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(  8/9109ـ خ رقـ  ) العطاء   

تشغيؿ العمالة عمى والخاص بمشروع 
اعماؿ الصيانة الروتينية وتأىيؿ 
 المسارات وتنظيؼ األودية والكيوؼ.
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تشغيل العمالة عمى اعمال الصيانة ع والخاص بمشرو  :  المشروع                  
       الروتينية وتأىيل المسارات وتنظيف االودية والكيوف

                 
 

 8/9109ـ خ  العطاء رقـ :                 
 
 

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

 بياناتنماذج العرض والضمانات واالتفاقيات وال -د
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 التعميمات لممناقصيف  –

Instructions to Tenderers 

 
 (           8/9109ـ خ     العطاء رقـ )

 
تشااغيل العمالااة عمااى اعمااال الصاايانة الروتينيااة وتأىياال والخاااص بمشااروع الخػػاص بمشػػروع : 

 .المسارات وتنظيف االودية والكيوف
        
ف يحؽ ليـ شراء نسخ المناقصة بموجػ  اععػ ف عػف طػرح ىػذا العطػاءا والػرا بيف يمكف لممقاوليف الذي (0)

باالشتراؾ في المناقصة أف يتقػدموا لمحصػوؿ عمػى نسػخة مػف واػاطؽ العطػاء الموزعػة مػم الػدعو  مقابػؿ 
 دفم امف النسخة المقرر.

 
 ليذا المشروع ما يمي: تشمؿ وااطؽ العطاء (9)
 

 فدعو  العطاء بما فييا اعع   -
 

 التعميمات لممناقصيف -أ 
 المواصفات الخاصة -  
 الشروط الخاصة  -ج 
 نماذج العرض والضمانات واالتفاقيات والبيانات -د
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 إعداد وتقديـ عروض المناقصات

 
 طريقة تقديـ العروض:

 
اقص يقدـ عػرض المناقصػة عمػى نمػوذج عػرض المناقصػة المػدرج فػي ىػذا الػدفترا ويقػوـ المنػ -أ 

بتعبطة النموذج وجدوؿ الكميات واالسعار وأي جداوؿ أو م حػؽ أخػرو ويوقػم واػاطؽ المناقصػة 
 في األماكف المحدد  لذلؾ.

 يشترط أف يكوف تعبطة خانة أسعار الوحد  في جداوؿ الكميات باألرقاـ والكممات بخط واضح. -  
ذا أجرو المناقص أي تعػديؿا ال يجوز إدخاؿ أي تعديؿ عمى وااطؽ العطاء مف قبؿ المناق -ج  صا وا 

 أو إذا أخؿ بأي مف ىذه التعميماتا فإف ذلؾ يؤدي الى رفض عرضو.
أما إذا أراد المناقص تقديـ عرض بديؿا فإف باستطاعتو أف يقدـ ذلؾ في مذكر  خاصة منفصمة 
 ترفػػػػػػػػؽ بػػػػػػػػالعرضا شػػػػػػػػريطة أف يتقػػػػػػػػدـ بػػػػػػػػالعرض األصػػػػػػػػيؿ كمػػػػػػػػا ىػػػػػػػػو مطمػػػػػػػػو  فػػػػػػػػي 

 ت المختصة أف تنظر في عرضو البديؿ أو ترفضو.الشروطا ولمجنة العطاءا
 
يج  عمى المناقص أف يقدـ عرضو عمى النسؽ المطمو  في ىػذه التعميمػات ودعػو  العطػاء وأف يشػتمؿ  (4)

 العرض عمى البيانات والمعمومات التالية:
 

ا. وضم منشأ  المناقص فردا كاف أو شركةا وكتا  التفويض لممسػؤوؿ المفػوض بػالتوقيم عنيػ -أ 
ذا كانت ىناؾ مشاركة بشكؿ اطت ؼ فإنو يج  عمى الشركات المتآلفة تقديـ اتفاقيػة االطػت ؼ  وا 
بينيا بحيث يكوف التآلؼ بالتكافؿ والتضامف )مجتمعيف ومنفػرديف(ا وأف يوقػم أطػراؼ االطػت ؼ 

 عمى العرضا وأف يقدموا الكفاالت والضمانات بأسماطيـ مجتمعيف.
توا مم بياف وصؼ المشاريم المماامة التي سبؽ وأف أنجزىاا والمشػاريم خبر  المناقص ومؤى   -  

 الممتـز بيا حالياا وبياف نس  إنجازىا بأرقاـ واقعية.
-  
يرفؽ مم العرض المقدـ كفالة ماليػة لصػالح صػاح  العمػؿ وألمػرها بػالمبمد المحػدد فػي )ممحػؽ  -ج  

دخوؿ في المناقصةا وعمى أف تكوف تمػؾ عرض المناقصة(ا كدليؿ عمى جدّية التزاـ المناقص لم
 الكفالة صادر  عف بنؾ أو مؤسسة مالية كؿ منيما مرخص لمعمؿ في األردف.

تعػػاد ىػػذه الكفػػاالت  لممناقصػػيف الػػذيف لػػـ يحػػؿ عمػػييـ العطػػاءا حسػػبما تقػػرره المجنػػة المختصػػة 
مػا أسػبؽ. أمػا ( أياـ مف تػاريخ إحالػة العطػاء أو انتيػاء صػ حية كفالػة المناقصػة أيي7خ ؿ )

المنػػاقص الػػذي يحػػاؿ عميػػو العطػػاء فتعػػاد إليػػو ىػػذه الكفالػػة بعػػد أف يقػػدـ ضػػماف األداء ويوقػػم 
 العقد.

فعنػدىا يتوجػػ   (Bonds)أمػا إذا كػػاف المنػاقص منتميػػا إلػى بمػػد تسػتعمؿ فيػػو ضػمانات تػػأميف 
 ؿ ىػػذاعمػى المنػاقص أف يتقػدـ بطمػ  مسػػبؽ إلػى صػاح  العمػؿ لمعرفػة فيمػػا إذا كػاف يقبػؿ ماػ

 الضمافا وفي كؿ األحواؿ يج  أف تكوف تمؾ الضمانات مصدقة مف بنوؾ محمية عند تقديميا.
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عنواف المناقص الرسمي الكامػؿ. أمػا إذا كػاف مركػز المنػاقص الرطيسػي خػارج األردف فػإف عميػو  -ىػ 

أف يحػػػدد عنوانػػػا لػػػو فػػػي األردف ليعتبػػػر عنوانػػػو الرسػػػمي الػػػذي توجػػػو إليػػػو كافػػػة المراسػػػ ت 
 عشعارات. وكؿ إشعار أو رسالة تبعث مسجمة عمى ىذا العنواف تعتبر وكأنيا قد سممت إليو.وا

أف يقػدـ تحمػػي  ألسػػعار البنػػود الرطيسػية المحػػدد  فػػي العطػػاءا مبينػا تكػػاليؼ المػػواد والتجييػػزات  -و 
 اآلليػػػػػػػة و  اجػػػػػػػور العمػػػػػػػاؿ  والمصػػػػػػػاريؼ اعداريػػػػػػػة واألربػػػػػػػاح عنجػػػػػػػاز بنػػػػػػػود األشػػػػػػػغاؿ 

 كاممة.
أي معمومات أو بيانات أخرو يطم  إلى المناقص تقػديميا أو إرفاقيػا بعرضػو إذا كانػت مطموبػة  -ز 

 بموج  الشروط الخاصة االضافية أو المواصفات الخاصة أو ىذه التعميمات.
 

  
 
 توضيح االلتباس: (5)

 
مػوض فػي إذا كاف ىناؾ أي التباس أو تنػاقض فػي واػاطؽ العطػاءا أو كانػت ىنػاؾ حاجػة لتوضػيح أي  

واػػاطؽ العطػػاءا فعمػػى المنػػاقص أف يتقػػدـ بطمػػ  خطػػي إلػػى رطػػيس لجنػػة العطػػاءات المختصػػة مػػف أجػػؿ 
زالػػػػة االلتبػػػػاس فػػػػي موعػػػػد يسػػػػبؽ التػػػػاريخ المحػػػػدد لفػػػػتح العطػػػػاء بمػػػػا ال يقػػػػؿ عػػػػف )  ( 7التوضػػػػيح وا 

وال يجػوز أف أياـا ويتـ توزيم اعجابة خطيا عمى االستفسارات عمى جميم المناقصيف المتقدميف لمعطاءا 
 يتخذ ماؿ ىذا التوضيح مبررا لطم  تمديد الموعد المحدد لتقديـ العرض.
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 إيداع العروض: (7)

 
 (     /    يقدـ العرض متكام  وفي ظرؼ مختوـ مكتو  عميو مف الخارج عطاء رقـ )  -أ 

 _____________________________  _______الخاص بمشروع :
                    _________________________________________________ 

واسـ المقاوؿ ويودع في صندوؽ العطاءات الذي تحدده لجنة العطاءات المختصػة فػي إع نيػا 
 عف العطاء وذلؾ في أو قبؿ الموعد والتاريخ المحدديف لإليداع.

 احبة مقف .إف أي عرض يقدـ بعد موعد اعيداع يرفض ويعاد إلى ص -  
تفتح العروض عاد  في جمسة عمنية بحضور مف ير   مف المناقصيفا إال إذا نص فػي دعػو   -ج 

 العطاء عمى اتباع أسمو  آخر.
 إلزامية العروض: (8)

 
يعتبػػر العػػرض المقػػدـ ممزمػػا لممنػػاقص وال يجػػوز سػػح  ىػػذا العػػرض بعػػد تقديمػػو ويظػػؿ العػػرض ممزمػػا 

( يوما ابتػداء مػف تػاريخ إيػداع العػروض إال إذا حػدد فػي دعػو  العطػاء 91لممناقص الذي تقدـ بو لفتر  )
 مد  التزاـ أطوؿ مف ىذه المد .

 
 عم ت الدفم وسعر المناقصة: (9)
 

 عمى المناقص تقديـ أسعاره بالدينار األردني إال إذا نص عمى  ير ذلؾ في شروط دعو  العطاء.
ذا كانت ىنالؾ عم ت أخرو لمدفم منصوص عميي ا في نموذج عرض المناقصةا فإنو يجػ  تحديػد تمػؾ وا 

 العم ت وأسعار تحويميا في موعد "التاريخ األساسي".
 

 
حالة العطاء  تقييـ العروض وا 

 
 تقييـ العروض: (01)

يػػتـ دراسػػة عػػروض المناقصػػات وتقييميػػا بموجػػ  تعميمػػات العطػػاءات الحكوميػػة الصػػادر  بموجػػ  نظػػاـ 
 المناقص أف يكوف عمى اط ع ودراية بيذه التعميمات.األشغاؿ الحكوميةا ويفترض في 

 أسمو  تدقيؽ العروض: (00)
إذا وجد في العرض خطأ أو تناقض بيف حسػا  جممػة أي مبمػد ومػا يجػ  أف تكػوف عميػو ىػذه  -أ 

الجممة بتطبيؽ سػعر الوحػد ا فالمجنػة المختصػة الحػؽ بتعػديؿ جممػة المبمػد بمػا يتفػؽ وتطبيػؽ 
 ي يتـ تعديؿ مجموع األسعار أو المبمد اعجمالي لمعطاء وفقا لذلؾ.سعر الوحد ا وبالتال

إذا اختمػػؼ العػػدد المػػذكور باألرقػػاـ عػػف المػػذكور كتابػػة بالكممػػاتا فتعتبػػر كتابػػة الكممػػات ىػػي  -  
 الممزمة وتصحح القيمة تبعا لذلؾ.
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المجمػػوع إذا وجػػد خطػػأ فػػي أي مػػف العمميػػات الحسػػابيةا فإنػػو يػػتـ تصػػحيح المجمػػوع ويكػػوف  -ج 

 المصحح ممزما لممناقص.
إذا وجػد أف المنػػاقص لػػـ يقػـ بتسػػعير بنػػد أو أكاػػر مػف البنػػودا فإنػػو يحػؽ لمجنػػة المختصػػة إمػػا  -د 

رفػػض العػػرضا أو اعتبػػار تمػػؾ البنػػود  يػػر المسػػعر  وكأنيػػا محممػػة عمػػى بنػػود العطػػاء األخػػروا 
 ؿ.وعمى المناقص تنفيذىا )فيما إذا أحيؿ عميو العطاء( بدوف مقاب

 إذا قاـ المناقص بتسعير بند بصور  مغموطة أو مبالد فيياا فممجنة المختصة الحؽ بما يمي: -ىػ 
 رفض العرضا أو - 0
تعديؿ األسعار بموافقة المقاوؿ مستأنسة بأسػعار السػوؽ الدارجػة وأسػعار المناقصػيف  - 9

أو أقػؿ مػف اآلخريف ) شريطة أف تبقى القيمة اعجمالية لمعرض بعػد التعػديؿ مسػاوية 
 قيمة العرض بعد التدقيؽ الحسابي(.

تحتفظ لجنة العطاءات المختصة بحقيا في إىماؿ أي عرض  ير متقيد بما ورد في ىذه التعميمػات. كمػا  (09)
حالة العطاء دوف التقيد بأقؿ العػروض قيمػةا  تمارس ص حياتيا بموج  أحكاـ نظاـ األشغاؿ الحكومية وا 

ي مناقص لـ يفز بالعطاء أي حؽ في مطالبة صػاح  العمػؿ بػأي تعػويض ويتـ كؿ ذلؾ دوف أف يكوف أل
 إزاء ذلؾ.

 
 العروضوتقييم  تقديم  -*
 

 -يطم  مف الشركات المشاركة في العطاء تقديـ عرضيف فني ومالي  بالمغة العربية وعمى النحو التالي:
   العرض الفني -3-0

 -يمي: يتـ تقديـ العرض الفني بمغمؼ منفصؿ مغمؽ ويشمؿ ما
 

 .سنوات السابقة الخمسالخبرات العامة لمشركة خ ؿ  -0
مف حيث طبيعة العمؿ  مشروع واحد مشابو او مقار الخبرات المتخصصة لمشركة وبحيث يتـ تقديـ  -9

والحجـ خ ؿ الخمس سنوات االخير . ويطم   تقديـ التوايؽ ال ـز ليذه الخبرات عمى شكؿ شيادات 
 –التي تـ انجاز ىذه المشاريم لصالحيا )حس  النموذج المعتمد ليذه الغاية مصدقة مف قبؿ الجيات 

 نموذج الخبرات المتخصصة( 
 . الجياز الفني لمشركة وبحيث يبيف العرض كافة التخصصات المتوفر  وخبرات ىذا الجياز -3
توفير اعضاء وبحيث تبقى الشركة ممتزمة ب االعماؿ المطموبوفريؽ العمؿ الذي سيقـو عمى انجاز  -4

مبينة مؤى تيـ وخبراتيـ  العمؿىذا الفريؽ بعد االحالة. كما يطم  تقديـ السير الذاتية العضاء فريؽ 
المطموبة وبحيث تكوف كافة السير الذاتية موقعة مف قبؿ صاح  السير  الذاتية  االعماؿفي مجاؿ 

 ر  الذاتية.ىذا العطاء وحس  النموذج المعتمد لمسي أل راضوالمفوض عف الشركة 
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 -منيجية وخطة العمؿ وبحيث تشمؿ: -5

بياف كيفية االعداد ليا وتنفيذىا  االعماؿ والمنيجية التي سيتـ اتباعيا النجاز كافة  -
 وتحقيقيا 

بشكؿ مفصؿ. وبحيث يتـ  العمؿخطة العمؿ التي سيتـ اتباعيا وبحيث تبيف كافة مراحؿ  -
 .العمؿ بياف ادوار كافة اعضاء فريؽ 

 . ىيكمية ادار  المشروع وتنظيـ الكوادر العاممة عمى انجازه -
 .شيادات ووااطؽ تسجيؿ الشركة لدو كافة الجيات الرسمية المعنية  -6
 الوضم المالي لمشركة مواقا بالجداوؿ التي تبيف التدفقات النقدية وبما يابت الم ء  المالية لمشركة -7

  ألخر خمس سنوات.
 

 لمتخصصةنموذج الخبرات ا
 

 -الدولة: -اسـ المشروع:

 -اسماء اعضاء الفريؽ الذي انجز المشروع: -الموقم:
 

 -عدد اعضاء الفريؽ: -اسـ صاح  العمؿ:

 -الجيد البشري الذي تـ بذلو النجاز المشروع: -العنواف:
 

تاريخ البدء 
 -)شير/سنة(:

تاريخ االنجاز 
 -)شير/سنة(:

 

 -(:قيمة المشروع )بالدينار االردني

الجيد البشري الذي تـ بذلو مف قبؿ الشركة المؤتمفة النجاز  اسماء اعضاء االطت ؼ )اذا كاف ىناؾ اطت ؼ(
 -المشروع:

 

 -اسماء رطيس الفريؽ واالخصاطييف الرطيسييف في الفريؽ:
 

 -وصؼ المشروع واىـ عناصره:
 

 -بياف الخدمات  التي قدميا الفريؽ المعني بالعطاء الحالي:
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 النموذج المعتمد لمسير  الذاتية
 

 -لميمة /الوظيفة المقترحة ضمف فريؽ :ا
 

 -سـ الشركة:ا
 

 -سـ الميندس /االخصاطي/الخبير:ا
 

 -لوظيفة/مجاؿ االختصاص:ا
 

 -اريخ المي د:ت
 
 -دد سنوات العمؿ/الخبر  مم الشركة:ع

               

 -لجنسية:ا
 
 -لمياـ المكمؼ بيا بشكؿ مفصؿ:ا
 
 -لمؤى ت االساسية:ا 
 

 -سجؿ الخبرات العممية والوظاطؼ التي شغميا:
 
     لمغات التي يتقنيا مم بياف درجة االتقاف )كتابة وقراء  ومحاداة(ا

                                                     
 ة حس  االصوؿتمتـز الشركة بتقديـ كافة الوااطؽ الداعمة لمسير  الذاتية عند الطم  مصدق
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 العرض المالي  -3-9
 -يتـ تقديـ العرض المالي بمغمؼ منفصؿ مغمؽ ويشمؿ ما يمي:

موضوع العطاء وقيمة السعر االجمالي مبينا قيمة ضريبة المبيعات  االعماؿ عنجازتقديـ السعر -0
 -وبحيث يتـ تقديـ جداوؿ تفصيمية مبينة ما يمي:

  يؽ العمؿأجر  العماؿ وفر كمفة  - 
 كمفة إيجار اآلليات شام  الصيانة والمحروقات والتأميف الشامؿ-
 كمفة المواد ومستمزمات العطاء -
 مجموع الضماف االجتماعي. -                   
  أية أمور أخرو يراىا المناقص مناسبة وتدخؿ في المجموع العاـ -                   
 وكتابة   يتـ كتابة االسعار رقما   أفعمى 

 .النجاز العمؿ عمى اكمؿ وجو ال زمةيشمؿ السعر المقدـ كافة الكمؼ  -9
%( مف قيمة العرض المالي )السعر االجمالي( المقدـ حس  النموذج 5كفالة دخوؿ العطاء بقيمة ) -3

 .المرفؽ لمكفالة ضمف وااطؽ العطاء
 
 اسس تقييـ العطاء -3-3

معرض وزف ل% مف ع مة التقييـ ومنح 51نسبة وىي معرض الفني ل وزفسيتـ تقييـ العطاء بحيث يتـ منح 
 -% مف ع مة التقييـ .ويتـ تقييـ العرض الفني عمى النحو التالي:51نسبة وىي  المالي 

 
 الحد االعمى لمتقييـ بنود وعناصر التقييـ 

 ع مات  01 االنطباع العاـ عف الشركة وم طتيا المالية 0

 ع مة 95 .مت بيا الشركة في ىذا المجاؿ خ ؿ الخمس سنوات االخير  المشاريم التي قا 9

األعماؿ والقدر  عمى تنفيذ العطاء فريؽ العمؿ الذي سيقـو عمى انجاز خبرات  3
  عمى اكمؿ وجو .

 ع مة 31

وتوفير شروط  والجدوؿ الزمني لتوزيم العمؿ والعماؿالعمؿ سير منيجية وخطة  4
 الس مة العامة

 مةع  05

+ بؾ ا  دبؿ كابيف  3لودر + ق   عدداالليات التي ستعمؿ في المشروع )  5
 (+ خ طة باطوف3عدد 

 ع مات 01

قدر  الشركو / المؤسسو عمى المساىمو  ودورىا  وتجاربيا في تنمية المجتمم   6
  1) المسؤوليو المجتمعيو ( 

 ع مات 01

 ع مة 011 المجموع  
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 العروضمد  ص حية  -3-4

( يـو وبحيث يمتـز المتقدـ بتوفير كافة اعضاء 91ستكوف مد  ص حية العرض الفني والعرض المالي المقدـ )
الفريؽ الفني المقترح في العرض الفني كما يتـ االلتزاـ بصحة ومواوقية كافة المعمومات والوااطؽ المقدمة ضمف 

 العرض.
 
 فتح العروض -3-5

العروض المقدمة مف قبؿ المجنة المختصة في سمطة اقميـ البتراء التنموي السياحي في الموعد المحدد يتـ فتح 
عمى المغمفات المتضمنة العروض المالية  واعبقاءوبحيث يتـ فتح المغمفات المتضمنة مغمفات العروض الفنية 

تجتاز التقييـ الفني مغمقة لحيف انجاز تقييـ العروض الفنية. يمي ذلؾ فتح العروض المالية فقط لمشركات التي 
 . %71 لمنجاح في العرض الفني  وىو اي التي تحصؿ عروضيا الفنية عمى الحد االدنى 

يج  أف يكوف العرض الفني منفصؿ بمغمؼ مغمؽ ومستقؿ عف العرض الماليا ويتـ استبعاد العرض  – 3-6
 الفني والمالي المندمج في مغمؼ واحد

 تحديد العرض الفاطز -3-6
اع ه(  3-3ض الحاصؿ عمى ع مة التقييـ االعمى )الفنية والمالية حس  النس  المبينة في البند سيكوف العر 

التي قدمتو  في حاؿ استوفي جميم شروط العطاء وحصؿ  ىو العرض الفاطز والذي سيتـ االحالة عمى الشركة 
 .ة اقميـ البتراء التنموي السياحيطفي سم باعحالةعمى موافقة المجنة المختصة 

 
 اع ف النتاطج -3-7

سيتـ اع ف نتاطج تقييـ العروض النياطية عمى لوحة االع نات في مقر سمطة اقميـ البترا التنموي السياحي في 
 وادي موسى.

 الضمانات )الكفاالت(
 ضماف األداء )كفالة حسف التنفيذ( : (03)

اياـ مػف تػاريخ إب  ػو خطيػا بإحالػة  عمى المناقص الفاطز بالعطاء أف يقوـ بتوقيم العقد خ ؿ فتر  عشر 
العطاء عميو أو تمزيمو لوا وعمى المناقص أف يقدـ إلى صػاح  العمػؿ ضػماف األداء عنػد توقيػم اتفاقيػة 
العقػػد حسػػ  نمػػوذج الضػػماف المرفػػؽا وتكػػوف قيمػػة ىػػذا الضػػماف الصػػادر عػػف أحػػد البنػػوؾ أو احػػدو 

المحدد )في ممحؽ عرض المناقصة( وذلػؾ ضػمانا  المؤسسات المالية المرخصة لمعمؿ في األردف بالمبمد
 لتنفيذ التزامات العقد تنفيذا تاما ا ولدفم ما قد يترت  عمى المقاوؿ وفاء أل راض العقد.

إذا رفػػض المنػػاقص أو تػػأخر عػػف توقيػػم اتفاقيػػة العقػػد خػػ ؿ المػػد  الػػوارد  اعػػ ه ا أو عجػػز عػػف تقػػديـ 
دىا يحؽ لصػاح  العمػؿ مصػادر   كفالػة المناقصػة المرفقػة ا فعنخ ؿ نفس المد  ضماف األداء المطمو 

 بعرضو دوف الرجوع إلى القضاءا وال يكوف لممناقص أي حؽ في المطالبة بيا أو بأي تعويض بشأنيا.
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 نموذج كتا  عرض المناقصة
Letter of Tender 

 
 

 ....................................المشروع : .......................................... العطاء رقـ : ...
 
 

 إلى الساد  )صاح  العمؿ( : .............................................................................
لقد قمنا بزيار  الموقم  والتعرؼ عمى الظروؼ المحيطة بوا كما قمنا بدراسة شروط العقدا والمواصفاتا ا وممحؽ 

صةا والجداوؿ األخروا وم حؽ العطاء المتعمقة بتنفيذ أشغاؿ المشروع المذكور أع ه. ونعرض نحف عرض المناق
ص ح أية عيو  فييا وفقا ليذا العرض  نجازىا وتسميميا وا  الموقعيف أدناه أف نقـو بتنفيذ األشغاؿ واالعماؿ وا 

......................................... ع ه مقابؿ مبمد إجمالي وقدره:.أالذي يشمؿ كؿ ىذه الوااطؽ المدرجة 
 أو أي مبمد آخر يصبح مستحقا لنا بموج  شروط العقد.

 
إننا نقبؿ أف يكوف مفوض البنية التحتية واالستامار ىو المرجعية في حؿ الخ فات التعاقدية التي قد تنشأ خ ؿ 

 سير العمؿ في االتفاقية"  .
 

( يوما مف تاريخ إيداع العروضا وأف يبقى العرض ممزما لناا 91ىذا لمد  ) نوافؽ عمى االلتزاـ بعرض المناقصة
ويمكنكـ قبولو في أي وقت قبؿ انقضاء مد  االلتزاـ ىذه. كما نقر بأف ممحؽ عرض المناقصة يشكؿ جزءا ال يتجزأ 

 مف "كتا  عرض المناقصة".
روط العقدا وأف نباشر العمؿ بتاريخ أمر نتعيد في حالة قبوؿ عرضناا أف نقدـ ضماف األداء المطمو  بموج  ش

المباشر  الذي ال يتجاوز عشر  اياـ مف تاريح توقيم االتفاقيةا وأف ننجز األشغاؿ واالعماؿ المطموبة منا في 
العطاء ونصمح أية تقصير فييا فورا ودوف اي مماطمة او تأخير لما ليذا الموقم مف حساسية بالغة وفقا 

  ؿ "مد  اعنجاز".لمتطمبات وااطؽ العقد خ

لى أف يتـ ذلؾا فإف "كتا  عرض المناقصة" ىذا مم "كتا   وما لـ يتـ إعداد وتوقيم اتفاقية العقد فيما بينناا وا 
 القبوؿ أو قرار اعحالة" الذي تصدرونو يعتبر عقدا ممزما فيما بيننا .

 التي تقدـ إليكـ.ونعمـ كذلؾ بأنكـ  ير ممزميف بقبوؿ أقؿ العروض قيمة أو أي مف العروض 
:  ..................... مف شير: ................ عاـ: .......................  حرر ىذا العرض في اليـو
 توقيم المناقص: ................................... شاىد: ........................................
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صةممحؽ عرض المناق  

Appendix to Tender 
  9109/ 8ـ خ  العطاء رقـ:    وتنظيؼ االودية والكيوؼ تشغيؿ العمالة عمى اعماؿ الصيانة الروتينية المشروع:

 رقـ الماد  البيػػػػاف
 التحديدات

 اسـ صاح  العمؿ:
 عنوانو:

0/0/9/9 
 0/3و

 سمطة اقميـ البترا التنموي السياحي 
 (  98االردف ص   )  –البترا 

 اسـ الميندس :
 نو:عنوا

0/0/9/4  

 اسـ المقاوؿ:
 عنوانو:

0/0/9/3 
 0/3و

 

 %  ( مف قيمة دخوؿ العطاء5)   التعميمات كفالة المناقصة
 التعميمات كفالة اص ح العيو 

مف قيمة االعماؿ المنفذ   %(5) 
 لمد  سنة واحد 

 0/0/3/3 لألشغاؿنجاز ع مد  ا
 

مف تاريخ أمر  ( يوما تقويميا081)
 المباشر 

 حس  الشروط الخاصو         0/0/3/7 ص ح العيو إشعار بعافتر  
 القوانيف األردنية السارية المفعوؿ 0/4 القانوف الذي يحكـ العقد
 المغة العربية 0/4 المغة المعتمد  في العقد

 المغة العربية  0/4 لغة االتصاؿ
 . مر المباشر أمف تاريخ  9/0 لى الموقمإؿ دخوالالمقاوؿ بحؽ 
 داءألمة ضماف اقي

قيمة ضماف األداء خ ؿ فتر  اعشعار بإص ح 
 العيو  )ضماف اص ح العيو (

 " المقبولة( مف "قيمة العقد % 01) 4/9
 %( مف قيمة العقد  ػػػ)

  4/9 نظاـ توكيد الجود 
 مطمو  

 حس  الشروط الخاصو         6/5 المعتاد وقات العمؿ أ
 يوما تقويميا 04  8/0 بعد تاريخ  أمرالمباشر الفتر  المحدد  لمباشر  العمؿ 

 حس  الشروط الخاصو         8/7 قيمة تعويضات التأخير
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 نموذج كفالة المناقصة
Form of Tender Guarantee 

 

 .…………………......……… العطاء رقـ: ..….....……………………………… المشروع:
 

 
........................................................... لقد إلى الساد  )صاح  العمؿ(: ...................

تـ إع منا أف المناقص: شركة: ........................................................................ سيتقدـ 
تنص عمى أف بعرض لممناقصة لممشروع المنوه عنو أع ه استجابة لدعو  العطاءا ولما كانت شروط العطاء 

 يتقدـ المناقص بكفالة مناقصة مم عرضوا وبناء عمى طمبوا فإف مصرفنا: 
بنؾ ...................................................... يكفؿ بتعيد ال رجعة عنو أف يدفم لكـ مبمد: 

طي منكـ وبحيث يتضمف ............................................................ عند ورود أوؿ طم  خ
 الطم  ما يمي:

 
أف المناقصا بدوف موافقة منكـا قاـ بسح  عرضو بعد انقضاء آخر موعد لتقديـ العروض أو قبؿ  -أ 

 ( يوماا أو91انقضاء ص حية العرض المحدد  بػ)
مف شروط  (0/6أنكـ قد قمتـ بإحالة العطاء عميوا ولكنو أخفؽ في ابراـ اتفاقية العقد بموج  الماد  ) - 

 العقدا أو
( مف شروط 4/9أنكـ قد قمتـ باحالة العطاء عميو ا ولكنو أخفؽ في تقديـ ضماف األداء بموج  الماد  ) -ج

 العقد.
 

( يوما ويتعيف إعادتيا إليناا كما أف ىذه 91وعمى أف يصمنا الطم  قبؿ انقضاء مد  ص حية الكفالة البالغة )
 بيا في األردف.الكفالة تحكميا القوانيف المعموؿ 

 
 توقيم الكفيؿ / البنؾ: ...........................................

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

 التاريخ:             ............................................
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 نموذج اتفاقية العقد

Form of Contract Agreement 

 
 

  وتنظيؼ االودية والكيوؼ وتأىيؿ المسارات تشغيؿ العمالة عمى اعماؿ الصيانة الروتينية  :المشروع

8/9102م خ   العطاء رقم:  

 
 

 9109... لسنة   ..........مف شير   . ............حررت ىذه االتفاقية في ىذا اليوـ 

 بين

 
 .... عمى اعتباره "الفريؽ األوؿ" ..  لسياحيسمطة إقميـ البترا التنموي ا.صاح  العمؿ ........

 و

 ..... عمى اعتباره "الفريؽ الااني"   ........................................................المقاوؿ  : 
 

......................................................................  لما كاف صاح  العمؿ را با في أف يقوـ المقاوؿ بتنفيذ أشغاؿ مشروع:  

 

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

ص ح أية عيو  فييا ولما كاف قد قبؿ بعرض المنا نجازىا وا  قصة الذي تقدـ بو المقاوؿ لتنفيذ األشغاؿ واالعماؿ وا 
 وفقا لشروط العقدا

 فقد تـ االتفاؽ بيف الفريقيف عمى ما يمي:
يكوف لمكممات والتعابير الوارد  في ىذه االتفاقية نفس المعاني المحدد  ليا في شروط العقد المشار  - 0

 إلييا فيما بعد.
 تبر الوااطؽ المدرجة تاليا جزءا ال يتجزأ مف ىذه االتفاقية وتتـ قراءتيا وتفسيرىا بيذه الصور :تع - 9

 .....................    "كتا  القبوؿ"  -أ 
 .........................   "كتا  عرض المناقصة -  
 م حؽ المناقصة ذات األرقاـ: ................. -ج 
 شروط العقد  -د 
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  (          ) "قيمة العقد المقبولة" - 3

 يوما تقويميا                     (          )"مد  اعنجاز"  
  
إزاء قياـ صاح  العمؿ بدفم الدفعات المستحقة لممقاوؿ وفقا لمشروطا يتعيد المقاوؿ بتنفيذ األشغاؿ  - 4

ص ح أية عيو  وفقا ألحكاـ العقد. نجازىا وا   وا 
 
ص ح أية عيو  فييا ا يتعيد صاح  العمؿ بأف إزاء  - 5 نجازىا وا  قياـ المقاوؿ بتنفيذ األشغاؿ واالعماؿ وا 

 يدفم إلى المقاوؿ قيمة العقد بموج  أحكاـ العقد في المواعيد وباألسمو  المحدد في العقد.
ي ينشأ عف ىذا يمكف اف تؤوؿ كافة االلتزامات الوارده في وايقة ىذا العطاء الي شخص طبيعي او معنو  -6

 االطت ؼ بما ال يتعارض والتشريعات النافذه وما ورد في وايقة العطاء وعقد االطت ؼ المرفؽ .
وبناءا عمى  ما تقدـ فقد اتفؽ الفريقاف عمى إبراـ ىذه االتفاقية وتوقيعيا في الموعد المحدد أع ه وذلؾ وفقا 

 لمقوانيف المعموؿ بيا.
 
 

 الفريؽ الااني )المقاوؿ(
 

 الفريؽ األوؿ )صاح  العمؿ(

 
 التوقيم: ...........................................

 
 االسـ: .............................................

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

 
 وقد شيد عمى ذلؾ: ................................

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 : ...........................................التوقيم

 
   ...................... ....... االسـ: ..

 .... مجمس المفوضيف  الوظيفة: ...رطيس
 
 وقد شيد عمى ذلؾ: ................................
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 نموذج ضماف األداء )كفالة حسف التنفيذ(
Performance Guarantee 

 
............................................................................................ إلى الساد : ..

يسرنا إع مكـ بأف مصرفنا: ............................................................................. قد 
 ...............................................كفؿ بكفالة ماليةا المقاوؿ: .............................

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

 ( /  بخصوص العطاء رقـ )
......................... بمبمد: ) المتعمؽ بمشروع: ............................................................

 ........................ ( دينار أردني .....................................................
تنفيذ  ........................................................................................... وذلؾ لضماف

 حس  الشروط الوارد   في العقد ا وأننا نتعيد بأف العطاء المحاؿ عميو 
 –بمجرد ورود أوؿ طم  خطي منكـ المبمد المذكور أو أي جزء تطمبونو منو بدوف أي تحفظ أو شرط  –ندفم لكـ 

 مم ذكر األسبا  الداعية ليذا الطم  بأف المقاوؿ قد رفض أو أخفؽ في تنفيذ أي مف التزاماتو 
 النظر عف أي اعتراض أو مقاضا  مف جان  المقاوؿ عمى إجراء الدفم. وذلؾ بصرؼ –بموج  العقد 

وتبقى ىذه الكفالة سارية المفعوؿ مف تاريخ إصدارىا ولحيف تسمـ األشغاؿ المنجز  بموج  العقد المحدد مبدطيا 
مديدىا أو تجديدىا بتاريخ ........... شير ............... مف عاـ ................................. ما لـ يتـ ت

 بناء عمى طم  صاح  العمؿ.
 

 توقيم الكفيؿ / مصرؼ: ..............................

 المفوض بالتوقيم: ....................................

 التاريخ: ..............................................
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 ( 8/9109عطاء رقم )م خ 
 

شروع اعمال الصٌانة الروتٌنٌة العمالة على م تشغٌلالخاص ب
 هٌل المسارات وتنظٌف االودٌة والكهوفوتأ

 
 
 

 المحتويات        
 

 ةـــــــالمقدم -             
 وصف العمل  -      

 دافــــاأله -            
 كلفة العمل -            

 لــــق العمــفرٌ  -                 
 وازمـــالعدة والل  -                 
 اآللٌاتاستئجار   -                 

 متفرقات  -                 
 العمللتنفٌذ  اإلجمالٌةالكلفة   -                 
 كٌفٌة سٌر العمل  -            

 الشروط -             
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 ة:ــمقدم -0

فٌذٌة الرامٌة الى نالسلطة وأهدافها االستراتٌجٌة وتنفٌذا للخطط التانطالقا من رؤٌة ورسالة 
النهوض بالواقع االجتماعً واالقتصادي وتحسٌن البنٌة التحتٌة والفوقٌة وتنمٌة المجتمع المحلً 
والمحافظة على الموارد البٌئٌة والطبٌعٌة واالستغالل المثل لها واستدامتها بما فً ذلك المحافظة 

 .البترا كإحدى عجائب الدنٌا السبعالحضري على اإلرث 

ولتحقٌق ما ورد أعاله تطرح السلطة هذا العطاء وفقا للبنود والشروط والمواصفات الواردة فً 
 .مضمونه

 -ؿ:اعموصؼ اال -9

 ضمن المحمٌة االثرٌة.القٌام بإعمال تنظٌف وصٌانة للكهوف األثرٌة الواقعة  -0

الودٌة ومجاري السٌول والعبارات والمسارات داخل حدود القٌام باعمال صٌانة وتنظٌف ا -9
 .ومنطقة االقلٌم بشكل عام المحمٌة االثرٌة

 اعمال الصٌانة الروتٌنٌة وتشمل ماٌلً: -3

لجمٌع المناطق داخل  تنظٌف وصٌانة مناهل وقرٌالت تصرٌف مٌاه االمطار - أ
 اللواء 

لجمٌع المناطق  تنظٌف العبارات االنبوبٌة والصندوقٌة واحواض الترسٌب - ب
 داخل اللواء 

جمٌع مناهل الخدمات العامة ضمن الشوارع  وصٌانه تصوٌب أوضاع - ت
 وفً اي وقت ومكان  واالرصفة

  911كسر  صب المدات األرضٌة الخرسانٌة - ث
 دهان االطارٌف وتخطٌط الشوارع لغاٌات التجمٌل واالشارات التحذٌرٌة - ج
ضمن حدود  خلٌة والخارجٌهداصٌانة وعمل الترقٌعات االسفلتٌة للشوارع ال - ح

 .مناطق اإلقلٌم
 .مع حوادث السٌر الطارئة  ت التحذٌرٌة حٌثما ٌلزم والتعاملوضع االشارا - خ
 . وحسب الحاجة فً الشتاء  تنفٌذ اعمال خطة الطوارئالمشاركة فً  - د
تنظٌف جوانب الطرق من االشواك واالعشاب والقٌام باعمال العزق على  - ذ

مة والمٌادٌن وإزالة العوائق الصلبة صغٌرة جوانب الطرق والساحات العا
 الحجم.

 تنظٌف المقابر والمرافق العامة. - ر
تنظٌف وصٌانة مصادر المٌاه وقنوات الري المكشوفة والبرك فً جمٌع  - ز

 مناطق اإلقلٌم
 .زراعة وري األشجار على جوانب الطرق والحدائق - س
وحماٌة  بناء السالسل والجدران الحجرٌة بهدف منع التربة من االنجراف - ش

 ضفاف االودٌة وجوانب الطرق.
 إكمال بناء السالسل الحجرٌة على امتداد الشارع الرئٌسً. - ص
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 القٌام بإعمال إزالة الطمم الزائد وكذلك طرح الطمم فً المناطق المطلوبة. - ض
 طة وتتطلب توفٌر العمالة الالزمةتنفٌذ أي اعمال مستجدة تصب فً مصلحة السل -4

 .شرفة على العطاءوحسب تعلٌمات اللجنة الم
 

 
 

 لقٌام بهذه االعمال ل االهداف االسباب الموجبه -3
 

أبناء المنطقة مما ٌساهم فً حل مشكلة الفقر لتشغٌل فرص عمل  إٌجاد .0
 . التجمعات السكانٌة فً االقلٌمومن مختلف  والبطالة

 .العبارات استعداداً لموسم الشتاء السٌول وفتح وتنظٌف فتح مجاري .9
لمٌاه الواقعة داخل السٌق وتفرٌغ األتربة والطمم ونقلها تنظٌف سدود ا .3

 خارج المنطقة السٌاحٌة لتكون جاهزة الستقبال مٌاه األمطار. إلى
تنظٌف وتجمٌل مواقع الحفرٌات االثرٌة وحسب طلب مدٌرٌة المصادر  .4

 التراثٌة.
 والنباتات واالشجار والشجٌرات .تنظٌف السٌق من األتربة المتراكمة  .5
 على الكنوز األثرٌة وعدم تعرٌضها لألنجرافات.الحفاظ  .6
ومن القطع المعدنٌة  ةالحجارمن والشوارع تنظٌف األودٌة  .7

 والكوتشوك والنفاٌات المختلفة.
تقدٌم المساهمة الالزمة ورفد ما تقدمه السلطة من المحافظة على  .8

 البترا كأحد أهم مواقع التراث العالمً.
 همٌتها.لحفاظ على البترا وأع المحلً فً اأشراك ابناء المجتم .9
مساعدة السلطة فً تنفٌذ استراتٌجٌاتها والمهام المنوطة بها  من  .01

 خالل تنفٌذ مثل هذه المشارٌع  وبمشاركة المجتمع المحلً.
للمحافظة على  الموارد الطبٌعٌة والبٌئٌة  وإزالة كافة مظاهر  .00

 التشوٌه.
لرئٌسً للحفاظ على إكمال بناء السالسل الحجرٌة على امتداد المسار ا .09

 اآلثار الواقعة على ضفاف الوادي.
المساهمة فً تنمٌة المجتمع المحلً وتقدٌم المساعدة لمن ٌمكن له ان ٌعمل فً  .03

 هذا المشروع.
تشغٌل الباحثٌن عن العمل والذٌن ٌمارسون اآلن عملٌة البٌع المتجول أو  .04

المشاكل التً ٌعانً اصطحاب الدواب والحمٌر لغاٌات تحمٌل السٌاح وبالتالً حل 
 منها موقع آثار البترا.

تنظٌف الكهوف خصوصاً الواقعة على مسار السٌاح الرئٌس وإزالة معالم  .05
 التشوٌه والتلوث البٌئً والبصري.

 بشكل عام. االودٌة والكهوف والمساراتتحسٌن وتجمٌل  .06
 توفٌر شروط السالمة العامة لمستخدمً الطرق الداخلٌة والخارجٌة. .07
 اءة استخدام مصادر المٌاه الطبٌعٌة.زٌادة كف .08
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تحسٌن الساحات العامة والحفاظ على جمالٌة المنطقة وتسهٌل وتمهٌد  .09
 ارضٌات المقابر.

تخفٌف اثار الكوارث الطبٌعٌة الناجمة عن السٌول واالنزالقات  .91
 األرضٌة والحفاظ على سالمة المواطنٌن.

ملة لتنفٌذ خطط تساع رقعة اإلقلٌم والحاجة الفعلٌة للكوادر العاإ .90
 السلطة.

 الحفاظ على المكونات الطبٌعٌة من تربة ومٌاه وبٌئة. .99
 
 
 

 المناطق المستهدفة:
 

 كافة مناطق إقلٌم البترا
 

 متطلبات العمل

 توفٌر العمالة  -0
 توفٌر االلٌات الالزمة -9
 توفٌر المعدات الالزمة  -3
 أخرى. -4
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 توفٌر العمالة. 0
 
 

 االجمالً /دٌنار عدد أٌام العمل العدد/ شخص األجرة الٌومٌة/ دٌنار لالعما

  ما تقويميايو 181 1  متفرغ مدير مشروع

يوما تقويميا 181 7  مراقب عمال   

يوما تقويميا 181 2  بناء حجر   

يوما تقويميا 181 6  مهندس مدني حديث التخرج   

يوما تقويميا 181 011  عمال/ كحد اعلى   

 
 سب الشروط الخاصة بالعطاءح 

 
 واللوازم:د العد -9

توفٌر المعدات واللوازم بكمٌات كافٌة لتنفٌذ االعمال الٌومٌة المطلوبة الستخدامها من قبل العمال 
 وحسب ما ٌتطلبة طبٌعة العمل فً كل موقع.

 
 
 اآللٌات: -3
 

 االجمالً /دٌنار المدة التكلفة / دٌنار الوحدة اآللٌة

بالساعة للعمل لودر 
 وحسب الحاجة

    ساعة

م عدد 4سعة قالب 
 مع السائق (9)

    ٌوم

م عدد  9قالب سعة 
 مع السائق 9

    ٌوم

( 0خالطة باطون )
 شوال

    ٌوم

    ٌوم (3ك أب عدد )ب

   المجموع

 
 

 حسب الشروط الخاصة بالعطاء 
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 :ومصارٌف ادارٌة متفرقات -4
 

 الكلفة/ دٌنار النشاط

كشوفات ، فاكس، فواتير، طوابع / مكتبيةاعمال 
 ...الخ

 

  مصاريف ادارية

  المجموع

 
 الكلفة اإلجمالٌة لتنفٌذ العمل: -5
 

 الكلفة دٌنار البٌان

  أجرة العمال

  واللوازم العدد

  اآللٌات

  ادارٌة متفرقات ومصارٌف

  المجموع العام

 

 
 
 
 

 سٌر العمل:
العمال المطلوبة منه وفق الخطة األسبوعٌة المقدمة من على المقاول االلتزام بتنفٌذ ا -

السلطة وتقدٌم تقرٌرا مفصال باالنجاز وموثقا بشكل اسبوعً وحسب تعلٌمات صاحب 
 العمل.

على المقاول اثبات االلتزام بعدد العمال ودوامهم الٌومً وفق االلٌة التً ٌحددها صاحب  -
 العمل.
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 ءالشروط الخاصة بالعطا 
 
السعر بالدينار األردني شام   الضريبة العامة عمى المبيعات وكافة الضراط  والرسـو والعواطد الحكومية وأية . 0

 رسـو إضافية أخرو.

 المواقة ضمف أسس التقييـ واعحالة .  العمميو والخبرات الم ءه الماليو  . سيتـ اعتماد9
 قبؿ السمطة وتزود لممقاوؿ بكشوفات واضحة. مفحدياي التخرج تعييف العمالة والميندسيف  . 3
. تعييف المراقبيف العاميف ومدير المشروع ) الكادر الفني( مف قبؿ المقاوؿ وتقديـ خبراتيـ ضمف العرض الفني 4

 وااللتزاـ بتعييف الكادر الفني طيمة مد  العطاء.
بما يحقؽ العدالة لمجميم وآخذيف بعيف االلتزاـ بتشغيؿ األيدي العاممة مف أبناء مجتمعات السمطة الستة و . 5

 االعتبار حاجة الباحايف عف العمؿ وفقا  لخطة وقاعد  بيانات واضحة لمجميم.
سيتـ صرؼ المطالبة المالية في نياية كؿ شير مدعوما  بتقرير مفصؿ ومصور لألعماؿ التي تـ انجازىا . 6

 وحس  الخطة.
 السمطة. االلتزاـ  بتنفيذ ىذه األعماؿ وتحت إشراؼ. 7

المطموبة االلتزاـ بإابات تواجد العامميف في موقم العمؿ يوميا وطيمة أياـ األسبوع لمقياـ بأعماؿ  المقاوؿ. عمى 8
صباحا وحتى  الاامنةيقبؿ إي نقص في عدد العماؿ طيمة األوقات المطموبة لمعمؿ وىي مف الساعة  والمنو 

 عمؿ وبناء عمى تعميمات السمطة.مساء أو حس  ما تتطمبو ظروؼ ال الاالاةالساعة 

مسؤوؿ مسؤولية تامة عف تصرفات مستخدميو أاناء العمؿ وعمى أف يتقيد جميم المستخدميف  المقاوؿ. 9
استبعاد إي مستخدـ  ير  المقاوؿباألنظمة والقوانيف النافذ  باآلدا  واألخ ؽ العامة ويحؽ لمسمطة الطم  مف 

 مستخدـ او عامؿ يقـو بممارسة اعماؿ وافعاؿ مخالفو لتعميمات السمطو مر و  فيو ا باالضافة الستبعاد اي 
ف في موقم العمؿ االلتزاـ بإابات تواجد العاممي المقاوؿوعمى  لمحضور والغيا ا بالعماؿ. اعتماد سجؿ خاص 01

مم تزويد ة وال يقبؿ أي نقص في عدد العماؿ طيمة أوقات العمؿ المطموب المطموبة منوعماؿ يوميا  لمقياـ باال
 .السمطة بكشوفات يومية لدواـ العماؿ

أف يبمد السمطة خطيا  وفورا  عف أي حادث يقم في الموقم إذا ما تسب  بإصابة إي مف العماؿ أو  المقاوؿ. عمى 00
أف يبمد الجية  المقاوؿالمستخدميف أو اعضرار بالممتمكات وعميو أف يزودىا بجميم التفاصيؿ كما يتعيف عمى 

 ة بيذه الحوادث.المختص

الضرور  ذلؾ ضمف منطقة العطاء دوف أف  جديد  بيذا العطاء إذا اقتضت . يحؽ لمسمطة إضافة أية اعماؿ 09
 يترت  عمى السمطة أية التزامات او مطالبات ماليو.

ليؼ يمتـز المقاوؿ بإرفاؽ كشؼ تحميمي لألسعار في العرض المالي المقترح يبيف إعداد واجور العماؿ وتكا. 03
 المعدات المشمولة بشكؿ مفصؿ.

 

 لمشروع عمى اف تكوف حس  المتطمبات( طيمة فتر  ا3سياره بؾ ا  دبؿ كابيف عدد ) توفيرعمى المقاوؿ . 04
 التاليو :
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  يقؿ سعتو عف ال ؿفما فوؽ صناعة يابانيو محرؾ ديز 9106موديؿ  4×4سيار  بك  دبؿ كابينو 
 .د( سي سي ومزوده بمكيؼ حامي بار 9411)
  بتوفرىا طيمة فتر  تزاـ لالتي يتـ اعتمادىا في العرض الفني واال  السياراترخص  عمى المقاوؿ تقديـ

 المشروع.
 . يتحمؿ المقاوؿ كؿ مايمـز السياره مف صيانو و يارزيت والتاميف الشامؿ والترخيص وكؿ ما يمـز 
  يتحمؿ المقاوؿ مصروؼ المحروقات لمسياره طيمة فتر  المشروع. 

 لجنة مراقبي وميندسيف المشروع والسيار  الاانية تكوف بحوز لخدمة المشروع ونقؿ  السيارات تكوف 
ا وتسمـ السياره العماؿ عمى مناطؽ العمؿ اليومةمتابعة العطاء وحس  الطم  باالضافة الى توزيم 

 وع. وتبقى بعيدتو طيمة فتر  المشر  جية االشراؼ مف قبؿ صاح  العمؿوبدوف ساطؽ الى  الاالاة

  تكوف جميم البنود المذكوره اع ه محممة عمى العطاء. 
 العاممو في المشروع تأمينا شام  . السيارات )بؾ ا (بتأميف جميم  المقاوؿ. يمتـز 05
 ( ا اماطة دينار اردني.311. يمتـز المقاوؿ بصرؼ رات  شيري صافي لكؿ عامؿ بمبمد وقدر  )06
 (اربعماطة دينار411ي حديث التخرج بمبمد وقدر  )صافي لكؿ ميندس مدن . يمتـز المقاوؿ بصرؼ رات  شيري07

 اردني.
. يمتـز المقاوؿ بتسديد مبالد اشتراكات جميم العامميف في المشروع بمظمة الضماف االجتماعي وحس  النس  08

 المعموؿ بيا في المؤسسة العامة لمضماف االجتماعي االردنية.

 يفمدني يفوميندس (اربعماطة عامؿ كحد أعمى   411) اءػػػت تنفيذ ىذا العط. عدد العماؿ المطمو  لغايا09
( سبعة 7) كادر المقاوؿ الفني باعضافػػػة( يتـ تسميتيـ مف قبؿ صاح  العمؿ 6حدياي التخرج عدد )

عدد العماؿ او نقصاف ويحؽ لمسمطة زياد   ا(9( وبناء حجر عدد )0مراقبيف ومدير مشروع متفرغ عدد )
مصاريؼ  ( دوف أف يترت  عمى السمطة أي07+06وبنفس االجور في البنود ذوات االرقاـ ) لحاجوحس  ا
 أضافية.

يتـ خصـ بدؿ المخالفات التالية مف الفاتور  الشيرية لممقاوؿ حس  تقرير سير العمؿ اليومي لمعطاء   -/أ   91
 وفؽ ما يمي:

 الخصـ قيمة ةنوع المخالف الرقـ 
و/او تعطميا في موقم العمؿ االليات المطموبة في حاؿ عدـ توفر  0

  مف الفاتوره الشيريةأجرتيا يحسـ بدؿ 
 / آليو دينار /كؿ يـو 951

 / بؾ ا  دينار / كؿ يـو 51 عدـ توفير بؾ ا   9
 دينار/ كؿ يوـ 51 عدـ توفر مدير مشروع 3
  / مراق  دينار/ كؿ يـو 91 عدـ توفر المراق  4
5 
 

المطموبة منو ضمف خطة العمؿ وتعميمات الميندس ولجنة متابعة العطاء  عماؿالمقاوؿ بتنفيذ اال حاؿ عدـ قياـفي 
و نا فأ أو أي مكاف او عمؿ يحدده صاح  العمؿو/الكيوؼ /أو او تنظيؼ االودية و/الروتينية و الصيانوسواء اعماؿ 

 مف%  95و المتابعة وبما اليزيد عف نسب الحسـ  مف الفاتور  الشيرية حس  النسبة التي تقررىا لجنةسمطو لم يحؽ
 .االعتراض عمى القيمو ميما بمغت ا وال يحؽ لممقاوؿ الشيرية الفاتورهقيمة 
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في حاـ استمرار المقاوؿ في ارتكا  مخالفات يحؽ لمسمطة فسخ العقد والعود  عمى المقاوؿ  بتضمينو  -/  91
 .ف ذلؾ وبدوف انذار أو اخطارتجة عضرار والتبعات المالية ال زمة الناكافة اال

 .الدامة سير العمؿ وعمى مدار الساعةخاص لممشروع مكت  وىاتؼ خموي بتوفير  المقاوؿ. يمتـز 90

ذلؾ حس  تعميمات الجيات وطرحيا يوميا في المك  الخاص ل واالنقاض بنقؿ النفايات المقاوؿ. يقـو 99
 )مك  النفايات المخصص عقميـ البترا(.المختصة 

وكافة مواقم العمؿ لمموقم األاري   عمى المقاوؿ اتخاذ االحتياطات ال زمة بعدـ إلحاؽ الضرر او اعساء .93
 بشكؿ عاـ. والمواطنيف والزوار

تزويد السمطة باسـ المدير التنفيذي لممشروع واعتماده مف قبؿ السمطة واستبدالو عند طم   المقاوؿ. عمى 94
 ذلؾ.
تمديد مد  العطاء اذا ارتأو  صاح  العمؿ ديو تبدأ مف تاريخ أمر المباشر  ويحؽ لميستة شيور . مده العقد 95
 وبنفس الشروط والمواصفات واألسعار. ذلؾ 
حراقيا بالنار مقاوؿ. ال يجوز لم96 ا واذا وال بأي شكؿ كاف بما في ذلؾ حرؽ الحيوانات النافقو  جمم النفايات وا 

 ر عف كؿ حالة يتـ ضبطيا .( دينا 0111ابت ذلؾ فيتـ حسـ مبمد ) 

مم تسييؿ الكفالو او ألي سب   . يحؽ لمسمطة إنياء االتفاقية إذا اخؿ الفريؽ الااني بأي مف بنود االتفاقية97
 .آخر دوف أف يترت  عمى السمطة أية التزامات و/ او مطالبات ماليو

وتقديـ كفالو حسف تنفيذ قبؿ توقيم  بدفم رسـو الطوابم ورسـو االع ف في الصحؼ اليومية المقاوؿ. يمتـز 98
 العقد .  

تزويد السمطو بكشؼ شيري يابت اشتراؾ عماؿ المشروع في الضماف االجتماعي ) استمار   المقاوؿعمى .99
 ضماف ( ا وال يتـ صرؼ المطالبو الشيريو بدوف وجود ىذا الكشؼ .

يتـ تحديد قيمة الحسـ إف وجد وذلؾ قبؿ سيتـ اصدار تقييـ اداء شيري لمشركو المحاؿ عمييا العطاء ل .31
في  المقاوؿوتقرير نياطي عند انتياء مد  العطاء والذي بموجبو سيتـ تحديد اىمية  صرؼ المطالبو الشيريو 

 في عطاءات السمطو المستقبميو . المشاركو 
 ماؿ اليومي.ولواـز واالدوات الخاص باستعماؿ العتقديـ كافة االحتياجات مف معدات  المقاوؿعمى  .30
قؿ عف ة تنفيذ المشروع بقيمة تأميف ال يبوليصة تأميف سارية المفعوؿ طيم يمتـز المقاوؿ بتقديـ. 39
لتغطية العناصر البشرية العاممة و/ او المنفذ  لمعطاء مف اضرار حوادث ا ( مميوف دينار اردني0111111)

 .العمؿ بشكؿ عاـ
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بتشغيؿ العمالة عمى اعماؿ الخاص ( 9109/ 8رقـ )ـ خ ار لمعطاء جدوؿ تفريد البنود واألسع
 الصيانة الروتينية وتأىيؿ المسارات وتنظيؼ االدوية والكيوؼ في لواء البترا

 
 العمالة واالليات أجور ( أ)جدوؿ 

 المبمد اعجمالي  السعر الشيري العدد البند 
   0 متفرغ مدير مشروع

   7 مراقب عمال

   9 بناء حجر

   6 مهندس مدني حديث التخرج

   411 عمال

    اشتراكات الضمان االجتماعي

   9 م مع السائق0قالب سعة 
   9 م مع السائق 2قالب سعة 

   3 بك أب 
   المجموع
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لصيانة الروتينية حس  الحاجو وتضاؼ الى الفاتور  الشيرية الخاصة باجدوؿ ) ( الكميات 
 .المنفذ وحس  الكميات 

 
 الرقـ

 الكميػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العمؿ نوع
 بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالرقـ

 والحروؼ

االفرادلسعر ا
 ي

 المبمد

 

 

0 

 بيس كورس : المربم بالمتر
( سم بعد 02بسماكة )ناتج كساره كورس  بيس تقديم وتوريد وفرش ودحل طبقة

لعمل حسب البند يشمل السعر اوتدرج )ب( و  %022بدرجو التقل عن  الدحل
مع تسوية االرضية ورشيا ودحميا بدرجة رك المواصفات الخاصة  من( 5/0)

 .المشرف  وحسب تعميمات الميندس%( 95ال تقل عن )

 د ؼ د ؼ 

 كتابػػػػػػػػة
.........
......... 

 كتابػػػػػػػػة
.........
......... 

2

5 

9 

 ترقيعات اسفمتية بالمتر المربم :

المواصفات تقديم وتوريد وتوزيع وفرش ودحل خمطة اسفمتيو ساخنو وحسب 
% 99سم بعد الدحل ودرجة رك التقل عن  5/ ب بسماكة  8الخاصو رقم 

ويشمل السعر عمل قص شاقولي لربط الخمطو الجديدة بالقديمو بعرض اليقل 
وذلك الماكن اليبوط والترقيعات  سم حيث ما يمزم حسب االصول 05عن 

سب ( اسفل الخمطة حM.C( أو )  R.Cويشمل السعر رش طبقة  الصقة )
/أ من الشروط الخاصة وكذلك يشمل السعر التعامل مع الخدمات 8البند رقم 

الموجودة في جسم الطريق حسب االصول مع ازالة االنقاض والتعامل مع 
المطبات وكل ما يمزم النجاز العمل حسب االصول وحسب تعميمات الميندس 

 المشرف.

 
 

 

 ؼ
 
 

 د ؼ د

 كتابػػػػػػػػة
.........
......... 

 كتابػػػػػػػػة
.........
......... 

4 

3 

 

 خرسانة  لمحبسات الجانبية:   بالمتر المكع 
 052بقوة كسر صغرى ال تقل عن ) (ب)  وصب خرسانة صنف وتوريد تقديم

( شاماًل العمل كافة أنواع الحفريات الالزمة سواء ترابية كانت أم  0كغم /سم
وجميع ما يمزم إلنجاز العمل صخرية والتسوية والطوبار الالزم والفحوصات 

( ايام متواصمة وذلك لمحبسات  3حسب االصول وااليناع لمدة ال تقل عن ) 
كما ويجب إتمام  عات متفاوتة, عمى جانب الطريقالجانبية لصد المياه  بارتفا

العمل حسب المواصفات والمقاييس األردنية والمواصفات العامة وحسب 
 .الميندس المشرف تعميمات

 د ؼ 

 

 

 د ؼ

 كتابػػػػػػػػة
.........
......... 

 كتابػػػػػػػػة
.........
........ 

  

 المجموع ينقل الى الخالصة
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 الرقـ

 الكميػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العمؿ نوع
 بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالرقـ

 والحروؼ

االفرادلسعر ا
 ي

 المبمد

    

 

 

4 

 بالمتر المربم  بالمتر المربم أعماؿ ب ط إسمنتي :
سم (  0× 02×02ال بالط إسمنتي ممون قياس ) تقديم وتوريد وتنفيذ أعم

صنف )أ( حسب المواصفات الخاصة ويشمل العمل الحفريات صخرية او 
ترابية او اسمنتية و الطمم حيثما يمزم وميما كانت األعماق والتصرف بناتج 
الحفر وكذلك تقديم وفرد طبقة البيس كورس ) ناتج كسارة ( سماكة ال تقل عن 

%( من كثافة بروكتور المعدل 95ل لموصول لكثافة )( سم بعد الدح05)
سم( أسفل المونة والمونة 5ويشمل السعر كذلك العدسية بسماكة ال تقل عن )

سم( عمى األقل أسفل البالط والسعر يشمل التعامل مع جميع الخدمات 3.2)
الموجودة في الموقع ) كيرباء او مياه او اتصاالت( وايناع البالط وعمل 

لالزمة وفحوصاتو والترويب وكل ما يمزم إلنجاز العمل حسب الحبسات ا
 األصول وحسب تعميمات الميندس المشرف .

 د ؼ د ؼ 

 كتابػػػػػػػػة
.........
......... 

 كتابػػػػػػػػة
............
.......... 

 

5 
 بالمتر الطولي أعماؿ الكندريف :

الجاىزة قياس         تقديم وتركيب أطاريف خرسانية مصنوعة من الخرسانة 
سم( صنف )أ( حسب المواصفات الفنية الخاصة والسعر 05× 32×52) 

× 02( أسفل الكندرين قياس )05يشمل تقديم وصب خرسانة نظافة درجة )
سم ( 05×  02( خمف الكندرين قياس )05سم( وكذلك خرسانة درجة )02

قمو خارج الموقع والحفريات بكامل أنواعيا لألساس مع التصرف بناتج الحفر ون
والتسوية ما بين الخمطة والكندرين ويكون منسوب التسوية اسفل من الخمطة 

سم ويكون منسوب اعمى الكندرين اعمى من منسوب محور الشارع 5اإلسفمتية 
سم  وكذلك ايناع الخرسانة وكحمة الكندرين ودىان الكندرين بالمون الذي 02

( من 9ألطاريف وحسب البند رقم )يحدده الميندس المشرف بالدىان الخاص با
جدول الكميات وكل ما يمزم إلنجاز العمل وحسب المواصفات الفنية وتعميمات 

 .الميندس المشرف

 د ؼ 
 
 

 د ؼ

 كتابة
.........
......... 

 كتابة
............

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

 المجموع ينقل الى الخالصة
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 الرقـ

 الكميػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العمؿ نوع
 بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالرقـ

 والحروؼ

 المبمد االفراديلسعر ا

6 
 

 بالمتر الطولي : دهان كندريه:

تقديم وتوريد وتنفيذ اعمال دىان لالطاريف حسب المون الذي يحدده الميندس 
المشرف عمى ان يكون خالي من مركبات الرصاص وخاصة مادة كرومات 

 . 0200لعام  30الرصاص وحسب المواصفة القياسية االردنية رقم 
 
 
 

 د ؼ د ؼ 
 
 

 كتابػػػػػػػػة
...........
.......... 

 
 
 

 كتابػػػػػػػػة
...........
........... 

 : جدراف حجرية  مربمبالمتر ال 7
تقديم وتنفيذ وعمل جدران حجرية من الحجارة المحمية ذات الوجيين) موجية( 

سم من اعمى ومن اسفل ويشمل السعر  92بحيث ال يقل عرض الجدار عن 
مع تحشية من الخرسانة العادية   1:2ة من الجيتين بنسبة عمل الكحمة الالزم

وال يسمح التحشية بالصرار وحفريات القاعدة وأبعاد الجدار حسب  05درجة 
وسماكة خرسانة القاعدة ال تقل عن  02المخططات وخرسانة القاعدة درجة 

سم واالرتفاعات متفاوتة ويكون الكيل من ظير القاعدة وكذلك يشمل  05
حسب إلنجاز العمل و مل بكايات لمجدران وااليناع وجميع ما يمزم السعر ع

 تعميمات الميندس المشرف .
 
 
 

 د ؼ د ؼ 
 
 
 
 

 كتابػػػػػػػػة
...........

.......... 
 
 
 
 
 
 

 كتابػػػػػػػػة
...........
........... 

 المجموع ينقل الى الخالصة 
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 الرقـ

 الكميػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العمؿ نوع
 بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالرقـ

 لحروؼوا

 المبمد االفراديلسعر ا
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 بالمتر المكع  : خرسانة دبش وباطوف
تقديـ وتوريد وتنفيذ وص  جدراف و رك  مف خرسانة الدبش والباطوف حس   

المواصفات الفنية الخاصة  باستخداـ خرسانة جاىز  )مسبقة الخمط( قو  كسر 
نظيفة ذات  يـو وحجار  98( مكعبات بعد  9كغـ /سـ 051صغرو ال تقؿ عف )

% (  والسعر يشمؿ الطوبار االممس  31احجاـ مناسبة وبنسبة ال تتجاوز ) 
( لموجة الظاىر لمجدار أو حياما يمـز حس  التعميماتا و fair- faceباستخداـ )

الحفريات بكافة االعماؽ سواء كانت اسفمتية او ترابية او صخرية او خرسانية 
في حالة عدـ مطابقتو لمواصفات الطمـ والتصرؼ في ناتج الحفر خارج الموقم 

المطموبة أدنا  وكذلؾ يشمؿ السعر المواد والمصانعة والف تر الحصوية والبكايات 
سـ( لمطبقة الواحد  مم الرش  51والطمـ عمى طبقات بسماكة ال تزيد عف ) 

بالماء وباستخداـ مواد مختار  لمطمـ ) ناجحة مخبريا ( خمؼ واماـ الجدار وحياما 
( اياـا 7ـز  وايا كاف موقم الجدار بالنسبة لمشارع ويشمؿ السعر وااليناع لمد  )يم

عنجاز العمؿ حس  المخططات واألصوؿ والمواصفات العامة الصادر   ـوكؿ ما يمز 
 عف وزار  األشغاؿ العامة وتعميمات الميندس المشرؼ.

 د ؼ د ؼ 
 
 
 
 
 

 كتابػػػػػػػػة
...........

....... 

 ػػػػةكتابػػػػ
...........
........... 
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 :بالمتر المكعب: سالسل حجرية بأستخدام الشبك المعدني 
تقديم وتنفيذ سالسل حجرية )قابيون( من الصخور القاسية والمقاومة لعوامل   

( ونسبة االمتصاص ال تزيد 0.0التعرية والتفتت ووزنيا النوعي ال يقل عن )
( واالحجام الكبيرة 3سم 02ة بحدود )%( وان تكون االحجام الصغير 9عن )

(  وان تكون االحجام االخرى متدرجة بين ىذين الحجمين وكذالك 3سم32)
محمل عمى السعر اسالك الشيك المصنوعة من الفوالذ المجمن بقطر ال يقل 

( وان يكون 0كغم/سم9222-0022ممم( وبقوة شد تتراوح بين ) 0.8عن )
 072بمقدار )ASTM A641-   (71Aمقدار التغطية بالزنك حسب تجربة)

( من سطح الشبك غير المغطى, ويشمل السعر اعمال الحفريات 0غم/م
إلنجاز العمل  موالتسوية الوضع السالل ميما كانت االعماق وكل ما يمز 

حسب األصول والمواصفات العامة الصادرة عن وزارة األشغال العامة 
 وتعميمات الميندس المشرف .

 
 

 د ؼ د ؼ
 
 

 كتابػػػػػػػػة
...........

.......... 

 كتابػػػػػػػػة
...........
........... 

  المجموع ينقل الى الخالصة 
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الػػػػػر
 قـ

 الكميػػػػػػػػػة العمؿ نوع
 بػػػػػػػػػػػالرقـ
 والحروؼ

 المبمد االفراديلسعر ا

 

01 
 : مدات خرسانيةبالمتر المربم

 2(كغم/سم151سم( بقوة كسر ال تقل عن )11عاديه بسماكة )خرسانة 

يوم والسعر يشمل كل مايلزم البند من عمل وتسوية  28مكعبات بعد 

%  وحسب 95االرضيه ودحلها قبل المده واخذ درجات رك لالرضيه 

 ( من المواصفات الفنية الخاصة وتعليمات المهندس المشرف.1البند )

 
 

 د ؼ د ؼ
 
 

 كتابػػػػػػػػة
............

........... 

 كتابػػػػػػػػة
............
.......... 

 

00 

 : صيانة قرالتبالعدد
تنفيذ اعمال صيانة للقرالت المتضرره والسعر يشمل اعمال اللحام و وترميم  

الخرسانة والحلق والجميع االعمال التى يحتاجها القرل النجاز العمل على اكمل 

 .وجة

 
  
 

 د ؼ
 
 

 د ؼ

 كتابػػػػػػػػة
............

.......... 

 كتابػػػػػػػػة
............
............ 

 : صيانة مناىؿبالعدد 09
تنفيذ اعمال صيانة لممناىل ويشمل السعر تنزيل ورفع المناىل وتركيب اغطية  

وحمق ان لزم ويشمل السعر اعمال الخرسانة والحديد وجميع االعمال النجاز 
 العمل عمى اكمل وجة.

 

 
 
 
 

 د ف
 

 د ف
 
 

 كتابػػػػػػػػة
............

........... 
 

 كتابػػػػػػػػة
............
............ 

 رش واجياتبالمتر المربم: 03
تنفيذ اعمال رش شبريز لمواجيات التي تحددىا السمطة والسعر يشمل تنظيف 

 وحف وتجييز منطقة الرش وحسب التعميمات التي يحددىا الميندس المشرف. 
 

 د ف 
 

 د ف
 
 

 كتابػػػػػػػػة
............

........... 
 

 كتابػػػػػػػػة
............
............ 

 المجموع ينقل الى الخالصة 
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 الرقـ

 الكميػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العمؿ نوع
 بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالرقـ

 والحروؼ

االفرادلسعر ا
 ي

 المبمد

 

 

04 

 توريد مياهبالمتر المكع :
 تقديم وتوريد ماء صالح لمشرب حسب الحاجة

  
 ؼ

 
 د

 
 ؼ

 
 د

 كتابػػػػػػػػة
.........

......... 

 كتابػػػػػػػػة
............
.......... 
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 أعماؿبالساعو: 
 لودر حسب الحاجةتقديم إنجاز أشغال 

 

 
 

 د ؼ د ؼ

 كتابػػػػػػػػة
.........
......... 

 كتابػػػػػػػػة
............
.......... 
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:  أعماؿ خ طة باليـو
اجةحس  الح ( شواؿ0خ طة باطوف )تقديـ إنجاز أشغاؿ   

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 ؼ
 
 

 د ؼ د

 كتابػػػػػػػػة
.........
......... 

 كتابػػػػػػػػة
............
.......... 

  المجموع ينقل الى الخالصة
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 الخ صػػػػػػػػػػػػة
 جدوؿ )أ(خ صة  

الصفحو المنقوؿ  بياف االعماؿ الرقـ
 منيا

 القيمو

 دينار فمس

   97 العمالة  0

   97 االليات 

   97 الضريبة العامة عمى المبيعات  9

 لمجمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوعا
  

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

 .................................................................................................تنزيؿ او زياده :

 .............................................................................................المجموع النياطي :

 ...................................................................................................اسـ الشركو :
 .....................................................................................اسـ المفوض / والوظيفو :

 :.....................................................................................التوقيم والختـ الرسمي  والتاريخ

 :....................................................................لعنواف ورقـ الياتؼ والفاكس ا   

 
 الخ صة

 :....................................................................ة السعر كتاب
 
 ...............الشركة:........................................................... 
 

 المفوض بالتوقيم ................................................................ 

 ختـ الشركة                                                                     التوقيم
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 الخ صػػػػػػػػػػػػة
 ( جدوؿ )خ صة  

الصفحو  بياف االعماؿ الرقـ
 وؿ منياالمنق

 القيمو

 دينار فمس

   98 بيس كورس + خمطة اسفمتية + مدات خرسانية 0

   99 كندريف اعماؿ  ب ط +  9

   31 حجرية دىاف كندريف +جدراف  3

   30 دبش وباطوف + س سؿ حجرية  4

   39  رش واجيات+  + صيانة قرالت + صيانة مناىؿ خرسانية مدات 5

   33 + خ طة باطوفلودرتوريد مياه +  6

 لمجمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوعا
  

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

 .................................................................................................تنزيؿ او زياده :

 .............................................................................................المجموع النياطي :

 ...................................................................................................اسـ الشركو :
 .....................................................................................اسـ المفوض / والوظيفو :

 :.....................................................................................التوقيم والختـ الرسمي  والتاريخ

 :....................................................................فاكس العنواف ورقـ الياتؼ وال   

 
 الخ صة

 :....................................................................ة السعر كتاب
 
 الشركة:.......................................................................... 
 

 ض بالتوقيم ................................................................ المفو 

 ختـ الشركة                                                                     التوقيم


