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اء  ع الع ض   أوال: م
  

ة : - 1 ل ال ال   - األع

  

  
ر   -أ      ة  ي ت ل االجه غ ة    وت وت ل اصة    في ال ة ال اد ة االق قة العق ة م دعات سل م
ة .  ال معو  ل ازم واألشغال في ال   ق الل

 

ي     –ب     ًة ت ا ر  ة ال ر شه على االكف ة ال   . وخالفه تع ف
  
أخير :  -ج    ة الـت أخراذا    غراـم ه (   ـت د فتفرض علـي العـق دد ـب د المـح ه في الموـع ا التزم ـب ذ ـم اقص في تنفـي المـن

المناقص في توريدها    تأخر%) نصــف بالمائة من قيمة اللوازم التي  0ر5غرامة مالية ) بنســبة ال تقل عن (  
في التنفيذ وفي جميع    التأخيرعن    الناشــئعن كل اســبوع او جزء من االســبوع بصــرف النظر عن الضــرر  

المتعـهد في تورـيدـها وتحميـله فروق    ـتأخرل للجـنة العـطاءات الحق بفســـــخ العـقد وشـــــراء اللوازم التي  االحوا
  وفقا للصالحيات التالية : التأخيراالسعار دون سابق انذار وعلى ان يتم فرض غرامة 

  
  لمالية السلطة.أ. اذا كانت مدة التأخير ستين يوما او اقل فان صالحية فرض الغرامة لمدير الشؤون ا         
  ب.  اذا زادت مدة التأخير عن ستين يوما تكون الصالحيات في فرض الغرامة للجنة العطاءات.         

  
  طريقة الدفع: -د    

  
  يتم دفع قيمة المطالبة المالية بعد التوريد واالستالم األولي وحسب االصول وبدون أي نواقص.-1

اصةت   ة ال اد ة االق قة العق ة م اء  غ سل ازم رق (   م خالل الع ة    )2020/ 33ل عاق مع ش ال
ة ر    م ل  وت  ل غ ات  وت ة رش م عة  أجه اف  ح م ات واالص ة  و   ال اصفات الف ال
و  اء.وال اردة في وثائ الع   ال

  
         -: وطريقة الدفع  موقع ومدة العمل-2
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عه-3      -: ال
ال   على  جات لألع ال ل تق  ف ة و ة ع ال مات واض م معل ق عه أن  ال

ع أعاله.  ض ة لل ل   ال
  

  
  

اتث عل ا: ال ة ان اق ال   لل 
ة:  ي  -مالح ه   تع ا وردت في ه ة (ح ل ة ال ات)ل عل اصة، ال ة ال اد ة االق قة العق ة م : سل

ة على غ  ل الق .ما ل ت   ذل
ـــه وعلى   ف ـــل ب ــة أن  ـ اق ه ال اك به ــ غ في االشـ غي على م ي ةي ول ـــ اصـــة على   م ه ال ونفق

ـــــــة أو تل  ـــ اق ال ي لها عالقة  ر ال ل األم اعي  فه و ض وان ي ق الع مات الالزمة له ل عل ع ال ج
ث على وضع  ي ت   .هأسعار ال

ة ا  -أ -1 اق ض ال ذج ع ض على ن م الع ذج ق ة ال ع اق ب م ال ق اء و ا الع رج في ه ل
ل . دة ل اء في األماك ال رخ وثائ الع قع و ات واألسعار و اول ال  وج

ات  واضح. -ب  ل األرقام وال ات  اول ال ة في ج ح ة خانة أسعار ال ن تع    أن 
ل  -ج اء من قـب ائق العـط دـيل على وـث ديم    ال يجوز إدـخال أي تـع اقص تـق ا إذا أراد المـن اقص ، أـم المـن

ــة   ــتطاعته أن يقدم ذلك في مذكرة خاصـ ــافة بعض المالحظات ، فان باسـ عرض بديل أو إضـ
منفصــلة ترفق بالعرض ، شــريطة أن يتقدم بالعرض األصــلي كما هو مطلوب وللجنة اللوازم  

  واألشغال في السلطة المختصة أن تنظر في عرضة البديل أو ترفضه .
  -على المناقص أن يقدم البيانات والمعلومات التالية : يجب    -2

ــوقيع عنها    للمسئولوضع منشاة المناقص فردا" كان أو شركة ، وكتاب التفويض    -أ ــ ــ المفوض بالت
.  
يرفق مع العرض المقدم كفالة مالية أو شـيك مصـدق لصـالح السـلطة وألمرها بالمبلغ المحدد     -ب 

كدليل على حسـن نية المناقص للدخول باسـم المناقص أو الشـركة  في (ملحق عرض المناقصـة )  
في المناقـصة وعلى أن يكون ذلك من مـصرف أو مؤـسـسة مالية مرخـصة للعمل في األردن وتعاد  

) أيام من تاريخ  7السلطة خالل (  تقررهلمناقصين الذين لم يحال عليهم العطاء حسبما  هذه الكفالة ل
قرار إـحاـلة العـطاء ، أـما المـناقص اـلذي يـحال علـية العـطاء فتـعاد إلـية ـهذه الكـفاـلة بـعد أن يـقدم كـفالة  

  حسن التنفيذ ويوقع العقد . 
ه الرســـــ  -ج اـمل الرســـــمي في األردن ليعتبر عنواـن اـفة  عنوان المـناقص الـك ه ـك مي اـلذي توـجه إلـي

ــالة تبعث مســجلة على هذا العنوان تعتبر وكأنها قد  ــائل واإلشــعارات وكل إشــعار أو رس الرس
ـسلمت إليه أي معلومات أخرى يطلب إلى المناقص تقديمها أو إرفاقها بعرـضه إذا ورد لها ذكر 

  في الشروط أو المواصفات أو هذه التعليمات .
المـناقص أـمام أي بـند من البنود الواردة في ـجداول الكمـيات على أنـها  تعتبر األســــــعار التي ـيدونـها   -3

ــمل كذلك أرباح المناقص  ــليم وأنها تشــ ــورة جاهزة للتســ ــاملة لذلك البند بصــ القيمة الكاملة والشــ
  وتعويضه عن أي التزامات أخرى قد يتحملها وفقا لهذا العقد .
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اك حاجة لالـستفـسار عن أي توـضيح لوثائق  توـضيح االلتباس : إذا كان هناك أي التباس أو كانت هن -4
العطاء فعلى المناقص أن يتقدم بطلب خطي إلى رئيس مجلس المفوضـين من اجل التوضـيح وإزالة  

ــبق التاريخ المحدد لفتح العطاء بما ال يقل عن ( ) أيام ويتم توزيع اإلجابات  7االلتباس في موعد يسـ
 للعطاء   على االستفسارات على جميع المناقصين المتقدمين

في ظرف مختوم    على نســختين مختومتين أصــل وصــورة  إيداع العروض: يقدم العرض متكامال"  -5
  -مكتوب علية من الخارج :

  واســــم المناقص ويودع في صــــندوق العطاءات ومعنون إلى رئيس مجلس عطاءرقم واســــم ال  
ل ويمكن لرئيس مجلس وذلك قبل الموعد والتاريخ المقررين لإليداع  المفوضــين ــ تأج ضــــ ف   ال

ا ق  ان ي  ــــــ ال اق ل م ال ه إلى  ع  ي ي ـــعار خ إشـــ وض  ع تق الع ا على    م ــــــل ح
ق   وثائ ع ال ـــــلها  ض  ة في أ ع ـــــل اء ول ت ال ع رئ الع ل إال إذا اق د ل   ال

أخ  ل ال ر ق ل د م ج ض ب ف ل ال   م
ـة الع  -6 ام عـ إل ض  ا الع ـ هـ ـــــ ــ ــــ ز ســـ ـاق وال  مـا لل م مل ـق ض ال ع الع ـهوض :    تـق

م  ـاق اـل تـق مـا لل ض مل ـل الع ة ( ـهو اع  90لف ه إلـي ـي ـ عـ ت ت اء م آخ م ـ ـما اب ) ي
ة .  ه ال ل م ه ام أ ة ال اء م ة الع د في دع وض إال إذا ح  الع

 .على المبيعات  غير شاملة الضريبة العامةدينار األردني على المناقص تقديم أسعاره بال -7
تقييم العروض : يتم دراســة عروض المناقصــات وتقييمها بموجب نظام اللوازم واألشــغال لســلطة  -8

) من قانون  56الصـادر بمقتضـى المادة  (  2001) لسـنة  4منطقة العقبة االقتصـادية الخاصـة رقم (
وتعديالته والتعليمات الصــادرة بموجبة    2000) لســنة  32منطقة العقبة االقتصــادية الخاصــة رقم (

 يكون المناقص على اطالع ومعرفة بها  أنلذي يفترض وا
 -أسلوب تدقيق العروض :   -9

لغ وما     -أ لة أ م ــاب ج اق ب ح ا أو ت ض خ ه   أنإذا وج في الع ة ه ن عل ت
ة ف ح لة ب سـع ال ة الال ح ف وت سـع ال ا ي لغ  لة ال يل ج ع ة ال ب ـل

يل م  الي ي تع ال اء .و الي للع لغ اإلج   ع األسعار أو  ال
ة   -ب  ا ع  ات ف ل ال ة  ا ر  األرقام وال ر  د ال اي ب الع  إذا وقع ت

ل . عا ل ة ت ح الق مة وت ل ات هي ال ل  ال

ـة    -ت  ــاب ـــــ ــــ ـــ ـات ال ل ـأ في أ م الع ع    ـفأـنةإذا وجـ خ ن ال ع و ح ال ــــ ــــ ــ ــــ ي ت
اق . ما لل ح مل   ال

ها ، ف  -ث  الغ ف ة أو م رة مغل ـ ـع ب  اق ب ة  الإذا قام ال ضـة أو أن   أنل ف ع ت
اق اآلخ .  ة و أسعار ال ائ ق ال أسعار ال ة  أن ح الغل م م ب  تق

ض   -10 ال أ ع قها في إه ة  ــل ف ال ات ات  عل ه ال ل ما ورد في ه ق  ف   غ م ت
ض ال  ار الع ة اخ ــل اب و لل ان األســ ض دون ب ا"  قها في رف أ ع اســ اه م ت

ـا وعلى  ئ ـاء ج ـة إـحاـلة الع ــل ـــــــ ـا  لل ـة ،  وض ق ـأـقل الع ـ  ق ـاء دون ال و إـحاـلة الع
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ن أل    ـل ذـل دون أن  ـاق و  ـة  أك م م ـال ـاء أ ح في م ـالع ف  ـاق ل  م
أ تع ة   ل  . ال

اء   -11 الع اق الفائ  ف : على ال ــ ال ــ ــــ ـــ م   أنكفالة ح ق ة   إلىي ع العق خالل ف ق ة ل ــل ــ ــــ ـــ ال
م  م تارخ  14( اق   إبالغه) ي ة وعلى ال اء عل ــ    أنإحالة الع ـــــ ــ ــــ فالة ح ة   ـــــــل ــــــ م لل ق

ذج  ع ن ق ـل ت ـ (ق ف لغ  ال ـة )  ا"  10االتـفاق ـ ف ـ العـق ت ف ـاـنا" ل ــ ــ ــــ ــ ـة العـق وذـل ضــــ % م ق
اض العقـ   عهـ وفـاء ألغ تـ على ال فع مـا ي ـاق    وذاتـامـا ولـ ف    أوتـأخ ال ـــــ ــ ــــ رف   أواســـ

ة   ع االتفاق ق فالة   أوت ـــــادرة  ة م ـــــل ها  لل ة فع ل ف ال ـــــ ال فالة ح ع ع تق 
ــــة ال  اق اق أ ح في اال ن لل ــــاء وال  ع إلى الق ج ضــــه دون ال ع ة بها فقة  ال   أول

أنها  .أ تع 

اصفات (-  12 قة لل ا ن م ما ت ة ع ل اعات ال ار ال ع االع ة  أسعار  100تأخ الل %) و
ًا ع أسعار   ل عة م اد ال لة على أن ال ت أسعار ال اق اآلخ ع (معق ادًا 15ال %) اس

زراء.  ل ال ار م   لق
  

 -: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.:   
، األردن 77110العقبة،   

األشغالقسم اللوازم و   
 

ا  فاالت /ثال ة وال اق اذج ال انة ن ة وال  واالتفاق

ة 1-ج      اق ض ال   ع
ة   2-ج     اق فالة ال ذج    ن
ف  3-ج      فالة ح ال ذج    ن
انة   4-ج     فالة ال ذج    ن
ة  5-ج     ذج االتفاق   ن
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  16 من 7 صفحة 

  1- ج 

ض  ةع اق   ال
اء : ....................................................    ع

ض  ف ل ال   معالي رئ م
ات   -1 اء وتعل ع وثائ الع ات وج اول ال ــــــــفات وج اصـ و وم ــــــــ ـ قة لل راســـــــــة دق ا ب ع أن ق

اصة  ة ال اق ................................................ال ر   ب
ي لهـا عالـقة بهـا   ر ال هـا م األم ـة بـها وغ وف ال ع ال هـا وج ـا مـاه رة أعاله وتفه ـ ال
ــــاء  ــات الع ــــ ــ اصف و وم ازم وفقا" ل ه الل ـــــ ه رـــ م ب ض بــــــــان نق ــاه نع ــ قع أدن ا ن ال فأن

ــعار ال ــ األســـ الي و و لغ إج ات  اول ال ار أردنيقرة في ج ح   رة دي ــ ـــــ لغ آخ  أو أ م
اء . ا الع و ه ج ش قا    م

لــــــة في العق   -2 ازم ال ل الل رد ون ا أن نــــــ ا ه ض ل ع عه في حالة ق ي      ون ة ال خــــــالل ال
ار اإلحالة . ا ق لغ ارا م تارخ ت ا اع ض دها في ع   ن

ة   -3 ــة مال ســ ف أو م ــ ف م م ــ ال ة  ل فالة ال م ال ا أن نق ضــ ل ع عه في حالة ق ون
عادل ( لغ  لة ل وذل  لة في األردن ومق ــ ــ ــــــ ر أعاله ووفقا  10م اء ال ة الع %) م ق

فقة . فالة ال ذج ال  ل

ة   -4 ــ ض ل ا الع م بهــ اف على أن نل ــ  90ون اء م ال ــ م اب ا ي قى هــ ــاء و ح الع د لف ــ ارخ ال
ة . ه ال لة ه ا  ما ل ض مل  الع

ا   -5 ل عق ــ ار اإلحالة  ا مع ق ا ه ضــ ها فان ع ع عل ق ة وال ســ ة العق ال اد اتفاق والى أن ي إع
ا . ما ب  مل

إب -6 م  ــعار ون غ مل اء على اقل األسـ إحالة الع م  أن غ مل ل  اب ونعل  ــ اء أسـ
 ذل . 

م ...........................................م شه .....................  ا ال ر في ه   ح
اق ................................................. عهاس ال ق ة................  ت   وخات

اره ..................................................   .................................. اع
اق . ة ع ال ا ض ون ا الع ع ه ق ا ل ضا رس   ومف

ان اه : ......................الع ع. ............................. االسل ق   ...... .....ال
لة ان ع انه م   .....................................................................  وع

  
 
 



 
 مديرية الشؤون المالية  المملكة األردنية الهاشمية   33/2020العطاء لوازم رقم 

  2020 –تشرين الثاني
 

 سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة
  متنوعةمبيدات أجهزة رش وتشغيل وتركيب توريد 

  
  

 

  16 من 8 صفحة 

  2  – ج 
  نموذج كفالة المناقصة 

Form of Tender Guarantee  
  

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

ا أن   د تم إعالمـن ــاـحب العـمل): ........................................................... لـق ــادة (صـــ إلى الســـ
المنــاقص شـــــركــة: ......................................................................... ســـــيتقــدم بعرض  

ء، ولما كانت ـشروط العطاء تنص على أن يتقدم  للمناقـصة للمـشروع المنوه عنه أعاله اـستجابة لدعوة العطا
ــنـــا:   مصــــــرف فـــإن  ــبـــه،  طــل ــى  عــل ــنـــاء  وب عــرضـــــــه،  مــع  مــنـــاقصـــــــة  بــكــفـــالـــة  ــمــنـــاقــص    ال
بنك ........................................................................ يكفل بتعهد ال رجعة عنه أن يدفع لكم  

ــمن الطلب مبلغ: ....................................  ............ عند ورود أول طلب خطي منكم وبحيث يتضـ
  ما يلي:

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

  ) يوما، أو 90انقضاء صالحية العرض المحددة بـ(
) من شروط  6/ 1إبرام اتفاقية العقد بموجب المادة ( أنكم قد قمتم بإحالة العطاء عليه، ولكنه أخفق في       -ب 

  العقد، أو 
المادة         -ج تقديم ضمان األداء بموجب  ، ولكنه أخفق في  العطاء عليه  ) من  2/ 4(  أنكم قد قمتم بإحالة 

  شروط العقد. 
  

كما أن هذه  ) يوما ويتعين إعادتها إلينا،  90وعلى أن يصلنا الطلب قبل انقضاء مدة صالحية الكفالة البالغة (
  الكفالة تحكمها القوانين المعمول بها في األردن. 

  
  توقيع الكفيل / البنك: ...........................................

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

  ...........................................              التاريخ:

  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
 



 
 مديرية الشؤون المالية  المملكة األردنية الهاشمية   33/2020العطاء لوازم رقم 

  2020 –تشرين الثاني
 

 سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة
  متنوعةمبيدات أجهزة رش وتشغيل وتركيب توريد 

  
  

 

  16 من 9 صفحة 

  3-ج
  

  
  سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة

  نموذج ضمان األداء (كفالة حسن التنفيذ) 
Performance Guarantee  

.................................................................................... يسرنا إعالمكم بأن  إلى السادة: 

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

............................. بمبلغ:  )المتعلق بمشـروع: ...........         /         بخصـوص العطاء رقم (

وذـلك لضــــــمان تنفـيذ العـطاء المـحال    ( ........................ ) ديـنار أردني............................ 

بمجرد ورود أول  –عليه حســــب الشــــروط الواردة في وثائق عقد المقاولة، وأننا نتعهد بأن ندفع لكم  

مع ذكر األـسباب   –و أي جزء تطلبونه منه بدون أي تحفظ أو ـشرط  طلب خطي منكم المبلغ المذكور أ

د   ه بموـجب العـق اـت ذ أي من التزاـم اول ـقد رفض أو أخفق في تنفـي أن المـق داعـية لـهذا الطـلب ـب وذـلك   –اـل

ــاة من جانب المقاول على إجراء الدفع.وتبقى هذه الكفالة  بصــــرف النظر عن أي اعتراض أو مقاضــ

صـدارها ولحين تسـلم األشـغال المنجزة بموجب العقد المحدد مبدئيا بتاريخ  سـارية المفعول من تاريخ إ

........... شـــــهر ............... من ـعام ................ ـما لم يتم تـمدـيدـها أو تـجدـيدـها بـناء على طـلب 

  صاحب العمل.

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

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

  التاريخ: .............................................. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 



 
 مديرية الشؤون المالية  المملكة األردنية الهاشمية   33/2020العطاء لوازم رقم 

  2020 –تشرين الثاني
 

 سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة
  متنوعةمبيدات أجهزة رش وتشغيل وتركيب توريد 

  
  

 

  16 من 10 صفحة 

 
  4-ج

  سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة  
  نموذج ضمان إصالح العيوب (كفالة إصالح العيوب) 

Defects Liability Guarantee  
 

....................................................................... يســرنا إعالمكم بأن مصــرفنا:  إلى الســادة:  

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

  )       /        خصوص العطاء رقم (

ار أردني ........................ وذـلك لمتعلق بمشـــــروع:...................  ...بمبلغ:( ................. ) ديـن

ــالحات والصــيانة بموجب أحكام عقد   ضــمانا اللتزام المقاول لتنفيذ جميع التزاماته فيما يخص أعمال اإلص

ة. وإنـن اوـل دفع لكم    االمـق أن ـن د ـب ب خطي منكم    –نتعـه ذكور أو أي ج  –بمجرد ورود أول طـل زء المبلغ الـم

تطلبونه منه بدون أي تحفظ أو شــرط، مع ذكر األســباب الداعية لهذا الطلب بأن المقاول قد رفض أو أخفق  

ــرف النظر عن أي   ــالحات والصــيانة بموجب العقد، وكذلك بص في تنفيذ التزاماته فيما يخص أعمال اإلص

رـية المفعول من ـتاريخ  ـهذه الكـفاـلة ســـــا  ىاـلدفع. وتبقاعتراض أو مـقاضـــــاة من ـجاـنب المـقاول على إجراء 

إصــــدارها ولحين التســــلم النهائي لألشــــغال بموجب العقد وقيام المقاول بإكمال النواقص واإلصــــالحات  

  المطلوبة ما لم يتم تمديدها أو تجديدها بناء على طلب صاحب العمل.          

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

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

  التاريخ: ............................................ 

  
  
  
 
 
  
  
  
  
 
 



 
 مديرية الشؤون المالية  المملكة األردنية الهاشمية   33/2020العطاء لوازم رقم 

  2020 –تشرين الثاني
 

 سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة
  متنوعةمبيدات أجهزة رش وتشغيل وتركيب توريد 

  
  

 

  16 من 11 صفحة 

 
  5-ج

  
  اتفاقية العقد  نموذج 

Form of Contract Agreement  
  
  
           : رقم العطاء                                                             :المشروع 

                    
  
  

  2020لسنة ...............  شهر ......... من..........ذا اليوم ـي هـة ف ـيـاالتفاق  ذهـه حررت
  

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

  و
  الثاني" الفريق" المقاول السادة ............................ويمثلها ................................. على اعتباره

كان قد قبل بعرض المناقصـــة الذي تقدم به    ولما،  بتنفيذ المشـــروع أعاله  كان صـــاحب العمل راغبا في أن يقوم المقاول  لما
  وفقا لشروط العقد، لتنفيذ أشغال المشروع وانجازها وإصالح أية عيوب فيها المقاول  

                              
  بين الفريقين على ما يلي: االتفاقتم  فقد
  
  المشار إليها فيما بعد.  العقدوالتعابير الواردة في هذه االتفاقية نفس المعاني المحددة لها في شروط    للكلمات  يكون  - 1
  
  هذه االتفاقية وتتم قراءتها وتفسيرها بهذه الصورة:   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 ............................. 

  
.........  وصل رسوم طوابع رقم...............

 ..................... وصل جامعـــة رقم ..
  القيمة .........................التاريخ................... 
 القيمة .........................التاريخ................... 

  
  
وإنجازها وفقا    األشغالصاحب العمل بدفع الدفعات المستحقة للمقاول وفقا للشروط، يتعهد المقاول بتنفيذ    قيام  إزاء  –  4

  .و االلتزام بالقوانين المرعية داخل حدود المنطقة الخاصة ألحكام العقد
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  2020 –تشرين الثاني
 

 سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة
  متنوعةمبيدات أجهزة رش وتشغيل وتركيب توريد 

  
  

 

  16 من 12 صفحة 

  
بأن يدفع إلى    العملالمقاول بتنفيذ األشغال وإنجازها وإصالح أية عيوب فيها وتسليمها، يتعهد صاحب    قيام  إزاء  - 5

  العقد.  فيالمقاول قيمة العقد بموجب أحكام العقد في المواعيد وباألسلوب المحدد 
  

إبرام    ما   على  وبناءً  الفريقان على  اتفق  فقد  للقوانين    هذهتقدم  وفقا  المحدد أعاله وذلك  الموعد  في  االتفاقية وتوقيعها 
  المعمول بها.

  
  

 األول (صاحب العمل) الفريق
  

 الثاني (المقاول)  قالفري
 

  
  رئيس مجلس المفوضين :      االسم 

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

 

  
  :     االسم 

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

  
 

  

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

  
 -التوقيع:

  
  
  
  
 

  
 -التوقيع:

 

  
 -الوظيفة:

  
  الشؤون المالية مدير 

  
  
 

  
 -الوظيفة:

  
 رئيس قسم اللوازم واإلشغال

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  



 
 مديرية الشؤون المالية  المملكة األردنية الهاشمية   33/2020العطاء لوازم رقم 

  2020 –تشرين الثاني
 

 سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة
  متنوعةمبيدات أجهزة رش وتشغيل وتركيب توريد 

  
  

 

  16 من 13 صفحة 

  
و العامة عا: ال اصة  را   وال

و         اصة في    تع ال ازم واألشغال رق (العامة وال ام الل ة  4ن ة    2001) ل قة العق ة م في سل
اء  ا الع ًا عامة له و ات ش عها م تعل ع ما ي اء وج ا الع ح ه ارخ  ارة ب اصة ال ة ال اد االق

ع  ل  ها وق ها وتفه لع عل أنه ق ا ه  امًا م ع ال اق  ض ال دها.وأن تق ع   ب
  

اً  و  خام ة:ال   -: االضاف
ة العامة . 1 ار األردني غ شامل ال ي ال عات   األسعار    . على ال

اصة.  .2 ة ال اد ة االق قة العق ة م دعات سل ة الى م ل ازم ال ر الل   ي ت
ة.   .3 ان انة ال فالة ال ة  ي م ة ت   على ال

ام  .4 ة الق اءعلى ال ر على  إج ل ت غ  .ال

  
  جهاز رذاذ -: المواصفات الفنية -ا :سادس

  
 جهاز محمول على المركبة  -1

 ) حصان  18  -  14قوة المحرك ما بين ( -2

 المحرك رباعي االشواط مع تبريد هوائي مع كاتم صوت  -3

ً  12البطارية  -4  فولت تشحن تلقائيا

 المناسبة لكل دقيقة على الدورة متر مكعب  10البلور ال تقل عن  قوة نفث  -5

 ميكرون  M)  22%) من حجم الذرات ال تزيد عن (80نسبة ( -6

للصدأ والتاكل   مقاومة   مواد من   مصنوع )بائي  ر ( مفتاح كهاو السلونويد   المضخة الكيماوية    -7

 والتفاعالت الكيماوية بحيث ال تتضرر في حال نفاذ المبيد 

 شبك حماية لوقاية الجهاز  -8

 ) بخاخات 4( -9

 ستانلس ستيل ،على ان يكون التنك نوع  ) لتر 80 –  60سعة تنك المبيد مع السوالر ما بين ( -10

 ) لتر 20( ال تقل عن سعة تنك البنزين  -11

 و يدوياً   التحكم به عن طريق ريموت كنتروليتم  -12

 ) بوجيه 2ان يعمل على نظام راسين (  -13

14-  ً  نظام لغسل الجهاز ذاتيا
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  2020 –تشرين الثاني
 

 سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة
  متنوعةمبيدات أجهزة رش وتشغيل وتركيب توريد 

  
  

 

  16 من 14 صفحة 

  
  :  سائل كبير رش   لجهازالمواصفات الفنية   – ) 2(

  أوالً : التنك. 

ومزود بغطاء علوي ومصفاة  لتر ستانلس ستيل مقاوم وال يتفاعل مع المواد الكيماوية    500السعة:   -1

 بمؤشر حجمي ومدرج. وفلتر وخالط نحاس ، ومزود 

 مثبتة على سيارة (بك أب). محمول ومثبت على قاعدة حديدية مدهونة من النوع الثقيل -2

مع مستويين للرش على شكل مظلة أو  ) بار  60ثقيل ستانلس ستيل يتحمل ضغط (فرد رش كلشن   -3

سم ذو    60-50طول الفرد    افات البعيدة فوهة الرش من السيراميك ذات جودة عالية خط مستقيم للمس

 ويتحمل ضغط العمل. متطلبات الرش معايرتة حسب لكل تنك يمكن  2عدد جودة عالية  

طولي  م  50كل لفة تساوي  لفتين  ضغط عالي عدد  ملم ويتحمل    8.5رش مبطن كتان سماكة  بربيش ال -4

 . (بك أب) وذو جودة عالية والبكرة كاملة مع القاعدةمع بكرة لكل لفة مثبتة على سيارة النقل  

 .  1.5ًالجانبية سهل الفك والتركيب قياس تنك في الجهة قع الفلتر خارج المو -5

مع باقي  وذات جودة عالية وتتحمل ضغط العمل ومتوائمة  توصيال التنك الداخلية ولخارجية مبطنة   -6

   التوصيالت.

 وحدة واحدة ويتحمل ضغط العمل. الرش نظام بيليه ذو جودة عالية والبكرة  نظام بكرات  -7

  ثانياً : المضخة.

  )بالمحرك عن طريق بكرات وأقشطةوموصلة   سة وددية مكب رنوع المضخة ت(                      

 بار.  60-50الضغط  .1

 لتر / الدقيقة.  60التصريف ال يقل عن  .2

 . 2ومزودة بحنفية رش عدد   3عدد المكابس  .3

ومركب    المضخة محكمة العزل مع كامل التوصيالت االزمة ومثبتة على نفس القاعدة الحديدية للتنك  .4

بربيش   اعليها  راجع من  وبربيش خط  بطول  خط ساحب  المسلح  منهما  متر    2لنوع  وتكون  لكل 

 من مضخة الرش والتنك. للبرابيش متناسبة مع فتحات الساحب والراجع الخارجية األقطار 

ضغط وساعة ضغط والمحابس االزم تركيبها على خطوط الساحب والراجع  المضخة مزودة بمنظم   .5

 . والخلط ذات جودة عالية وتتحمل ضغط العمل والمواد المستخدمة

 أ والتفاعالت الكيميائية. د المضخة مصنعة من المواد المقاومة للتآكل والص .6

 المكابس مصنوعة من مادة السيراميك.  .7
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 سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة
  متنوعةمبيدات أجهزة رش وتشغيل وتركيب توريد 

  
  

 

  16 من 15 صفحة 

من النوع المقاوم للتفاعالت الكيماوية وذات جودة  لعظم والتفلون  الجلود الداخلية للبساتن مصنعة من ا .8

 عالية وتتحمل ضغط العمل. 

 مرفق معها كتالوجات.  .9

 المضخة ذات جودة عالية ومالئمة للمواد التي يتم استخدامها. .10

  ثالثا : المحرك 

 واالكزوزت. المحرك وحدة واحدة ويشمل تنك البنزين   .1

 حصان نوع برجز أند ستراتون.  12قدرة المحرك ال تقل عن  .2

 المحرك يعمل على البنزين والتبريد هوائي.  .3

 وكهربائي عن طريق: التشغيل يدوي   .4

  حبل مع بكرة تشغيل مثبتة على المحرك. يدوي بواسطة 

   الجهازكهربائي بواسطة سويتش قاعدة    12مفتاح تشغيل وسلف /وبطارية  فولت مثبتة على نفس 

 يكون عن طريق نفس المحرك. التثبيت وذاتية الشحن / شحن البطارية  

  دورة / الدقيقة.  2600. عدد الدورات ال يقل عن 5

  ذو جودة عالية ومرفق به العدد الخاصة والكتالوجات. . 6

  ب مشكلة مع تنك البنزين. تواجدة ال يسبومكان  االكزوزت ذو جودة عالية التوافق مع ماركة المحرك . 7

  

  

 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 
 مديرية الشؤون المالية  المملكة األردنية الهاشمية   33/2020العطاء لوازم رقم 

  2020 –تشرين الثاني
 

 سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة
  متنوعةمبيدات أجهزة رش وتشغيل وتركيب توريد 

  
  

 

  16 من 16 صفحة 

ا - : سابعا ول ال ةج هائ الصة ال هائي وال   . ت  ال
  

ــروع:   ــغيل  وتركيب    توريدالمشـ ــفات الفنية الواردة في  متنوعة    أجهزة رش مبيداتوتشـ ــب المواصـ حسـ
  -:وثائق العطاء

   
ر  ة ال ماً  ةالفعلم  : (                         ) ي

 

 
 

 الكمية   الوحدة  وصف البند  الرقم

 سعر الوحدة 
  المبلغ اإلجمالي 

 

 فلس دينار  فلس
  
  دينار 
 

1 
د   ل  تورـي ب وتشـــــغـي از رش رذاذوتركـي ــب    جـه حســـ

  .المواصفات الفنية الواردة في وثائق العطاء
  عدد

2  
  

        

2 
ــغيل جهاز  توريد   ــائل  وتركيب وتشــ ــب رش ســ حســ

  .المواصفات الفنية الواردة في وثائق العطاء
          2  عدد

* 
  ) %   نسبة الخصم :     (        

  %)      نسبة الزيادة :     (      
            

      المجموع النهائي فقط: *

ها ع ال ة:   ___________ ال ا   ____ ___________________________________ئي 

ـــــــــ اس ال ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــــ ــاــ   __ __________________________________________ :  ______  ق ـــ

ــا ار ـــــل ــــــ ــــــ ــ ــــ ــــ ــــــ ــــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ   __  _________________________________________ـــــخ :   _______ــ

ــخ ال ــ ـــــــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــــــ   ____ ________ __________________________ ة:   ____________ــ

ـــة : ______  ــــــ ــــ ــــــ ــ ــــ ــــــ ـــــ ــ   ______________ ______خل _____________________هاتف ال

ـــة: _________ فاك ا ــــــ ــــــ ـــــــــــ ــــــــــــ   ____________________________________________ ل


