممزما لنا، ( يوما من تاري  إيداع العروض، وأن يب92نوافق عم  االلتزام بعرض المناقصة هذا لمدة )
ويمكنكم قبوله في أي وقت قبل انقءاء مدة االلتزام هذ . كما نقر بأن ممحق عرض المناقصة يشكل جزءا ال يتجزأ 

 من "كتاإل عرض المناقصة".
( من شروط العقد، وأن نباشر 4/2نتعهد في حالة قبول عرءنا، أن نقدم ءمان األداء المطموإل بموجإل المادة )

أمر المباشرة، وأن ننجز األشلال ونسممها ونصمح أية عيوإل فيها وفقا لمتطمبات وثائق العقد خنل  العمل بتاري 
 "مدة اإلنجاز".

ل  أن يتم ذلك، فإن "كتاإل عرض المناقصة" هذا مع "كتاإل  وما لم يتم إعداد وتوقيع اتفاقية العقد فيما بيننا، وا 
 ا ممزما فيما بيننا .القبول أو قرار اإلحالة" الذي تصدرونه يعتبر عقد

 ونعمم كذلك بأنكم  ير 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 
  2222/ 2  لوازم   العطاء رقم:              ةتوريد مبيدات حشريشراء و  المشروع:

 

 رقم المادة البيااااان
 التحديدات

 اسم صاحإل العمل:
 عنوانه:

1/1/2/2 
 1/3و

 نموي السياحي سمطة اقميم البترا الت
 (  28االردن ص إل )  –البترا 

 اسم المهندس :
 عنوانه:

1/1/2/4  

 اسم المقاول:
 عنوانه:

1/1/2/3 
 1/3و

 

 %  ( من قيمة دخول العطاء3)   التعميمات كفالة المناقصة
 %( من قيمة العقد ااااااااااا) التعميمات كفالة اصنح العيوإل

 1/1/3/3 لألشلالنجاز إل مدة ا
 

توقيع من تاري   ( يوما تقويميا22)
 االتفاقية

 ( يوما تقويميا ااا ) 1/1/3/7 صنح العيوإلإشعار بإلفترة ا
 القوانين األردنية السارية المفعول 1/4 القانون الذي يحكم العقد
 الملة العربية 1/4 الملة المعتمدة في العقد

 الملة العربية  1/4 للة االتصال
ل  إل دخويها المقاول حق الالمدة التي سيمنح ف

 الموقع
مر أ( أيام تقويمية من تاري  7) 2/1

 . المباشرة
 داءألقيمة ءمان ا

قيمة ءمان األداء خنل فترة اإلشعار بإصنح 
 العيوإل )ءمان اصنح العيوإل(

 " المقبولة( من "قيمة العقد % 12) 4/2
 %( من قيمة العقد   ااااااا )

  4/9 نظام توكيد الجودة
 طموإلم 

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

 لممباشرة
( يوما، وتعتبر هذ  الفترة 15) 8/1

 مشمولة ءمن مدة اإلنجاز
 ( دينار عن كل يوم تأخير        15)   8/7 قيمة تعويءات التأخير
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 نموذج كفالة المناقصة
Form of Tender Guarantee 

 

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

 
إل  السادة )صاحإل العمل(: .............................................................................. لقد 

................. سيتقدم تم إعنمنا أن المناقص: شركة: .......................................................
بعرض لممناقصة لممشروع المنو  عنه أعن  استجابة لدعوة العطاء، ولما كانت شروط العطاء تنص عم  أن يتقدم 
 المناقص بكفالة مناقصة مع عرءه، وبناء عم  طمبه، فإن مصرفنا: 

 رجعة عنه أن يدفع لكم مبم : بنك ...................................................... يكفل بتعهد ال
............................................................ عند ورود أول طمإل خطي منكم وبحيث يتءمن 

 الطمإل ما يمي:
 
أن المناقص، بدون موافقة منكم، قام بسحإل عرءه بعد انقءاء آخر موعد لتقديم العروض أو قبل  -أ 

 ( يوما، أو92انقءاء صنحية العرض المحددة با)
( من شروط 1/6أنكم قد قمتم بإحالة العطاء عميه، ولكنه أخفق في ابرام اتفاقية العقد بموجإل المادة ) -إل

 العقد، أو
( من شروط 4/2باحالة العطاء عميه ، ولكنه أخفق في تقديم ءمان األداء بموجإل المادة )أنكم قد قمتم  -ج

 العقد.
 

( يوما ويتعين إعادتها إلينا، كما أن هذ  92وعم  أن يصمنا الطمإل قبل انقءاء مدة صنحية الكفالة الباللة )
 الكفالة تحكمها القوانين المعمول بها في األردن.

 
 ك: ...........................................توقيع الكفيل / البن

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

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

 نموذج اتفاقية العقد

Form of Contract Agreement 

 
 

 2/2222لوازم  العطاء رقم :                ةيدات حشريتوريد مبشراء و  المشروع:

 
 

 2222. لسنة   ............من شهر   .. ............حررت هذ  االتفاقية في هذا اليوم 
 

 بين

 
 عم  اعتبار  "الفريق األول"  سمطة إقميم البترا التنموي السياحي: صاحإل العمل 

 و

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

.......................................................................  لما كان صاحإل العمل را با في أن يقوم المقاول بتنفيذ أشلال مشروع:  

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

صنح أية عيوإل فيها وتسميمها  نجازها وا  ولما كان قد قبل بعرض المناقصة الذي تقدم به المقاول لتنفيذ األشلال وا 
روط العقد،وفقا لش  

 فقد تم االتفاق بين الفريقين عم  ما يمي:
يكون لمكممات والتعابير الواردة في هذ  االتفاقية نفس المعاني المحددة لها في شروط العقد المشار إليها  - 1

 فيما بعد.
 صورة:تعتبر الوثائق المدرجة تاليا جزءا ال يتجزأ من هذ  االتفاقية وتتم قراءتها وتفسيرها بهذ  ال - 2

 .......... .....................    "كتاإل القبول"  -أ 
 ...................................   "كتاإل عرض المناقصة -إل 
 منحق المناقصة ذات األرقام: .................................. -ج 
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 شروط العقد )الخاصة والعامة( -د 
 وذج استدراج العروض المرفق  بطيه  .المواصفات وكما هو وارد في نم -ها 
 المخططات -و 
 والجداول المسعرة )جداول الكميات والجداول األخرى( -ز 

 
 4-د

 
  (           ) ""قيمة العقد المقبولة - 3

 يوما تقويميا              (         )    "مدة اإلنجاز" 
  
قاول وفقا لمشروط، يتعهد المقاول بتنفيذ األشلال إزاء قيام صاحإل العمل بدفع الدفعات المستحقة لمم - 4

صنح أية عيوإل فيها وتسميمها وفقا ألحكام العقد. نجازها وا   وا 
 
صنح أية عيوإل فيها وتسميمها، يتعهد صاحإل العمل بأن  - 5 نجازها وا  إزاء قيام المقاول بتنفيذ األشلال وا 

 واعيد وباألسموإل المحدد في العقد.يدفع إل  المقاول قيمة العقد بموجإل أحكام العقد في الم
وبناءا عم   ما تقدم فقد اتفق الفريقان عم  إبرام هذ  االتفاقية وتوقيعها في الموعد المحدد أعن  وذلك وفقا 

 لمقوانين المعمول بها.
 

 الفريق الثاني )المقاول(
 

 الفريق األول )صاحإل العمل(

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

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

 
 الوظيفة: ...........................................

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

 

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

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

 
 الوظيفة: ...رئيس مجلس المفوضين  ....

 
 وقد شهد على ذلك: ................................

 
 



 13 

 
 نموذج ءمان األداء )كفالة حسن التنفيذ(

Performance Guarantee 

 
.................... إل  السادة: ..........................................................................

يسرنا إعنمكم بأن مصرفنا: ............................................................................. قد 
 كفل بكفالة مالية، المقاول: ............................................................................

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

 ( /  بخصوص العطاء رقم )
المتعمق بمشروع: ..................................................................................... بمبم : ) 

 ي ............................................................................. ( دينار أردن
تنفيذ  ........................................................................................... وذلك لءمان

 العطاء المحال عميه حسإل الشروط الواردة في وثائق عقد المقاولة، وأننا نتعهد بأن 
 –جرد ورود أول طمإل خطي منكم المبم  المذكور أو أي جزء تطمبونه منه بدون أي تحفظ أو شرط بم –ندفع لكم 

 مع ذكر األسباإل الداعية لهذا الطمإل بأن المقاول قد رفض أو أخفق في تنفيذ أي من التزاماته 
 .وذلك بصرف النظر عن أي اعتراض أو مقاءاة من جانإل المقاول عم  إجراء الدفع –بموجإل العقد 

وتبق  هذ  الكفالة سارية المفعول من تاري  إصدارها ولحين تسمم األشلال المنجزة بموجإل العقد المحدد مبدئيا 
بتاري  ........... شهر ............... من عام ................................. ما لم يتم تمديدها أو تجديدها 

 بناء عم  طمإل صاحإل العمل.
 

 رف: ..............................توقيع الكفيل / مص
 المفوض بالتوقيع: ....................................
 التاري : ..............................................
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 8-د
 نموذج ءمان إصنح العيوإل )كفالة اصنح العيوإل(

Defects Liability Guarantee 

 
.......................................................................... إل  السادة: ....................

يسرنا إعنمكم بأن مصرفنا: ............................................................................. قد 
 ..............................كفل بكفالة مالية، المقاول: ...............................................

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

 ( /  بخصوص العطاء رقم )
 ........ بمبم :المتعمق بمشروع: .............................................................................

 ) ........................ ( دينار أردني ......................................................... 
............................................................................... وذلك ءمانا اللتزام المقاول 

 مال اإلصنحات والصيانة بموجإل أحكام عقد المقاولة.لتنفيذ جميع التزاماته فيما يخص أع
 

ننا نتعهد بأن ندفع لكم  المبم  المذكور أو أي جزء تطمبونه منه بدون أي  –بمجرد ورود أول طمإل خطي منكم  –وا 
تحفظ أو شرط، مع ذكر األسباإل الداعية لهذا الطمإل بأن المقاول قد رفض أو أخفق في تنفيذ التزاماته فيما يخص 

مال اإلصنحات والصيانة بموجإل العقد، وكذلك بصرف النظر عن أي اعتراض أو مقاءاة من جانإل المقاول أع
 عم  إجراء الدفع.

 
وتبق  هذ  الكفالة سارية المفعول من تاري  إصدارها ولحين التسمم النهائي لألشلال بموجإل العقد وقيام المقاول 

 تم تمديدها أو تجديدها بناء عم  طمإل صاحإل العمل.بإكمال النواقص واإلصنحات المطموبة ما لم ي
 

 توقيع الكفيل / مصرف: ...........................

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

 التاري : ............................................
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 االعمال المطموبة
يرجاا  التقاادم بعاارض ) . سااطحي داخاال زرائااإل الحيوانااات وخارجهااامبياادات السااتخدامها بطريقااة الاارش ال -1

أن يكاون تركياإل المبياد عما   تارل (2222)عمماا أن الكمياة المطموباة   ،نوعين عم  األقال(أسعار  ل
 .لتر لمعبوة الواحدة 5عم  شكل سائل ) مركز مستحمإل ( داخل عبوات ال تقل عن 

عما  يرج  التقدم بعارض أساعار لناوعين )   (ULV)ر مبيدات الستخدامها بطريقة الرذاذ متناهي الصل -2
أن يكااون تركياإل المبيااد عما  شااكل سااائل ) ، عماا  لتار (1422)، عممااا أن الكمياة المطموبااة  (األقال

 .لتر لمعبوة الواحدة 5مركز مستحمإل ( داخل عبوات ال تقل عن 

عما   أساعار لناوعين يرجا  التقادم بعارض. )(Fogging)مبيدات الستخدامها بطريقة التءبيإل الحراري  -3
أن يكااون تركيااإل المبيااد عماا  شااكل سااائل ) ، عماا  لتاار (1422) عممااا أن الكميااة المطموبااة  (األقاال

 .لتر لمعبوة الواحدة 5مركز مستحمإل ( داخل عبوات ال تقل عن 

( 1داخال عباوات ساعة واحاد ) لتار (1222عمماا أن الكمياة المطموباة )مبيدات لمكافحة النمل االبايض ،  -4
 .وة الواحدةلمعب لتر

)يرج  التقدم بعرض أسعار لنوعين عم  األقل( عمما أن الكمية مبيدات خاصة لمكافحة الذباإل/بودرة  -5
 ( رام.122( كيمو موزعة في عبوات سعة )222المطموبة  )

)يرج  التقدم بعرض أسعار لنوعين عم  األقل( عمما أن الكمية  القوارض/بودرةمبيدات خاصة لمكافحة  -6
 .( رام122) سعة موزعة في عبوات  ( كيمو22) المطموبة

)يرج  التقدم بعرض أسعار لنوعين عم  األقل( عمما  النمل والصراصير/بودرةمبيدات خاصة لمكافحة  -7
 .( رام122) سعة موزعة في عبوات  ( كيمو25) أن الكمية المطموبة
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 الشروط الخاصة
 لممبيد الواحد.من االعمال المطموبة الثالث يجوز الجمع بين الطريقتين في البندين الثاني و  -1

 % إذا كانت منفردة.12أن ال تقل نسبة المادة الفعالة سيبرمثرين عن  -2
 % إذا كانت منفردة.2.5أن ال تقل نسبة المادة الفعالة دلتامثرين عن  -3
% إذا كاناات منفااردة، عممااا أنااه 2.5أن ال تقاال نساابة المااادة الفعالااة المبداساايهالوثرين عاان  -4

   .الجمع بين أكثر من مادة فعالة لمنوع الواحد يجوز

فاي العطااء عان  Expiration date)ان التقل مدة صنحية استخدام المبيدات الماوردة ) -5
 ( سنوات.3ثنث )

بخصاااوص مبيااادات التءااابيإل الحاااراري والااارذاذ متنااااهي الصااالر، يجاااإل أن ال تكاااون الماااادة  -6
 ن قبل منظمة الصحة العالمية.المذيبة كيروسين أو أي مادة أخرى  ير موص  بها م

 ةبعد توريد المبيدات لمستودعات السمطة ستقوم السمطة بأخاذ عيناة عشاوائية مان كال مااد -7
وفحصها في مختبرات الجمعية العممياة الممكياة وعما  حسااإل الماورد لبياان مادى مطابقتهاا 

 لممواصفات والمقاييس الخاصة بالمبيدات الحشرية.
الساامية لممااادة الفعالااة بالمبيااد بااين قميمااة ومتوسااطة الساامية، عماا  المااورد االلتاازام بمعاادل  -8

 .ويمنع توريد المبيدات عالية السمية واللير صديقة بالبيئة

 الشروط العامة
 الماواد الفعالااة، كال ناوع والتاي تباينلالممصااقات النزماة  بماد المنشاأ، تقاديم عارض فناي متكامال يشامل: -1

  ثر المتبقي، ... وما إل  ذلك.التراكيز، نسإل وطريقة االستعمال، مدة األ 
تقديم ثنثة عروض، بحيث يكون كل عرض مستقل بذاته عن العروض األخرى: العارض األول لمبيادات  -2

ذات صااناعة محميااة والعاارض الثاااني لمبياادات مسااتورد  ماان دول جنااوإل شاارق آساايا، والعاارض الثالااث 
 لمبيدات مستورد  من دول أوروبا 

رة الزراعاة لمكافحاة آفاات الصاحة العاماة وان ترفاق الوثاائق التاي تثبات أن يكون المبيد مسجن لدى وزا -3
 ذلك وهي: 

 صورة عن شهادة تسجيل المبيد مصدقة من وزارة الزراعة حسإل  األصول وسارية المفعول.  -

 صورة عن تصريح بيع أو استيراد مبيدات اآلفات مصدقة حسإل  األصول وسارية المفعول. -      
 شمل الءرائإل والتوريد إل  مستودعات السمطة/ وادي موس .       األسعار ت -4    
 األسعار اإلفرادية الكميات الواردة في الجدول قابمة لمزيادة والنقصان حسإل -5    
 السمطة  ير ممزمة بأقل األسعار.  -6    
 المعروءة ر من شركة وذلك حسإل جودة المواديحق لمسمطة تجزئة المناقصة ألكث  -7    

 .يوما من تاري  اإلحالة 32تكون مدة التوريد خنل  -8   
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 هذا الجدول لتقديم أسعار المبيدات المصنوعة محميا
 الوحدةالسعر /  الوحدة الكمية اإلسم التجاري البيان الرقم

 فمس          دينار

مبيدات حشرية لمكافحة  1
آفات الصحة العامة 

 بطريقة الرش السطحي
 

1- 2222 
 

   لتر

2-   

3-   

مبيدات حشرية لمكافحة  2
آفات الصحة العامة 

بطريقة التءبيإل الحراري 
(fogging)     

   لتر 1422 -1

2-   

3-   

مبيدات حشرية لمكافحة  3
آفات الصحة العامة 

بطريقة الرذاذ متناهي 
     (ULV)الصلر

   لتر 1422 -1

2-   

3-   

افحة النمل مبيدات لمك 4
 االبيض 

1- 
 لتر 1222

  

2-   

3-   

مبيدات خاصة لمكافحة  5
 الذباإل

1- 
 كيمو 222

  

2-   

3-   

مبيدات خاصة لمكافحة  6
 القوارض

1- 
 كيمو 22

  

2-   

3-   

مبيدات خاصة لمكافحة  7
 النمل والصراصير

1- 
 كيمو 25

  

2-   

3-   
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 هذا الجدول لتقديم أسعار المبيدات المستوردة من دول جنوإل شرق آسيا
 الوحدةالسعر /  الوحدة الكمية اإلسم التجاري البيان الرقم

 فمس          دينار

مبيدات حشرية لمكافحة  1
آفات الصحة العامة 

 بطريقة الرش السطحي
 

1- 2222 
 

   لتر

2-   

3-   

رية لمكافحة مبيدات حش 2
آفات الصحة العامة 

بطريقة التءبيإل الحراري 
(fogging)     

   لتر 1422 -1

2-   

3-   

مبيدات حشرية لمكافحة  3
آفات الصحة العامة 

بطريقة الرذاذ متناهي 
     (ULV)الصلر

   لتر 1422 -1

2-   

3-   

مبيدات لمكافحة النمل  4
 االبيض 

1- 
 لتر 1222

  

2-   

3-   

مبيدات خاصة لمكافحة  5
 الذباإل

1- 
 كيمو 222

  

2-   

3-   

مبيدات خاصة لمكافحة  6
 القوارض

1- 
 كيمو 22

  

2-   

3-   

مبيدات خاصة لمكافحة  7
 النمل والصراصير

1- 
 كيمو 25

  

2-   

3-   
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 ار المبيدات المستوردة من دول أوروباهذا الجدول لتقديم أسع       
 

 الوحدةالسعر /  الوحدة الكمية اإلسم التجاري البيان الرقم
 فمس          دينار

مبيدات حشرية لمكافحة  1
آفات الصحة العامة 

 بطريقة الرش السطحي
 

1- 2222 
 

   لتر

2-   

3-   

مبيدات حشرية لمكافحة  2
آفات الصحة العامة 

ة التءبيإل الحراري بطريق
(fogging)     

   لتر 1422 -1

2-   

3-   

مبيدات حشرية لمكافحة  3
آفات الصحة العامة 

بطريقة الرذاذ متناهي 
     (ULV)الصلر

   لتر 1422 -1

2-   

3-   

مبيدات لمكافحة النمل  4
 االبيض 

1- 
 لتر 1222

  

2-   

3-   

صة لمكافحة مبيدات خا 5
 الذباإل

1- 
 كيمو 222

  

2-   

3-   

مبيدات خاصة لمكافحة  6
 القوارض

1- 
 كيمو 22

  

2-   

3-   

مبيدات خاصة لمكافحة  7
 النمل والصراصير

1- 
 كيمو 25

  

2-   

3-   

 

 
 

 

 



 20 

 الخالصة العامة
  ةمبيدات حشريلمشروع توريد 
 

الصفحه  القيمة
ول منهاالمنق  

 الرقم نوع العمل
 فلس دينار

 1  ةتوريد مبيدات حشري   

 

 

 المجـمـــوع   
 

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

 المجموع النهائي 
 

    

مبم  فقط وقدر  
.................................................................................................. 

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

 

 

               :اسم المقاول

التوقيع:                                                                          

التاري  :                                                                          

رقم الهاتف :                                                                               

 


