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 -:ـــــــاتالمحتوي
 

 موضوع العطاء. أوال :  
 التعليمات للمشتركين بالمناقصة . ثانيا : 
 الكفاالت واالتفاقية نماذج المناقصة و /ثالثا
 عرض المناقصة 1-ج  
 نموذج كفالة المناقصة 2-ج  
 نموذج كفالة حسن التنفيذ 3-ج  
 نموذج كفالة الصيانة  4-ج  

 نموذج االتفاقية 5-ج   

 . والخاصة الشروط العامة  :   رابعا   
 . أالضافيةشروط ال: خامسا  

 المواصفات الفنية.:  دسا  سا
 الشروط الخاصة. : ا  سابع
 الخالصة النهائية.جدول الكميات النهائي و ا  : ثامن

 .( صفحة16مالحظة : عدد صفحات وثائق العطاء )
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 أوال: موضوع العطاء
 -األعمال المطلوبة : -1

 

        -:الدفعوطريقة  موقع ومدة العمل -2

 

  .في السلطة واألشغالقسم اللوازم مع بالتنسيق و  مدينه العقبةالى  المواد المطلوبة توريد يتم -أ    
 

 .تاريخ التبليغمن على األكثر كتابًة وخالفة تعتبر فترة التوريد أسبوع  فترة التوريد يجب تحديد –ب    
 
وعد المحدد بالعقد فتفرض عليه ) المناقص في تنفيذ ما التزم به في الم تأخراذا  غرامة التأخير : -ج   

المنباقص فبي  تبأخر%( نصب  بالماةبة مب  قيمبة اللبوازم التبي 0ر5غرامة مالية ( بنسببة   تقبع عب  ) 
فبي التنفيبذ  التأخيرع   الناشئتوريدها ع  كع اسبوع او جزء م  ا سبوع بصر  النظر ع  الضرر 

المتعهبد فبي توريبدها  تبأخراء اللبوازم التبي وفي جميع ا حواع للجنة العطاءات الحق بفسب  العقبد وشبر
 وفقا للصالحيات التالية : التأخيروتحميله فروق ا سعار دو  سابق انذار وعلى ا  يتم فرض غرامة 

 
أ. اذا كانت مدة التأخير ستي  يوما او اقبع فبا  صبالحية فبرض الةرامبة لمبدير الشباو  الماليبة          
 السلطة.
ت فبببي فبببرض الةرامبببة للجنبببة ت مبببدة التبببأخير عببب  سبببتي  يومبببا تكبببو  الصبببالحياب.  اذا زاد         
 .العطاءات

 :طريقة الدفع  -د 
يتم دفع قيمة المطالبة المالية بعد التوريد والتركيب وا سبتالم ا ولبي حسبب ا صبوع وببدو  أ       

 نواقص ومالحظات.
 
 

 طريقة الدفع: -د    
 

او  حسب ا صبوع وببدو  أ  نبواقص األوليبعد التوريد وا ستالم  ةييتم دفع قيمة المطالبة المال     
 .مالحظات
 

 -المتعهد : -3   
 يجب على المتعهد أن يقدم معلومات واضحة عن الشركة وخبراتها والتزاماتها. 

بالتعاقد مع ( 23/2018من خالل العطاء لوازم رقم ) غب سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصةر ت
حسب ( 600) لتر عدد 1100سعة  شارعيه معدنية حاويات نفايات جهه متخصصة لتوريد
   .الشروط الواردة في وثائق العطاءالمواصفات الفنية و 
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 انيا :  التعليمات للمشتركين بالمناقصةث
لطة منطقةةة العقبةةة االقتصةةادية تعنةةي كلمةةة السةةلطة )حيثمةةا وردت فةةي مةة ( التعليمةةات (: سةة -مالحظةةة:

 الخاصة، ما لم تدل القرينة على غير ذلك.
ونفقتةه الخاصةة  مسةووليةينبغي علةى مةن يرغةب فةي االشةتراه اهة ( المناقصةة أن يحصةو انفسةه وعلةى 

علةةةى جميةةةةع المعلومةةةةات الالزمةةةة لةةةةه لتقةةةةديم العةةةةرر وان يةةةتفهم ويراعةةةةي كةةةةو األمةةةور التةةةةي لهةةةةا عالقةةةةة 
 . (أسعار تي توثر على وضع بالمناقصة أو تلك ال

يقدم العرر على نموذج عرر المناقصة المدرج في م ا العطاء ويقوم المناقص اتعبئة  -أ -1
 النموذج وجداول الكميات واألسعار ويوقع ويورخ وثائق العطاء في األماكن المحددة ل لك .

لكلمات بخط يشترط أن يكون تعبئة خانة أسعار الوحدة في جداول الكميات باألرقام وا -ب
 واضح.

  يجوز إدخاع أ  تعديع على وثاةق العطاء م  قبع المناقص ، أما إذا أراد المناقص  -د
تقديم عرض بديع أو إضافة بعض المالحظات ، فا  باستطاعته أ  يقدم ذلك في مذكرة 
خاصة منفصلة ترفق بالعرض ، شريطة أ  يتقدم بالعرض األصلي كما هو مطلوب 

 شةاع في السلطة المختصة أ  تنظر في عرضة البديع أو ترفضه .وللجنة اللوازم واأل
 -يجب على المناقص أ  يقدم البيانات والمعلومات التالية :   -2

المفوض بالتـــوقيع  للمسةوعوضع منشاة المناقص فردا" كا  أو شركة ، وكتاب التفويض  -أ
 عنها .

سلطة وألمرها بالمبلغ يرفق مع العرض المقدم كفالة مالية أو شيك مصدق لصالح ال   -ب
كدليع على حس  نية باسم المناقص أو الشركة المحدد في )ملحق عرض المناقصة ( 

المناقص للدخوع في المناقصة وعلى أ  يكو  ذلك م  مصر  أو ماسسة مالية مرخصة 
 تقررهللعمع في األرد  وتعاد هذه الكفالة للمناقصي  الذي  لم يحاع عليهم العطاء حسبما 

( أيام م  تاري  قرار إحالة العطاء ، أما المناقص الذ  يحاع علية العطاء 7خالع )السلطة 
 فتعاد إلية هذه الكفالة بعد أ  يقدم كفالة حس  التنفيذ ويوقع العقد . 

عنوا  المناقص الكامع الرسمي في األرد  ليعتبر عنوانه الرسمي الذ  توجه إليه كافة  -ج
رسالة تبعث مسجلة على هذا العنوا  تعتبر وكأنها الرساةع واإلشعارات وكع إشعار أو 

قد سلمت إليه أ  معلومات أخرى يطلب إلى المناقص تقديمها أو إرفاقها بعرضه إذا ورد 
 لها ذكر في الشروط أو المواصفات أو هذه التعليمات .

على تعتبر األسعار التي يدونها المناقص أمام أ  بند م  البنود الواردة في جداوع الكميات  -3
أنها القيمة الكاملة والشاملة لذلك البند بصورة جاهزة للتسليم وأنها تشمع كذلك أرباح 

 المناقص وتعويضه ع  أ  التزامات أخرى قد يتحملها وفقا لهذا العقد .
توضيح ا لتباس : إذا كا  هناك أ  التباس أو كانت هناك حاجة لالستفسار ع  أ  توضيح  -4

ص أ  يتقدم بطلب خطي إلى رةيس مجلس المفوضي  م  اجع لوثاةق العطاء فعلى المناق
( أيام 7التوضيح وإزالة ا لتباس في موعد يسبق التاري  المحدد لفتح العطاء بما   يقع ع  )

 ويتم توزيع اإلجابات على ا ستفسارات على جميع المناقصي  المتقدمي  للعطاء  

في ظرف  مختومتين أصل وصورةعلى نسختين  إيداع العروض: يقدم العرض متكامال" -5
 -مختوم مكتوب علية من الخارج :
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 واسم المناقص ويودع في صندوق العطاءات ومعنون إلى رئيس مجلس عطاءرقم واسم ال 

المفوضين  ويمك  لرةيس مجلس وذلك قبل الموعد والتاريخ المقررين لإليداع المفوضين
 و من المناقصين ال ين كانوا قدموعد تقديم العرور بإشعار خطي يبعث به إلى ك تأجيو

المحدد ل لك  العطاء ولن تنظر السلطة في أي عرر يصلها بعد الوقت حصلوا على وثائق
 مجلس المفوضين اوجود مبرر قوي ل لك التأخير  إال إذا اقتنع رئيس

إلزاميةةة العةةةرور : يعتبةةةر العةةةرر المقةةةدم ملزمةةةا للمنةةاقص وال يجةةةوز سةةةحب مةةة ا العةةةرر بعةةةد  -6
( يومةا ااتةداء مةن  خةر موعةد تةم 90لفتةرة ) بةهو العرر ملزما للمناقص الة ي تقةدم ويظ تقديمه

 تحديد( إليداع العرور إال إذا حدد في دعوة العطاء مدة التزام أطول من م ( المدة . 

 .على المبيعات غير شاملة الضريبة العامةعلى المناقص تقديم أسعاره بالدينار األردني  -7

سبة عبروض المناقصبات وتقييمهبا بموجبب نظبام اللبوازم واألشببةاع تقيبيم العبروض : يبتم درا -8
( 56الصادر بمقتضى المادة  ) 2001( لسنة 4لسلطة منطقة العقبة ا قتصادية الخاصة رقم )

وتعديالتببه والتعليمببات  2000( لسببنة 32مبب  قببانو  منطقببة العقبببة ا قتصببادية الخاصببة رقببم )
 اقص على اطالع ومعرفة بها يكو  المن أ الصادرة بموجبة والذ  يفترض 

 -أسلوب تدقيق العروض :   -9

تكون  أنإذا وجد في العرر خطا أو تناقض اين حساب جملة أي مبلغ وما يجب  -أ
سلطة الحق اتعديو جملة المبلغ بما يتفق الالوحدة ف رعلية م ( الجملة اتطبيق سع
 جمالي للعطاء المبلغ اإل تالي يتم تعديو مجموع األسعار أووتطبيق سعر الوحدة وبال

 إذا وقع تباين اين العدد الم كور باألرقام والم كور كتابة بالكلمات فتعتبر كتابة  -ب

 الكلمات مي الملزمة وتصحيح القيمة تبعا ل لك .-ج           

       يتم تصحيح المجموع  فأنةإذا وجد خطأ في أي من العمليات الحسااية -د            
 ص.ملزما للمناقن المجموع المصحح ويكو 

ترفض  أنلجنة الإذا قام المناقص اتسعير اند بصورة مغلوطة أو مبالغ فيها ، ف-مة           
 عرضة أو أن تقوم اتصحيح الغلط مستأنسة بأسعار السوق الرائجة و أسعار المناقصين اآلخرين . 

 ليمـات كمـاتحتفظ السلطة بحقها في إهمال أي عرض غير متقيد بكـ  مـا ورد فـي هـذت التع  -10
 تحتفظ بحقها في رفض أي عـرض دون بيـان األسـباب ويحـس للسـلطة اختيـار العـرض الـذي 
تــرات مناســباإ و إحالــة العطــاء دون التقيــد ب قــ  العــروض قيمــة   كمــا يحــس للســلطة إحالــة 
العطــاء جيئيــا وعلــ  أ ثــر مــن منــاقك ويــتم كــ  ذلــم دون أن يكــون ألي  منــاقك لــم يفــي 

 . البة السلطة  ب ي تعويضبالعطاء أي حس في مط
السةةلطة لتوقيةةع العقةةد خةةالل  إلةةىيتقةةدم  أنكفالةةة حسةةن التنفيةة  : علةةى المنةةاقص الفةةائز بالعطةةاء  -11

يقةدم للسةلطة  كفالةة  أنبإحالةة العطةاء عليةة وعلةى المنةاقص  أاالغةة( يوم  من تاريخ 14فترة )
عقةةد وذلةةك ضةةماناي لتنفيةة  % مةةن قيمةةة ال10حسةةن التنفيةة  )قبةةو توقيةةع نمةةوذج االتفاقيةةة ( بمبلةةغ 
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 أوتةةأخر المنةةةاقص  وإذاالعقةةد تنفيةة اي تامةةا ولةةةدفع مةةا يترتةةب علةةةى التعهةةد وفةةاء ألغةةةرار العقةةد 
عجز عن تقديم كفالة حسن التنفي  المطلوبةة فعنةدما يحةق  أورفض توقيع االتفاقية  أواستنكف 

وال يكةون للمنةةاقص للسةلطة مصةادرة كفالةة المناقصةةة المرفقةة بعرضةه دون الرجةوع إلةةى الق ةاء 
 .بأي تعويض بشأنها أولمطالبة اها أي حق في ا

 
 
 

 

( %100ت خـــذ الل نـــة بعـــين االعتبـــار الصـــناعات المحليـــة عنـــدما تكـــون مطابقـــة للمواصـــفات ) -12
وب ســعار معقولــة علــ  أن ال تييــد أســعار المــواد المصــنعة محليــا  عــن أســعار المناقصــين ا خــرين عــن 

  لس الوزراء.%( استنادا  لقرار م15)
 

 -:يجب إرسال العرض إلى العنوان التالي. -13

Aqaba Special Economic Zone Authority 

P. O. Box: 2565 

Aqaba, 77110, Jordan 

Procurements and Supplies Section 

 

 سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة

2565ص. ب.:   

، األردن77110العقبة،   

لاالشغاقسم اللوازم و   

 
 واالتفاقية والصيانة نماذج المناقصة والكفاالت /ثالثا

 عرض المناقصة 1-ج    
 نموذج كفالة المناقصة  2-ج    
 نموذج كفالة حسن التنفيذ 3-ج    
 نموذج كفالة الصيانة  4-ج   

 نموذج االتفاقية 5-ج    
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 1-ج 

 عرض المناقصة
 ..............عطاء : ......................................

 معالي رئيس مجلس المفوضين
بعد أن قمنا ادراسة دقيقة للشروط ومواصفات وجداول الكميات وجميع وثائق العطاء وتعليمات  -1

 المناقصة الخاصة اتوريد................................................
ا مةةن األمةةةور التةةي لهةةةا المةة كورة أعةةال( وتفهمنةةةا ماميتهةةا وجميةةع الظةةةروو المحيطةةة اهةةةا وغيرمةة

عالقةةةة اهةةةا فأننةةةا نحةةةن المةةةوقعين أدنةةةةا( نعةةةرر اةةةةةان نقةةةوم اتوريةةةةةد مةةة ( اللةةةوازم وفقةةةاي لشةةةروط 
 درة دينةار أردنةيقةومواصفةةات العطةاء وباألسعار الم كورة فةي جةداول الكميةات بمبلةغ إجمةالي و 

 أو أي مبلغ  خر يصبح مستحقا بموجب شروط م ا العطاء .
خةةةالل المةدة     ة قبول عرضنا م ا أن نةةورد ونسلم اللوازم المشمولةةةة فةي العقةد ونتعهد في حال -2

 التي نحددما في عرضنا اعتبارا من تاريخ تبلغنا قرار اإلحالة .
ونتعهد في حالة قبول عرضنا أن نقدم الكفالةة المطلوبةة بحسةن التنفية  مةن مصةرو أو موسسةة  -3

( مةن قيمةة العطةاء المة كور %10ذلةك بمبلةغ يعةادل )مالية مسةجلة فةي األردن ومقبولةة لةديكم و 
 أعال( ووفقا لنموذج الكفالة المرفقة .

يوم ااتةداء مةن التةاريخ المحةدد لفةتح العطةاء ويبقةى  90ونوافق على أن نلتزم اه ا العرر لمدة  -4
 م ا العرر ملزما لنا طيلة م ( المدة .

يها فان عرضنا م ا مع قرار اإلحالةة يشةكو والى أن يتم إعداد اتفاقية العقد الرسمية والتوقيع عل -5
 عقدا ملزما ايننا .

ونعلمكم كة لك بةأنكم غيةر ملةزمين بإحالةة العطةاء علةى اقةو األسةعار وإنكةم غيةر ملةزمين بإاةداء  -6
 أسباب ذلك . 

 حرر في م ا اليوم ...........................................من شهر .....................
 وخاتمة................ توقيعه.................................................اسم المناقص 

 باعتبار( ....................................................................................
 ومفوضا رسميا لتوقيع م ا العرر ونيابة عن المناقص .

 ...........التوقيع. ............................. االسمد : لشام......................العنوان
 ....................................................................... وعنوانه مكان عملة

 
 
 



 المملكة األردنية الهاشمية 2018-23 رقم عطاء لوازمال
 مديرية الشؤون المالية

 

  لتر 1100سعة  معدنيةحاويات نفايات توريد  سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة  2018-تشرين ثاني

 

 

 

 16 من 8 صفحة

 
 2 –ج 

 نموذج كفالة المناقصة
Form of Tender Guarantee 

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

إلى السادة )صاحب العمع(: ........................................................... لقد تبم إعالمنبا أ  
المنبباقص شببركة: ......................................................................... سببيتقدم بعببرض 

مشروع المنوه عنه أعاله استجابة لدعوة العطاء، ولما كانت شروط العطاء تنص علبى أ  للمناقصة لل
 يتقببببببدم المنببببببباقص بكفالببببببة مناقصبببببببة مبببببببع عرضببببببه، وبنببببببباء علبببببببى طلبببببببه، فببببببب   مصبببببببرفنا: 
بنبك ........................................................................ يكفببع بتعهببد   رجعببة عنببه أ  

مبلغ: ................................................ عند ورود أوع طلب خطبي مبنكم وبحيبث يدفع لكم 
 يتضم  الطلب ما يلي:

 
أ  المناقص، بدو  موافقة منكم، قام بسحب عرضه بعد انقضاء آخر موعد لتقديم العروض أو      -أ 

 ( يوما، أو90قبع انقضاء صالحية العرض المحددة بـ)
( م  1/6قد قمتم ب حالة العطاء عليه، ولكنه أخفق في إبرام اتفاقية العقد بموجب المادة )أنكم     -ب

 شروط العقد، أو
( 4/2) أنكم قد قمتم ب حالة العطاء عليه ، ولكنه أخفق في تقديم ضما  األداء بموجب المادة      -ج

 م  شروط العقد.
 

( يوما ويتعي  إعادتها إلينا، كما 90ة البالةة )وعلى أ  يصلنا الطلب قبع انقضاء مدة صالحية الكفال
 أ  هذه الكفالة تحكمها القواني  المعموع بها في األرد .

 
 توقيع الكفيع / البنك: ...........................................

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

 ...........................................             التاري :
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 3-ج
 

 
 سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة
 نموذج ضمان األداء )كفالة حسن التنفيذ(

Performance Guarantee 
إلى السادة: .................................................................................... يسرنا 

 إعالمكم بأ  مصرفنا: ...................... قد كفع بكفالة مالية، المقاوع: .............................

......................... بمبلغ: (المتعلق بمشروع: ...............       /        بخصوص العطاء رقم )

وذلك لضبما  تنفيبذ العطباء المحباع   ) ........................ ( دينار أردني............................

بمجبرد ورود أوع  –عليه حسب الشروط الواردة في وثاةق عقبد المقاولبة، وأننبا نتعهبد ببأ  نبدفع لكبم 

مع ذكر األسباب  –جزء تطلبونه منه بدو  أ  تحفظ أو شرط  طلب خطي منكم المبلغ المذكور أو أ 

وذلبك  –الداعية لهذا الطلب بأ  المقاوع قد رفض أو أخفبق فبي تنفيبذ أ  مب  التزاماتبه بموجبب العقبد 

بصر  النظر ع  أ  اعتراض أو مقاضباة مب  جانبب المقباوع علبى إجبراء البدفع.وتبقى هبذه الكفالبة 

ها ولحي  تسلم األشةاع المنجزة بموجب العقد المحبدد مببدةيا بتباري  سارية المفعوع م  تاري  إصدار

........... شهر ............... م  عام ................ ما لم يبتم تمديبدها أو تجديبدها بنباء علبى طلبب 

 صاحب العمع.

 توقيع الكفيع / مصر : ..............................

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

 ...............................التاري : ...............
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 4-ج
 سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة 

 نموذج ضمان إصالح العيوب )كفالة إصالح العيوب(

Defects Liability Guarantee 

 

..................................... يسبببرنا إعالمكبببم ببببأ  إلبببى السبببادة: ..................................

 مصرفنا: .................................. قد كفع بكفالة مالية، المقاوع: ........................

 (       /        خصوص العطاء رقم )

ار أردنببي ........................ لمتعلببق بمشببروع:......................بمبلغ:) ................. ( دينبب

وذلك ضمانا  لتزام المقاوع لتنفيذ جميع التزاماته فيما يخبص أعمباع اإلصبالحات والصبيانة بموجبب 

المبلبغ المبذكور  –بمجرد ورود أوع طلب خطي مبنكم  –أحكام عقد المقاولة.وإننا نتعهد بأ  ندفع لكم 

مع ذكر األسباب الداعية لهذا الطلب بأ  المقاوع قد  أو أ  جزء تطلبونه منه بدو  أ  تحفظ أو شرط،

رفض أو أخفق فبي تنفيبذ التزاماتبه فيمبا يخبص أعمباع اإلصبالحات والصبيانة بموجبب العقبد، وكبذلك 

بصر  النظر ع  أ  اعتراض أو مقاضباة مب  جانبب المقباوع علبى إجبراء البدفع.وتبقى هبذه الكفالبة 

لتسلم النهاةي لألشةاع بموجب العقد وقيام المقاوع ب كمباع سارية المفعوع م  تاري  إصدارها ولحي  ا

 النواقص واإلصالحات المطلوبة ما لم يتم تمديدها أو تجديدها بناء على طلب صاحب العمع.          

 توقيع الكفيع / مصر : ...........................                                        

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

 التاري : ............................................
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 5-ج

 
 اتفاقية العقد نموذج

Form of Contract Agreement 

 

 
          : رقم العطاء                                                             :المشروع 

                   
 

 
 2018لسنة ............... شهر ......... من..........ذا اليوم ـي هـة فـيـاالتفاق ذهـه حررت

 
 بين

 األول" الفريقعلى اعتباره "ويمثلها رئيس مجلس المفوضين  سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصةالعمل  صاحب
 و

 الثاني" الفريق" ................................. على اعتباره المقاول السادة ............................ويمثلها
كان قد قبل بعرض المناقصة الذذ   ولما، بتنفيذ المشروع أعاله  الفريق الثانيراغبا في أن يقوم  الفريق االولكان  لما

 ط العقد،وفقا لشرو لتنفيذ أشغال المشروع وانجازها وإصالح أية عيوب فيها  الفريق الثانيتقدم به 

                             

 بين الفريقين على ما يلي: االتفاقتم  فقد
 
المشار إليها  العقدوالتعابير الواردة في هذه االتفاقية نفس المعاني المحددة لها في شروط  للكلمات يكون - 1

 فيما بعد.
 
 :وتتم قراءتها وتفسيرها بهذه الصورةهذه االتفاقية  منالوثائق المدرجة تاليا جزءا ال يتجزأ  تعتبر - 2

 ............................................................. رقم  :القبول"  كتاب" -أ
 .....................................................:  "عرض المناقصة كتاب" -ب
 .....................رقام: ...............................المناقصة ذات األ مالحق -ج
 ...................(: ................................العقد )الخاصة والعامة شروط -د
 ..............: ........................................................المواصفات -ه
 .........(:....................األخرى والجداولالمسعرة )جداول الكميات  الجداول -و

 
  العقد المقبولة" قيمة       -3

 ..............اإلنجاز" ......................................................... مدة" ▪
 .............................غرامة التأخير ......................................... ▪

 

 مة .........................التاريخ...................القي ......... وصل رسوم طوابع رقم...............
 

 
 األشةاعبتنفيذ  الفريق الثانيوفقا للشروط، يتعهد  للفريق الثانيالمستحقة  القيمةبدفع  الفريق ا وع قيام إزاء – 4

 .و ا لتزام بالقواني  المرعية داخع حدود المنطقة الخاصة وإنجازها وفقا ألحكام العقد
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بأ   الفريق ا وعبتنفيذ األشةاع وإنجازها وإصالح أية عيوب فيها وتسليمها، يتعهد  الفريق الثاني قيام زاءإ - 5
 العقد. فيقيمة العقد بموجب أحكام العقد في المواعيد وباألسلوب المحدد  الفريق الثانييدفع إلى 

 
وقيعها في الموعد المحدد أعاله وذلك وفقا للقواني  ا تفاقية وت هذهتقدم فقد اتفق الفريقا  على إبرام  ما على وبناءا

 المعموع بها.

 
 

 األوع )صاحب العمع( الفريق

 
 (المناقصالثاني ) الفريق

 

 
 رةيس مجلس المفوضي :     ا سم
 

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

 
 :   ا سم
 

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

 
 

 

 -وقد شهد على ذلك :       -وقد شهد على ذلك:

 
 -التوقيع:

 
 
 
 
 

 
 -التوقيع:

 

 
 -الوظيفة:

 
 مدير الشاو  المالية

 
 
 

 
 -الوظيفة:

 
 رةيس قسم اللوازم واإلشةاع
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 -:والخاصة : الشروط العامةرابعا
 

في سلطة  2001لسنة ( 4في نظام اللوازم واألشةاع رقم ) والخاصة تعتبر الشروط العامة      
منطقة العقبة ا قتصادية الخاصة السارية بتاري  طرح هذا العطاء وجميع ما يتبعها م  تعليمات 
ً منه بأنه قد اطلع عليها وتفهمها  ً عامة لهذا العطاء وأ  تقديم عرض المناقص يعتبر التزاما شروطا

 . وقبع بجميع بنودها

 
 -: األضافيةشروط ال : ا  خامس

 
   .العامة على المبيعاتبالدينار األردني غير شامو ال ريبة األسعار  •
 .مدينة العقبة التسليم في مستودعات السلطة في •
 عام من تاريخ التوريد.مي  كفالة الصيانة المطلوبة •

 
 :المواصفات الفنية :ا  سادس

 

 EN-840وروبية واأل JS-1210مواصفات األردنية ال لتر( حسب  1100حاويات معدنية مجلفنة حراريا سعة ) 

 . المعتمدة

 ملم (. 1.8قل عن ) ال ت وبسماكة  S235JR10025الصاج حسب المواصفة األوروبية  

 مايكرون( بعد التصنيع النهائي   40الحاوية مجلفنة حراريا بمعدل سماكة ال تقل عن ) 

HDG Hot Dipped Galvanized  98.5ونقاوة زنك ال تقل عن.% 

وعمق التضليع ال يقل عن من مساحة الحاوية اإلجمالية   % 25ة وال تقل نسبة التضليع عن الحاوية مضلعة ومقوا

 وبطريقة تتحمل األوزان والحموالت للحاوية.مم 4

مسنن مع غطاء بالستيكي ومثبت في أسفل نقطة بالحاوية وحسب المواصفات  Drainالحاوية مزودة بمصرف 

 األردنية واألوروبية.

زودة بتراكيب تعمل على زيادة قوة تحمل قاعدة الحاوية او حواضن معدنية سماكة الصاج المستخدم قاعدة الحاوية م

(ملم  وتكون هذه القواعد مقوية من الداخل 4(ملم يتم تثبيت قواعد العجالت عليها بسماكة ال تقل عن)3ال تقل عن)

  بعوارض.
إلطار  لربط أعلى جسم الحاوية وتقوية اإلطار مع مقطع معدني مناسب لتقوية ابهيكل الحاوية من األعلى مزود 

 .لحواف بتقوية معدنية بشكل مناسبتدعيم ا

ملم( مثبتة  3سماكة الصاج المستخدم ال تقل عن )  Corner Reinforcementالحاوية مزودة بأربع ركب جانبية 

ملم( من األمام والخلف 20ن ) على وسط زوايا الحاوية األربع والمسافة بين الركبة وهيكل الحاوية ال تزيد ع

 ومالصقة لهيكل الحاوية من الجنب وطول ال يقل عن

 سم(.35سم(.والمسافة بين األرض وبداية الركبة السفلية ال تزيد عن) 35)  

 .  Filletيجب أن يكون تصميم جميع زوايا الحاوية بشكل لف 

كل متصل لحوض الحاوية وغير متصل وبش -CO2 MIG Weldingطريقة اللحام لجميع أجزاء الحاوية هي 

 لباقي األجزاء.
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1 \2 

 

مواصفات العجالت:    الحاوية مزودة بأربع عجالت متحركة حركة محورية كاملة أثنين منها مزودة بفرامل قدم 

 واثنين بدون فرامل.

 كغم 500التحمل للعجل ال تقل عن . قوة 1        قوة التحمل : ــ   -أوال:

 أن يكون الع   ميود بترا يب خاصة المتصاص الصدمات. . يفضل2                                     

 ( سم.(24 ارتفاع الع   كامال ال يييد عن االرتفاع : ــ     -ثانياً:

 ملم ( للع   مع بريم أو بدون بريم .(3.5 سما ة القاعدة ال تق  عن .     1ــ      القاعدة :  -ثالثاً:

( ملم مع بريم أو بدون بريم  11قاعدة الع   تحتوي عل  أربع ثقوب ال يق  قطرها عن )  .2
 ( ملم. 80( ملم/ )  105والمسافة بين ثقوب القاعدة للع   المتحرك مع بريم أو بدون ) 

وسفلية والطبقة العلوية علوية  Double Roller Bearing)القاعدة ميودة بطبقتين من البي ) .3
 ميودة بحامية بالستيكية 

  ( ملم للع   مع بريم أو بدون. 3.  سما ة الشوكة ال تق  عن ) 4                         

 . مصنع من الصاج الم لفن ذو تصميم قوي جدا  .1(rim):-   ال نط  -رابعا :
 ملم للع   مع بريم أو بدون. (1.5). سما ة ال نط ال تق  عن 2                           

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

 ( ملم وزيادة عرض اإلطار تؤخذ في التقييم.(45ال تق  عن (rim) . عرض اإلطار من نهاية ال نط 2             

 ملم . (45). سما ة اإلطار ال تق  عن 3             

جسم الحاوية مدهون بطالء مسحوقي لون أزرق بحر  مقاوم لألكسدة والملوحة من الداخل والخارج وحسب 

 المواصفات واالصول.

الحاوية مزودة بغطاء بالستيكي مقوى مع اطار مدعم لون أسود ومقاوم للعوامل الجوية مصنوع من مادة 

(LLDPE بكثافة بالستيكية )درجة مئوية ومزود بفتحة  60ويتحمل االشعة فوق البنفسجية وحرارة  3غم/سم 0.93

 سم تقريبا. 40خدمة بلون آخر  سهلة الفتح وبعرض 

 كغم. 440ال يقل عن  (PAYLOADالحد األدنى لحمل الحاوية)

 سم على األقل.40*40الخاصة بقياس  سلطة منطقة العقبة االقتصاديةشعار  جسم الحاوية بشكل جيديطبع على 

( على حوض الحاوية من 4( اثنان على جانبي الحاوية بشكل عرضي فوق البن و) 6الحاوية مزودة بمقابض عدد ) 

 الجانبين وبشكل طولي وبحيث ال تتعارض بأ  شكل مع ذرعان جك رفع الحاوية للتحكم بحركة الحاوية بسهولة.

 ( على جوانبها األربعة. 3M( ذات جودة عالية ) 6عدد )سم  60طول  ية الحاوية مزودة بعواكس فسفور

ملم ( ومزودة بمانع انزالق للحاوية عن ذراعي جهاز رفع الحاوية  42-40 قطر بنات رفع الحاوية ال يزيد عن)

فة الكلية ملم( بحيث تكون المسا 3ملم(وسماكة ال تقل عن) 75والمانع عبارة عن قطعة دائرية من الصاج  قطرها)

 سم .137بينها مع مانع االنزالق ال تزيد عن 

 كغم. 90وزن الحاوية فارغة وبدون عجالت ال يقل عن 

لمواد المستخدمة ) الصاج والدهان والعجالت... توفير وتقديم جميع الكتالوجات وتفاصيل المواصفات واالبعاد و ا

 الخ(.

 لغطاءوالعجالت وا لجسم الحاويةتقديم شهادات المنشأ 

 وان تتوفر فيها جميع الموصفات المطلوبه طلب عينه للغايات االسترشاد والمطابقه والفحص 
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 16 من 15 صفحة

 ملم . (50)سما ة اإلطار مع ال نط ال تق  عن . 4             
 ( كغم. 3.5وزن الع   كامال  بدون بريم ال يق  عن ) .     1    -العجل: -سادساً:

 الع   ميود بفرام  بالقدم ) للع   مع بريم ( ..    2                            
 ملم وفي نهايته تسنين لتركيب صامولة قف . (10)ال تق  عن .  الع   ميود بمحور دوران أملس بسما ة 3                 

 ( ملم سن ناعم مع     8( ملم وقطر ال يق  عن)40.  براغي تثبيت الع   مع الحاوية من الحديد الم لفن طول)4                
 ( براغي لك  ع  .4صامولة عدد)                           

أو ما يوازيها من المواصفات األوربية  (DIN EN 12526) /(BS EN-12532)المواصفات المعتمدة للعجالت 
 والعالمية.

 

 شروط خاصة:سادساً : ال

 
 لتقديم المناسب. كد من أجهزة الرفع المستخدمة في العقبةكاملة بأن يتأ ةالمناقص مسؤولي ةتعتبر مسؤولي •

  .بعد اإلحالة المناقصلغايات الفحوصات والمطابقة وعلى حساب للحاوية عينة يتم أخذ  •

إرفاق نسخة التصميم موضحا فيها القياسات كاملة للحاوية والمواصفة الفنية للمواد المستخدمة ) الصاج  •

 والدهان والعجالت... الخ(.

فيها كل المطلوبات باإلضافة للنسخ الورقية المختومة بختم وتوقيع  C.D   ةإرفاق نسخة الكتروني •

 المناقص.
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 :والخالصة النهائية النهائي تجدول الكميا -:  ثامنا      
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  لتر 1100سعة  معدنيةحاويات نفايات توريد  سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة  2018-تشرين ثاني

 

 

 

 16 من 16 صفحة

الشعروط العواردة المواصعفات و لتعر حسعب 1100سععة شارعية  حاويات نفاياتتوريد المشروع : 

 -:في وثائق العطاء
 

 

 يوما   : )                         ( ةمدة التوريد الفعلي                       
 

 

 وصف البند الرقم
 الوحدة
 

 الكمية
 

 السعر االجمالي سعر الوحدة  

 دينار فلس دينار فلس

1 

 1100سعععة  نفايععات شععارعية  حاويععةتوريععد 
المواصعفات والشعروط العواردة فعي  لتر حسعب

 .وثائق العطاء
     600 عدد

* 
 نسبة الخصم :     )            ( %

 %(       نسبة الزيادة :     )      
 

 
 

 
    

 _________________________________________ئي كتابة:   ___________الم موع النها
 _______________________________________:  _____________قكاــــــــــــــــــــــــــناسم الم
 __ ____________________________________ــــــخ :   ______________ـــــــــــــــــــــــــــــــــالتاريـ

 ______________________________________ــــة:   ______________ـــــــــــــــــــــــــختم الشركـ

 ____________خلوي ___________________________________: __ ــةـــــــــــــــــــــهاتف الشركــ

 _____________________________________________________ :ــــةـــــــــــــــــــــفا س الشرك


