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(  @918/?8م خ رقم  ) العطاء  

وتركيب شراء وتوريد والخاص بمشروع 
أرضيات مطاطية بمواقع األلعاب في 

 الحدائق العامة
 



 

 

 
 دفتر عقد المقاولة
 لممشاريع اإلنشائية

 

 الشروط الخاصة( –)الجزء الثاني 
 

 

 
 وتركيب ارضيات مطاطية بمواقع االلعاب في الحدائق العامةشراء وتوريد :  المشروع 
                 

 
 @918/ ?8 م خ العطاء رقم :                 

 
 

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

 نماذج العرض والضمانات واالتفاقيات والبيانات -د
 

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

 .كشروط خاصة لمعقد

الشااروط ماان إضااافة أو إل اااء أو تعااديل عمااط مااواد الشااروط العامااة يعتباار سااائدًا  إن مااا ياارد فااي هااذ 

 .ويؤخذ به بالقدر الذي يفسر أو يضيف أو يم ي أو يعدل عمط تمك المواد

 

 

 
 



 

 

 التعميمات لممناقصين  –

Instructions to Tenderers 

 
 ( @918/?8م خ العطاء رقم 

 
 ارضيات مطاطية بمواقع االلعاب في الحدائق العامةوتركيب شراء وتوريد الخاص بمشروع : 

يمكن لممقاولين الذين يحق لهم شراء نسخ المناقصة بموجاب اإلعا ن عان طارح هاذا العطااء، والاراالبين باالشاتراك  (8)
فااي المناقصااة أن يتقاادموا لمحصااول عمااط نسااخة ماان وثااائق العطاااء الموزعااة مااع الاادعوة مقاباال دفااع ثماان النسااخة 

 المقرر.
 
 لهذا المشروع ما يمي: تشمل وثائق العطاء (9)
 

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

 التعميمات لممناقصين -أ 
 الشروط الخاصة -ب 
 الشروط الخاصة االضافية -ج 
 نماذج العرض والضمانات واالتفاقيات والبيانات -د

 الجزء الثالث: -
 المواصفات الخاصة -
 جداول الكميات واألسعار -
 المخططات   :الجزء الرابع -
 المواصفات الفنية العامة :الجزء الخامس -

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 إعداد وتقديم عروض المناقصات

 
 طريقة تقديم العروض:

 ينب ااااااي عمااااااط ماااااان يرالااااااب باالشااااااتراك فااااااي هااااااذ  المناقصااااااة أن يقااااااوم بزيااااااارة موقااااااع العماااااال، وأن يتعاااااارف  (:)
عميه، وأن يحصل بنفسه وعمط مسؤوليته ونفقته الخاصة، عماط جمياع المعموماات ال زماة لاه لتقاديم العارض، وأن 
يتفهم ماهيتها والظروف المحيطة بالمشروع وسائر العادات المحمية، وظروف العمل، وكل األماور األخارا التاي لهاا 

 ع قة بالمناقصة، أو تمك التي تؤثر عمط وضع أسعار عرضه.
 

يقاادم عاارض المناقصااة عمااط نمااوذج عاارض المناقصااة الماادرج فااي هااذا الاادفتر، ويقااوم المناااقص بتعبئااة  - أ
النمااوذج وجاادول الكميااات واالسااعار وأي جااداول أو م حااق أخاارا ويوقااع وثااائق المناقصااة فااي األماااكن 

 المحددة لذلك.
 والكممات بخط واضح.يشترط أن يكون تعبئة خانة أسعار الوحدة في جداول الكميات باألرقام  -ب 
ذا أجارا المنااقص أي تعاديل، أو إذا  -ج  ال يجوز إدخاال أي تعاديل عماط وثاائق العطااء مان قبال المنااقص، وا 

 أخل بأي من هذ  التعميمات، فإن ذلك يؤدي الط رفض عرضه.
أما إذا أراد المنااقص تقاديم عارض باديل، فاإن باساتطاعته أن يقادم ذلاك فاي ماذكرة خاصاة منفصامة ترفاق 
 بااااااااااااااالعرض، شااااااااااااااريطة أن يتقاااااااااااااادم بااااااااااااااالعرض األصاااااااااااااايل كمااااااااااااااا هااااااااااااااو مطمااااااااااااااوب فااااااااااااااي 

 الشروط، ولمجنة العطاءات المختصة أن تنظر في عرضه البديل أو ترفضه.
 
يجب عمط المناقص أن يقدم عرضاه عماط النساق المطماوب فاي هاذ  التعميماات ودعاوة العطااء وأن يشاتمل العارض  (;)

 عمط البيانات والمعمومات التالية:
 

ذا كانات و  -أ  ضع منشأة المناقص فردا كان أو شركة، وكتاب التفويض لممسؤول المفوض باالتوقيع عنهاا. وا 
هناك مشاركة بشكل ائت ف فإنه يجب عمط الشاركات المتللفاة تقاديم اتفاقياة االئات ف بينهاا بحياث يكاون 

لعاارض، وأن يقاادموا التااللف بالتكافاال والتضااامن )مجتمعااين ومنفااردين(، وأن يوقااع أطااراف االئاات ف عمااط ا
 الكفاالت والضمانات بأسمائهم مجتمعين.

خبرة المناقص ومؤه ته، مع بيان وصف المشاريع التي سبق وأن أنجزها، والمشاريع الممتازم بهاا حالياا،  -ب 
 وبيان نسب إنجازها بأرقام واقعية.

ذكاار اساام مقاااول االشاا ال  ذكاار أسااماء المقاااولين الفاارعيين الااذين ينااوي اسااتخدامهم فااي التنفيااذ، شااريطة -ج 
الكهروميكانيكية، عمط أن يكون هذا المقاول الفرعي مصنفا ضمن نفس الفئاة التاي ينتماي إليهاا المقااول 

 الرئيسي في تصنيفه، أو بالفئة التي تميها مباشرة بالتسمسل التنازلي.



 

 

باالمبم  المحادد فاي يرفق مع العارض المقادم كفالاة مالياة أو شايك مصادق لصاالح صااحب العمال وألمار ،  -د 
)ممحق عرض المناقصة(، كدليل عمط جدّية التازام المنااقص لمادخول فاي المناقصاة، وعماط أن تكاون تماك 

 الكفالة صادرة عن بنك أو مؤسسة مالية كل منهما مرخص لمعمل في األردن.
( <خا ل ) تعاد هاذ  الكفااالت  لممناقصاين الاذين لام يحال عمايهم العطااء، حسابما تقارر  المجناة المختصاة

أيام من تاريخ إحالة العطاء أو انتهااء صا حية كفالاة المناقصاة أيهماا أسابق. أماا المنااقص الاذي يحاال 
 عميه العطاء فتعاد إليه هذ  الكفالة بعد أن يقدم ضمان األداء ويوقع العقد.
ماااط فعنااادها يتوجااب ع (Bonds)أمااا إذا كااان المنااااقص منتميااا إلااط بماااد تسااتعمل فياااه ضاامانات تااأمين 

الضامان، وفاي كال  المناقص أن يتقدم بطمب مسبق إلط صاحب العمل لمعرفة فيما إذا كان يقبل مثال هاذا
 األحوال يجب أن تكون تمك الضمانات مصدقة من بنوك محمية عند تقديمها.

عنوان المناقص الرسامي الكامال. أماا إذا كاان مركاز المنااقص الرئيساي خاارج األردن فاإن عمياه أن يحادد  -ها 
عنوانا له في األردن ليعتبر عنوانه الرسمي الاذي توجاه إلياه كافاة المراسا ت واإلشاعارات. وكال إشاعار أو 

 رسالة تبعث مسجمة عمط هذا العنوان تعتبر وكأنها قد سممت إليه.
أن يقاادم تحمااي  ألسااعار البنااود الرئيسااية المحااددة فااي العطاااء، مبينااا تكاااليف المااواد والتجهياازات ا ليااة  -و 

 المصاااااااااااااااااانعيات والمصاااااااااااااااااااريف اإلداريااااااااااااااااااة واألرباااااااااااااااااااح إلنجاااااااااااااااااااز بنااااااااااااااااااود األشاااااااااااااااااا ال و 
 كاممة.

أي معمومات أو بياناات أخارا يطماب إلاط المنااقص تقاديمها أو إرفاقهاا بعرضاه إذا كانات مطموباة بموجاب  -ز 
 الشروط الخاصة االضافية أو المواصفات الخاصة أو هذ  التعميمات.

تعتبر األسعار التي يدونها المنااقص أماام البناود فاي جادول الكمياات عماط أنهاا القيماة الكمياة ألشا ال كال مان تماك  (>)
نجازها واص ح أية عيوب فيها وفقا لمعقد، وتشامل كاذلك األعماال التمهيدياة  )اال اذا   (Preliminaries)البنود وا 

 الكميات(. ورد لألعمال التمهيدية بنود منفصمة خاصة بها في جدول
 توضيح االلتباس: (=)

إذا كااان هناااك أي التباااس أو تناااقض فااي وثااائق العطاااء، أو كاناات هناااك حاجااة لتوضاايح أي المااوض فااي وثااائق 
زالااة  العطاااء، فعمااط المناااقص أن يتقاادم بطمااب خطااي إلااط رئاايس لجنااة العطاااءات المختصااة ماان أجاال التوضاايح وا 

 ( <العطااااااااااااء بماااااااااااا ال يقااااااااااال عااااااااااان )االلتبااااااااااااس فاااااااااااي موعاااااااااااد يسااااااااااابق التااااااااااااريخ المحااااااااااادد لفاااااااااااتح 
أيام، ويتم توزيع اإلجابة خطيا عمط االستفسارات عمط جميع المناقصين المتقدمين لمعطاء، وال يجوز أن يتخذ مثال 

 هذا التوضيح مبررا لطمب تمديد الموعد المحدد لتقديم العرض.
 
 

 
 إيداع العروض: (<)

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

 _______________________________________ الخاص بمشروع : 



 

 

_________________________________________________________ 
واساام المقاااول ويااودع فااي صااندوق العطاااءات الااذي تحاادد  لجنااة العطاااءات المختصااة فااي إع نهااا عاان 

 الموعد والتاريخ المحددين لإليداع.العطاء وذلك في أو قبل 
 

 إن أي عرض يقدم بعد موعد اإليداع يرفض ويعاد إلط صاحبة مقف . -ب 
تفتح العروض عادة في جمسة عمنياة بحضاور مان يرالاب مان المناقصاين، إال إذا ناص فاي دعاوة العطااء  -ج 

 عمط اتباع أسموب آخر.
 إلزامية العروض: (?)

 
لممناقص وال يجوز سحب هذا العارض بعاد تقديماه ويظال العارض ممزماا لممنااقص الاذي يعتبر العرض المقدم ممزما 

( يوما ابتداء من تاريخ إيداع العاروض إال إذا حادد فاي دعاوة العطااء مادة التازام أطاول مان هاذ  1@تقدم به لفترة )
 المدة.

 
 عم ت الدفع وسعر المناقصة: (@)
 

 إال إذا نص عمط الير ذلك في شروط دعوة العطاء. عمط المناقص تقديم أسعار  بالدينار األردني
ذا كانت هنالك عم ت أخرا لمدفع منصوص عميها في نموذج عارض المناقصاة، فإناه يجاب تحدياد تماك العما ت  وا 

 وأسعار تحويمها في موعد "التاريخ األساسي".
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

حالة العطاء  تقييم العروض وا 
 
 تقييم العروض: (81)

عااروض المناقصااات وتقييمهااا بموجااب تعميمااات العطاااءات الحكوميااة الصااادرة بموجااب نظااام األشاا ال يااتم دراسااة 
 الحكومية، ويفترض في المناقص أن يكون عمط اط ع ودراية بهذ  التعميمات.

 أسموب تدقيق العروض: (88)
  الجممااة إذا وجاد فاي العاارض خطاأ أو تناااقض باين حسااب جممااة أي مبما  ومااا يجاب أن تكاون عميااه هاذ -أ 

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

مزمة وتصحح إذا اختمف العدد المذكور باألرقام عن المذكور كتابة بالكممات، فتعتبر كتابة الكممات هي الم -ب 
 القيمة تبعا لذلك.

إذا وجد خطأ في أي من العمميات الحسابية، فإنه يتم تصحيح المجماوع ويكاون المجماوع المصاحح ممزماا  -ج 
 لممناقص.

إذا وجد أن المناقص لم يقم بتسعير بند أو أكثر من البنود، فإنه يحق لمجنة المختصة إما رفض العرض،  -د 
لمسعرة وكأنها محممة عمط بنود العطاء األخرا، وعمط المناقص تنفيذها )فيماا أو اعتبار تمك البنود الير ا

 إذا أحيل عميه العطاء( بدون مقابل.
 
 
 إذا قام المناقص بتسعير بند بصورة م موطة أو مبال  فيها، فممجنة المختصة الحق بما يمي: -ها 

 رفض العرض، أو - 8
بأسعار السوق الدارجة وأساعار المناقصاين ا خارين ) تعديل األسعار بموافقة المقاول مستأنسة  - 9

شااريطة أن تبقااط القيمااة اإلجماليااة لمعاارض بعااد التعااديل مساااوية أو أقاال ماان قيمااة العاارض بعااد 
 التدقيق الحسابي(.

تحتفظ لجنة العطاءات المختصة بحقها في إهمال أي عارض اليار متقياد بماا ورد فاي هاذ  التعميماات. كماا تماارس  (89)
حالة العطاء دون التقيد بأقل العروض قيمة، ويتم كل ذلك دون ص حياته ا بموجب أحكام نظام األش ال الحكومية وا 

 أن يكون ألي مناقص لم يفز بالعطاء أي حق في مطالبة صاحب العمل بأي تعويض إزاء ذلك.
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 الضمانات )الكفاالت(
 ضمان األداء )كفالة حسن التنفيذ( : (:8)

( يوماا مان تااريخ إب الاه خطياا بإحالاة العطااء ;8الفائز بالعطاء أن يقوم بتوقياع العقاد خا ل فتارة )عمط المناقص 
عميه أو تمزيمه له، وعمط المناقص أن يقدم إلط صاحب العمل ضمان األداء عند توقيع اتفاقية العقد حسب نموذج 

ا المؤسساات المالياة المرخصاة لمعمال الضمان المرفق، وتكون قيمة هذا الضمان الصادر عان أحاد البناوك أو احاد
في األردن بالمبم  المحدد )في ممحق عرض المناقصة( وذلك ضامانا لتنفياذ التزاماات العقاد تنفياذا تاماا ، ولادفع ماا 

 قد يترتب عمط المقاول وفاء ألالراض العقد.
طمااوب، فعناادها يحااق إذا رفااض المناااقص أو تااأخر عاان توقيااع اتفاقيااة العقااد، أو عجااز عاان تقااديم ضاامان األداء الم

لصاحب العمل مصادرة  كفالة المناقصة المرفقة بعرضه دون الرجوع إلط القضاء، وال يكاون لممنااقص أي حاق فاي 
 المطالبة بها أو بأي تعويض بشأنها.

 ضمان إص ح العيوب ) كفالة اص ح العيوب(: (;8)
 ضااااامان إصااااا ح العياااااوب  عماااااط المقااااااول أن يقااااادم لصااااااحب العمااااال عناااااد تساااااممه شاااااهادة تسااااامم األشااااا ال،

% مان قيماة األعماال المنجازة، لضامان قياماه باساتكمال االعماال المتبقياه و تنفياذ أعماال إصا ح العياوب >بقيمة 
المطموبااة لمماادة المنصااوص عميهااا فااي ممحااق عاارض المناقصااة، وبحيااث يكااون هااذا الضاامان صااادرا عاان بنااك أو 

يم هااذا الضاامان لصاااحب العماال يعاااد لممقاااول ضاامان مؤسسااة ماليااة كاال منهمااا ماارخص لمعماال فااي األردن. وبتساام
 األداء.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 نموذج كتاب عرض المناقصة
Letter of Tender 

 
 

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

 .............................................................................إلط السادة )صاحب العمل( : 
لقد قمنا بزيارة الموقع  والتعرف عمط الظروف المحيطة به، كما قمنا بدراسة شروط العقد، والمواصفات، والمخططات، 
وجداول الكميات، وممحق عرض المناقصة، والجداول األخرا، وم حق العطاء ذات 

ألرقام:.................................. المتعمقة بتنفيذ أش ال المشروع المذكور أع  . ونعرض نحن الموقعين أدنا  أن ا
ص ح أية عيوب فيها وفقا لهذا العرض الذي يشمل كل هذ  الوثائق المدرجة  نجازها وتسميمها وا  نقوم بتنفيذ األش ال وا 

....................................... أو أي مبم  آخر يصبح مستحقا لنا بموجب ع   مقابل مبم  إجمالي وقدر :...أ
 شروط العقد.

 
إننا نقبل تعيين "مجمس فض الخ فات" بموجب "الفصل العشرين" من شروط العقد وسوف نقوم باالتفاق عمط تعيين 

 أعضائه حسب ممحق عرض المناقصة.
 

( يوما من تاريخ إيداع العروض، وأن يبقط العرض ممزما لنا، ويمكنكم 1@هذا لمدة )نوافق عمط االلتزام بعرض المناقصة 
قبوله في أي وقت قبل انقضاء مدة االلتزام هذ . كما نقر بأن ممحق عرض المناقصة يشكل جزءا ال يتجزأ من "كتاب عرض 

 المناقصة".
( من شروط العقد، وأن نباشر العمل 9/;مادة )نتعهد في حالة قبول عرضنا، أن نقدم ضمان األداء المطموب بموجب ال

 بتاريخ أمر المباشرة، وأن ننجز األش ال ونسممها ونصمح أية عيوب فيها وفقا لمتطمبات وثائق العقد خ ل "مدة اإلنجاز".

لط أن يتم ذلك، فإن "كتاب عرض المناقصة" هذا مع "كتا ب القبول أو وما لم يتم إعداد وتوقيع اتفاقية العقد فيما بيننا، وا 
 قرار اإلحالة" الذي تصدرونه يعتبر عقدا ممزما فيما بيننا .

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

 يع المناقص: ................................... شاهد: ........................................توق
 
 
 
 
 



 

 

صهممحق عرض المناق  

Appendix to Tender 
 

  @918/?8 م خ العطاء رقم:          شراء وتوريد وتركيب ارضيات مطاطية بمواقع االلعاب في الحدائق العامةالمشروع:
 

 رقم المادة البيااااان
 التحديدات

 اسم صاحب العمل:
 عنوانه:

8/8/9/9 
 :/8و

 سمطة إقميم البترا التنموي السياحي 
 (  ?9االردن ص ب )  –البترا 

 اسم المهندس :
 عنوانه:

8/8/9/;  

 اسم المقاول:
 عنوانه:

8/8/9/: 
 :/8و

 

 %  ( من قيمة دخول العطاء>)   التعميمات كفالة المناقصة
 %( من قيمة العقد>) التعميمات كفالة إص ح العيوب

 :/:/8/8 لألش النجاز إل مدة ا
 

من تاريخ أمر  تقويميا يوم( 1@)
 المباشرة

 ( يوما تقويميا ____)  </:/8/8 ص ح العيوبإشعار بإلفترة ا
 القوانين األردنية السارية المفعول ;/8 القانون الذي يحكم العقد

 الم ة العربية ;/8 في العقدالم ة المعتمدة 
 الم ة العربية  ;/8 ل ة االتصال

لط إل دخوالمدة التي سيمنح فيها المقاول حق ال
 الموقع

مر أ( أيام تقويمية من تاريخ <) 9/8
 . المباشرة

 داءألقيمة ضمان ا
قيمة ضمان األداء خ ل فترة اإلشعار بإص ح 

 العيوب )ضمان اص ح العيوب(

 " المقبولة( من "قيمة العقد % 81) 9/;
 %( من قيمة العقد  ااا)

  @/; نظام توكيد الجودة
 مطموب 

  >/= المعتادةوقات العمل أ
الفترة المحددة لمباشرة العمل بعد التاريخ المحدد 

 لممباشرة
( يوما، وتعتبر هذ  الفترة >8) 8/?

 مشمولة ضمن مدة اإلنجاز
 ( دينار عن كل يوم تأخير       811)   </? قيمة تعويضات التأخير

 ;-د



 

 

 
 نموذج اتفاقية العقد

Form of Contract Agreement 

 
 

 @918/ ?8 م خ:  العطاء رقم                 شراء وتوريد وتركيب ارضيات مطاطية بمواقع االلعاب في الحدائق العامة المشروع:
  

 
 

 @918. لسنة   ............من شهر   .. ............حررت هذ  االتفاقية في هذا اليوم 
 

 بٍه

 
 .... عمط اعتبار  "الفريق األول" ..  سمطة إقميم البترا التنموي السياحي.صاحب العمل ........         

 و

 ..... عمط اعتبار  "الفريق الثاني"  ...........................................المقاول               
 

.......................................................................  لما كان صاحب العمل راالبا في أن يقوم المقاول بتنفيذ أش ال مشروع:  

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

ص ح أية عيوب فيها وتسميمها وفقا ولما كان قد قبل بعرض المناقصة الذي تقدم به المقاول لتنفيذ األ نجازها وا  ش ال وا 
 لشروط العقد،

 فقد تم االتفاق بين الفريقين عمط ما يمي:
يكون لمكممات والتعابير الواردة في هذ  االتفاقية نفس المعاني المحددة لها في شروط العقد المشار إليها فيما  - 8

 بعد.
 يتجزأ من هذ  االتفاقية وتتم قراءتها وتفسيرها بهذ  الصورة:تعتبر الوثائق المدرجة تاليا جزءا ال  - 9

 .......... .....................    "كتاب القبول"  -أ 
 ...................................   "كتاب عرض المناقصة -ب 
 م حق المناقصة ذات األرقام: .................................. -ج 
 
 



 

 

 د )الخاصة والعامة(شروط العق -د 
 المواصفات وكما هو وارد في نموذج استدراج العروض المرفق  بطيه  . -ها 
 المخططات -و 
 والجداول المسعرة )جداول الكميات والجداول األخرا( -ز 

 
 ;-د

 
  (           ) ""قيمة العقد المقبولة - :

 يوما تقويميا  )           (              "مدة اإلنجاز" 
  
نجازها  - ; إزاء قيام صاحب العمل بدفع الدفعات المستحقة لممقاول وفقا لمشروط، يتعهد المقاول بتنفيذ األش ال وا 

ص ح أية عيوب فيها وتسميمها وفقا ألحكام العقد.  وا 
 
ص ح أية عيوب فيها وتسميمها، يتعهد صاحب العمل بأن  - > نجازها وا  يدفع إلط إزاء قيام المقاول بتنفيذ األش ال وا 

 المقاول قيمة العقد بموجب أحكام العقد في المواعيد وباألسموب المحدد في العقد.
وبناءا عمط  ما تقدم فقد اتفق الفريقان عمط إبرام هذ  االتفاقية وتوقيعها في الموعد المحدد أع   وذلك وفقا لمقوانين 

 المعمول بها.
 

 الفريق الثاني )المقاول(
 

 العمل(الفريق األول )صاحب 

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

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

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

 
 وقد شهد عمط ذلك: ................................

 

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

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

 .... مجمس المفوضين  الوظيفة: ...رئيس
 
 وقد شهد عمط ذلك: ................................

 
 

 
 
 



 

 

 نموذج ضمان األداء )كفالة حسن التنفيذ(
Performance Guarantee 

 
السادة: .............................................................................................. يسرنا إع مكم إلط 

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

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

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

تنفيذ العطاء  ......................................................... وذلك لضمان..................................
 المحال عميه حسب الشروط الواردة في وثائق عقد المقاولة، وأننا نتعهد بأن 

ر مع ذك –بمجرد ورود أول طمب خطي منكم المبم  المذكور أو أي جزء تطمبونه منه بدون أي تحفظ أو شرط  –ندفع لكم 
 األسباب الداعية لهذا الطمب بأن المقاول قد رفض أو أخفق في تنفيذ أي من التزاماته 

 وذلك بصرف النظر عن أي اعتراض أو مقاضاة من جانب المقاول عمط إجراء الدفع. –بموجب العقد 
المحدد مبدئيا بتاريخ وتبقط هذ  الكفالة سارية المفعول من تاريخ إصدارها ولحين تسمم األش ال المنجزة بموجب العقد 

........... شهر ............... من عام ................................. ما لم يتم تمديدها أو تجديدها بناء عمط طمب 
 صاحب العمل.

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

 لتاريخ: ..............................................ا
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

                       

 
 

 وحدة تجميل المدينةسمطة اقميم البترا التنموي السياحي / 
 ول الكميات واألسعاراجد

 

 

 @918/ ?8 م.خ عطاء 
 

  العامة وتركيب ارضيات مطاطية بمواقع االلعاب في الحدائقشراء وتوريد مشروع 
 

 ( صفح2عدد صفحات هذا الجزء )ات 
 ( قيط ) كتابة ورقماً فيستبعد اي عرض لم تتم تعبئة االسعار فيه بالت 
 يقوم المناقص بختم جميع صفحات العطاء بخاتم الشركه. 
 .األسعار شاممة الضرائب 
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 ووع العمل الرقم

الكمٍة 

بالرقم 

 والحروف

 السعر اإلجمالً فراديإلالسعر ا

 د ف د ف

8- 

 أرضيات مطاطية صب في الموقع أللعاب األطفال:تر المربع : مبال
 صب في الموقع ،-تقديم وتوريد أرضيات آمنة أللعاب األطفال مطاطية 

(مم بحيث تكون الطبقة األولى مصنعة من 20طبقتين بسماكة إجمالية )
( مم صب في 4-1تتراوح قطرها ما بين ) SBRحبيبات المطاط المعاد تدويره 

( مم ،والطبقة الثانية مصنعة من حبيبات 12الموقع وبسماكة ال تقل عن )
( مم وبسماكة ال تقل عن 3-1( حجم الحبيبات من )EPDMالمطاط الممون )

( وحبيبات المطاط Binders( مم عمى أن تكون جميع المواد الرابطة )8)
إلنجاز ما يمزم المواد الالزمة و التمميع وجميع ، ويشمل السعر  منشأ أوروبي

 .بحسب المواصفات العامة وتعميمات المهندس المشرفالعمل 

9<11 

ألفان وخمسمائة 

 فقط

    

 

 

 

 

 

A)المجموع )ٌىقل إلى الخالصة ..................................................................... 
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 الخ صااااااااااااة
الصفحه المنقول  بيان االعمال الرقم

 منها

 القيمه

 دينار فمس

    أرضيات مطاطية صب في الموقع أللعاب األطفال 8

   المجمااااااااااااااااااااااااااااااااااوع

 ................................................................................................................................................................................................................................................المجموع الكمي :

 ................................................................................................................................................................................................................................................تنزيل او زياد  :

 ...........................................................................................................................................................................................................................................المجموع النهائي :

 ....................................................................................................................................................................................................................................................اسم الشركه :

 ............................................................................................................................................................................................................................فه :اسم المفوض / والوظي

 .....................................................................................................................................................................................:............................التوقيع والختم الرسمي  والتاريخ

 ............................................................................................................................................................................................................:..........العنوان ورقم الهاتف والفاكس       


