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 المالية ن مديرية الشؤو المملكة األردنية الهاشمية  2021-22 رقم عطاء لوازمال

 ة العقبة االقتصادية الخاصةطة منطقسل 2020- -ايار
الشامية   -( المقبرة اإلسالمية 350عدد ) تنفيذ اعمال بناء قبور

 العقبة /

 

 

 

 14 من 1 صفحة 

 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 المملكة األردنية الهاشمية
 سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة

 المالية شؤون ال مديرية
 قسم اللوازم واألشغال 

 

 
( المقبرة 350عدد ) ( الخاص بتنفيذ اعمال بناء قبور1202/ 22العطاء لوازم رقم)

 الشامية /العقبة  -اإلسالمية  
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 ة العقبة االقتصادية الخاصةطة منطقسل 2020- -ايار
الشامية   -( المقبرة اإلسالمية 350عدد ) تنفيذ اعمال بناء قبور

 العقبة /

 

 

 

 14 من 2 صفحة 

 -:يـــــــاتو حتمال
 

 موضوع العطاء.  أوال :  
 مناقصة . لمشتركين بالالتعليمات ل ثانيا :  
 نماذج المناقصة والكفاالت واالتفاقية  /ثالثا 
 عرض المناقصة 1-ج    
 نموذج كفالة المناقصة   2-ج    
 نموذج كفالة الصيانة   3-ج    
 قية انموذج االتف  4-ج    

 . صةاخوال الشروط العامة :     رابعا  
 للعمل المطلوب.  الفنيةالمواصفات  :  سا  خام

     الشروط االضافية.  سادسا  : 
   . والخالصة النهائية جدول الكميات النهائي :   ا  بعسا
 

 ( صفحة 14مالحظة : عدد صفحات وثائق العطاء )
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 ة العقبة االقتصادية الخاصةطة منطقسل 2020- -ايار
الشامية   -( المقبرة اإلسالمية 350عدد ) تنفيذ اعمال بناء قبور

 العقبة /

 

 

 

 14 من 3 صفحة 

 أوال: موضوع العطاء 
 

 -:  األعمال المطلوبة -1

 

        -: وطريقة الدفع  موقع ومدة العمل-2

خدمات  مديرية  بالتنسيق مع  و –  العقبة  بمدينةالشامية /  -سالمية  برة اإلمقال  في  تنفيذ االعمال قع  و م  –أ     
 .في السلطة قسم اللوازم واألشغالو  المدينة

 

موعد    –ب      تحديد  المناقص  فورية  المطلوبة    لألعمال  التنفيذعلى  التوريد  فترة  تعتبر  كتابة  وخالفة 
 )أسبوع( على األكثر.

 
  ار خمسون دين(  50)   بقيمة غرامة ماليةفتفرض عليه    العقد   تنفيذ   ي فمتعهد  لا  تأخراذا    التأخير:ة  ام غر  -ج   

من  د  هعتعلى الم  التأخير%( من قيمة العقد واليحول فرض غرامة  15وبحد اعلى )  تأخيريوم    عن كل  
     . العقد  تنفيذ الضرر الناشئ عن التأخير في العطل و   حق السلطة في المطالبة في

 طريقة الدفع: -د    
 

 مالحظات.أو  حسب االصول وبدون أي نواقص واالستالم  التنفيذ ة بعد ية المالبقيمة المطال يتم دفع     
 

 -المتعهد : -3   
لشببر ة ويف ببد تقببديم  تالوعببات ل عمببال واضببحة عبب  ا قببدم معلومببات يجببع علببم المتعنببد    ي

 المطلوبة للموضوع  عاله. 
 
 
 
 

التعاقد ب(  2021/ 22رقم )  لوازمالعطاء  م  خالل    ة الخاصة صادياالقتبة  قلعة امنطق  ةغع سلط تر         
الشروط  حسع  الشامية /العقبة -( المقبرة اإلسالمية  350تنفيذ اعمال بناء قبور عدد )ل متخصصة عنةمع 

 الواردة في وثائق العطاء.  
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 ة العقبة االقتصادية الخاصةطة منطقسل 2020- -ايار
الشامية   -( المقبرة اإلسالمية 350عدد ) تنفيذ اعمال بناء قبور

 العقبة /

 

 

 

 14 من 4 صفحة 

 قصةللمشتركين بالمنا انيا :  التعليماتث
يمببببات (: سبببلطة منطقببببة العقببببة االقتصببببادية )حيثمببببا وردت فبببي عبببذه التعل السبببلطة عنبببي  لمببببةت -ظبببة:حمال

 لم تدل القرينة علم غير ذلك.الخاصة، ما 
ونفقتبل الخاصبة علبم  مسبووليةراك بنبذه المناقصبة    يحصبد بنفسبل وعلبم في االشت  ع علم م  يرغينبغي  

التي لنبا عالقبة بالمناقصبة  و تلبك األمور راعي  د يتفنم وي  مة لل لتقديم العرض واعميع المعلومات الالز 
 . ه سعار التي توثر علم وضع 

اقص بتعبئبببة قبببوم المنبببيو ذا العطببباء المناقصبببة المبببدر  فبببي عبببعلبببم نمبببوذ  عبببرض يقبببدم العبببرض  -  -1
 .ددة لذلكالنموذ  وعداول الكميات واألسعار ويوقع ويورخ وثائق العطاء في األماك  المح

 كلمات بخط واضح.لوحدة في عداول الكميات باألرقام والسعار اة خانة  كو  تعبئي يشترط    -ب 
ديم المنلاقص تقل د أملا إذا أرا ،بلل المنلاقص على وثائق العطاء من ق  ال يجوز إدخال أي تعديل -ج

، فلان باسلتطاعته أن يقلدم ذلل  فلي ملذكر  خاصلة عرض بديل أو إضافة بعض المالحظات 
الشلراء لي كما هو مطلوب وللجنلة  األص  م بالعرض أن يتقد ة  صلة ترفق بالعرض ، شريطمنف

 .في عرضة البديل أو ترفضه  في السلطة المختصة أن تنظر والرئيسيةة المحلي
 -دم البيانات والمعلومات التالية :يق نقص أيجب على المنا   -2

عنها ع المفوض بالتلللوقي لسئوللموضع منشا  المناقص فردا" كان أو شركة ، وكتاب التفويض   -أ
. 
لة مالية أو شي  مصدق لصالح السلطة وألمرها بالمبلغ المحلدد رض المقدم كفاع العيرفق م   -ب 

ل على حسن نية المناقص لللدخول يلكد ة باسم المناقص أو الشرك)ملحق عرض المناقصة ( في  
ل فلي األردن في المناقصة وعلى أن يكون ذل  ملن مصلرأ أو مسسسلة ماليلة مرخصلة للعمل

( أيلام 7السللطة خلالل )  تقررهن لم يحال عليهم العطاء حسبما  الذي  لمناقصينكفالة لالوتعاد هذه  
د إلية هلذه الكفاللة بعلد عاتفطاء  العلة العطاء ، أما المناقص الذي يحال علية  من تاريخ قرار إحا

 أن يقدم كفالة حسن التنفيذ ويوقع العقد . 
إليله كافلة توجله ي مي اللذ ه الرسلنلوامي فلي األردن ليعتبلر عنعنوان المناقص الكاملل الرسل -ج

ن تعتبلر وكأنهلا قلد عنلواالرسائل واإلشعارات وكل إشعار أو رسالة تبعث مسجلة على هلذا ال
لى المنلاقص تقلديمها أو إرفاقهلا بعرضله إذا ورد لهلا إ  ب لى يطسلمت إليه أي معلومات أخر

 ات .ذكر في الشروط أو المواصفات أو هذه التعليم
ات عللى أنهلا أي بند من البنود الوارد  في جداول الكميلأمام  المناقص  يدونها  ي  تعتبر األسعار الت -3

ربلا  المنلاقص أ  لل كلذ ة للذل  البنلد بصلور  جلاهز  للتسلليم وأنهلا تشلمالقيمة الكامللة والشلامل
 العقد.وتعويضه عن أي التزامات أخرى قد يتحملها وفقا لهذا 

سلار علن أي توضليح الستف  حاجلة لهنلاانلت  ك  أوكان هنلا  أي التبلاس    توضيح االلتباس : إذا -4
لللس المفوضلين ملن اجللل رئليس مج لوثلائق العطلاء فعللى المنللاقص أن يتقلدم بطللب خطللي إللى

( أيام ويتم 7سبق التاريخ المحدد لفتح العطاء بما ال يقل عن )د يعوفي م  التوضيح وإزالة االلتباس
 للعطاء  تقدمين لمت على جميع المناقصين اتوزيع اإلجابات على االستفسارا

 في ظرف مختووم على نسختين مختومتين أصل وصورة عروض: يقدم العرض متكامال" ع الإيدا -5
 -ن الخارج :مكتوب علية م



 

 المالية ن مديرية الشؤو المملكة األردنية الهاشمية  2021-22 رقم عطاء لوازمال

 ة العقبة االقتصادية الخاصةطة منطقسل 2020- -ايار
الشامية   -( المقبرة اإلسالمية 350عدد ) تنفيذ اعمال بناء قبور

 العقبة /

 

 

 

 14 من 5 صفحة 

 قص ويودع فوي صوندوا العطواءام ومعنوون إلوى رجوي  م لو منالاواسم    عطاءرقم واسم ال 

 عيبد  تأفوضبيالم جللسم ويمكن لرئيس ين لإليداعوذلك قبل الموعد والتاريخ المقرر  المفوضين
لوا علبم صبح عد تقديم العروض بإشعار خطي يبعث ببل للبم  بد مب  المناقصبي  البذي   بانوا قبد و م

 المحبدد لبذلك لال لذا اقتنبع رئبي  ا بعد الوقت يصلن ي عرض العطاء ول  تنظر السلطة في    وثائق
 مجل  المفوضي  بوعود مبرر قوي لذلك التأخير 

 تقديمببلاقص وال يجبوز سبحع عبذا العبرض بعبد للمنبب دم ملزمبارض المقبلعبميبة العبروض : يعتببر ازالل -6
داع إلي هتحديد ( يوما ابتداء م  آخر موعد تم  90لفترة ) بل  ويظد العرض ملزما للمناقص الذي تقدم

 العروض لال لذا حدد في دعوة العطاء مدة التزام  طول م  عذه المدة . 

 المبيعات.على  عامةبة الالضريلة شامغير ي ردنأسعاره بالدينار األعلى المناقص تقديم  -7

يتم دراسة عروض المناقصات وتقييمها بموجب نظام اللوازم واألشلاال لسللطة   تقييم العروض : -8
( من قلانون 56ى الماد   )تضالصادر بمق  2001( لسنة  4منطقة العقبة االقتصادية الخاصة رقم )
وتعديالته والتعليملات الصلادر  بموجبلة  2000( لسنة 32منطقة العقبة االقتصادية الخاصة رقم )

 .يكون المناقص على اطالع ومعرفة بها أنوالذي يفترض 
 -ق العروض :ب تدقيأسلو- 9  

عليبة تكبو     تنباق  ببي  حسباب عملبة  ي مبلب  ومبا يجبع   وعرض خطا لذا وعد في ال - 
يق سعر بطوت فقسلطة الحق بتعديد عملة المبل  بما يتالذه الجملة بتطبيق سعر الوحدة فع

 للعطاء.اإلعمالي   و المبل األسعار  الوحدة وبالتالي يتم تعديد مجموع
 بالكلمات فتعتبر  تابة ر  تابة باألرقام والمذ و العدد المذ ور  لذا وقع تباي  بي  -ب 

 لذلك.يح القيمة تبعا الكلمات عي الملزمة وتصح -ت 

جمببوع وع ويكببو  الممببجالمح يببتم تصببحي فأنببةلذا وعببد خطببأ فببي  ي مبب  العمليببات الحسببابية  - 
 للمناقص.المصحح ملزما 

تبرف  عرضبة  و    لجنبة الف ا،فينبلذا قام المناقص بتسعير بند بصورة مغلوطة  و مببال   -د 
 ار المناقصي  اآلخري  . الغلط مستأنسة بأسعار السوق الرائجة و  سعيح تصحقوم ب   ت

تحـتفظ  هـذ  التعليمـات كمـا يفرد و  تحتفظ السلطة بحقها في إهمال أي عرض غير متقيد بكل ما  -9
ا" تـرا  مناسـب بحقها في رفض أي عرض دون بيان األسباب ويحق للسلطة اختيـار العـرض الـذي

لعطـاء جئئيـا وعلـى ، كمـا يحـق للسـلطة إحالـة ال العـروض قيمـةبأقـ  تقيـدن الالعطـاء دوو إحالة  
فـي مطالبـة  قحـأي ء منـاقص لـم يفـئ بالعطـا أن يكـون ألي  أكثر من مناقص ويتم كل ذلك دون 

 . تعويض السلطة بأي
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 العقبة /

 

 

 

 14 من 6 صفحة 

لعقببد خببالل فتببرة لتوقيببع االسببلطة  للببميتقببدم    كفالببة حسبب  التنفيببذ : علببم المنبباقص الفببائز بالعطبباء  -10
يقببدم للسببلطة   فالببة حسبب     لببم المنبباقص بإحالببة العطبباء عليببة وع  بالغببةاريخ مبب  تبب  ( يببوم14)

قيمبة العقبد وذلبك ضبمانان لتنفيبذ العقبد تنفيبذان   % مب10التنفيذ )قبد توقيع نموذ  االتفاقية ( بمبلب  
رفبب   و اسببتنك    ور المنبباقص أختبب وإذاد تعنببد وفبباء ألغببراض العقببتامببا ولببدفع مببا يترتببع علببم ال

ا يحبق للسبلطة مصبادرة  فالبة التنفيذ المطلوبة فعنبدع عجز ع  تقديم  فالة حس    وتفاقية  قيع االتو 
  ولمطالببة بنبا الق اء وال يكو  للمناقص  ي حبق فبي ا  ملل  وعالمناقصة المرفقة بعرضل دو  الرع

 .بأي تعوي  بشأننا

 
 -:ى العنوان التالييجب إرسال العرض إل. -12

Aqaba Special Economic Zone Authority 

P. O. Box: 2565 

Aqaba, 77110, Jordan 

Procurements and Supplies Section 

 

خاصةالسلطة منطقة العقبة االقتصادية   

2565ص. ب.:   

، األردن 77110العقبة،   

شغالألاقسم اللوازم و   
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 العقبة /

 

 

 

 14 من 7 صفحة 

 واالتفاقية  والصيانة الكفاالتنماذج المناقصة و  /ثالثا 

 عرض المناقصة 1-ج    
 ة المناقصة  موذج كفالن  2-ج    
 كفالة حسن التنفيذ  وذجنم 3-ج    
 نموذج االتفاقية  4-ج    
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 العقبة /

 

 

 

 14 من 8 صفحة 

 1-ج 

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

 مفوضي    مجل  المعالي رئي
وثببائق العطبباء وتعليمببات  ات وعميببعول الكميبباقببة للشببروط ومواصببفات وعببد اسببة دقيبعببد    قمنببا بدر  -1

 ...............الخاصة بتوريد................................. المناقصة
قة بنا المحيطة بنا وغيرعا م  األمور التي لنا عالماعيتنا وعميع الظروف   المذ ورة  عاله وتفنمنا

شببروط ومواصفببببات العطببباء وفقببان ل اللببوازم بببببا  نقببوم بتوريببببد عببذهه نعببرض فأننببا نحبب  المببوقعي   دنبببا
 و  ي مبلب  آخبر يصببح  ر  ردنبينبادرة ديقبار المذ ورة في عداول الكميبات بمبلب  لعمبالي و وباألسع
 العطاء.بموعع شروط عذا  امستحق

خببببالل المببدة التببي لعقببد د ونسببلم اللببوازم المشمولببببة فببي اونتعنببد فببي حالببة قبببول عرضببنا عببذا    نببببور  -2
 الة .اريخ تبلغنا قرار اإلحاعتبارا م  ت ددعا في عرضنانح

 ةيببحس  التنفيذ م  مصرف  و موسسة مالة ونتعند في حالة قبول عرضنا    نقدم الكفالة المطلوب -3
ووفقبا  العطباء المبذ ور  عباله %( م  قيمة10مسجلة في األرد  ومقبولة لديكم وذلك بمبل  يعادل )

 المرفقة.  الكفالة وذ لنم

مب  التباريخ المحبدد لفبتح العطباء ويبقبم عبذا يوم ابتبداء  90لمدة زم بنذا العرض افق علم    نلتونو  -4
 المدة.لة عذه طيلزما لنا العرض م

ة والتوقيببع علينببا فببا  عرضببنا عببذا مببع قببرار اإلحالببة يشببكد اقيببة العقببد الرسببميفتوالببم    يببتم لعببداد ا -5
 عقدا ملزما بيننا .

ي  بإبداء  سباب ار وإنكم غير ملزمء علم اقد األسعي  بإحالة العطا ذلك بأنكم غير ملزممكم  ونعل -6
   ذلك.

 ................. .حرر في عذا اليوم ...........................................م  شنر ... 
 ......... .......وخاتمة توقيعلاسم المناقص .................................................

 ................. ......................................................ره ............. باعتبا
 المناقص.ومفوضا رسميا لتوقيع عذا العرض ونيابة ع  

 ...... .....التوقيع. ............................. االسملشاعد : ...................... او نالع
 ............... ...................................................... وعنوانل عملة  مكا 

 

 



 

 المالية ن مديرية الشؤو المملكة األردنية الهاشمية  2021-22 رقم عطاء لوازمال

 ة العقبة االقتصادية الخاصةطة منطقسل 2020- -ايار
الشامية   -( المقبرة اإلسالمية 350عدد ) تنفيذ اعمال بناء قبور

 العقبة /

 

 

 

 14 من 9 صفحة 

 2  –ج 
 نموذج كفالة المناقصة 

Form of Tender Guarantee 
 

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

المنللا أن .................... لقللد تللم إع......................................(: .إلللى السللاد  )صللاحب العمللل
......................... سللليتقدم بعلللرض ...............................................المنلللاقص شلللركة: .

نص على أن يتقدم اء تاقصة للمشروع المنوه عنه أعاله استجابة لدعو  العطاء، ولما كانت شروط العطللمن
 صللللللرفنا: مللللللع عرضلللللله، وبنللللللاء علللللللى طلبلللللله، فلللللل ن مقص بكفالللللللة مناقصللللللة المنللللللا

فع ............. يكفل بتعهد ال رجعة عنله أن يلد ...............................................بن  ............
ضلمن طلب خطي ملنكم وبحيلث يتأول  لكم مبلغ: ................................................ عند ورود  

 الطلب ما يلي:
 
بعد انقضاء آخر موعد لتقديم العروض أو قبل  فقة منكم، قام بسحب عرضه  أن المناقص، بدون موا      -أ  

 ( يوما، أو 90صالحية العرض المحدد  بل) انقضاء 
بم      -ب  العقد  اتفاقية  إبرام  في  أخفق  ولكنه  عليه،  العطاء  ب حالة  قمتم  قد  )وجب  أنكم  من  1/6الماد    )

 العقد، أو شروط 
( من  2/ 4)  ضمان األداء بموجب الماد   ه ، ولكنه أخفق في تقديم  أنكم قد قمتم ب حالة العطاء علي      -ج

 شروط العقد. 
 

( يوما ويتعين إعادتها إلينا، كما أن  90الكفالة البالاة )  وعلى أن يصلنا الطلب قبل انقضاء مد  صالحية
 في األردن. القوانين المعمول بها مها هذه الكفالة تحك

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

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 

 المالية ن مديرية الشؤو المملكة األردنية الهاشمية  2021-22 رقم عطاء لوازمال

 ة العقبة االقتصادية الخاصةطة منطقسل 2020- -ايار
الشامية   -( المقبرة اإلسالمية 350عدد ) تنفيذ اعمال بناء قبور

 العقبة /

 

 

 

 14 من 10 صفحة 

 3-ج
 

 
 اصة العقبة االقتصادية الخطقة سلطة من

 داء )كفالة حسن التنفيذ( نموذج ضمان األ

Performance Guarantee 
.... يسرنا إعالمكم  ...................................... اد : .......................................... إلى الس

 ............. اول: ................المقبأن مصرفنا: ...................... قد كفل بكفالة مالية، 

.................................. بمبللغ: ) (المتعللق بمشلروع: ......       /        وص العطاء رقم )بخص

وذل  لضمان تنفيلذ العطلاء المحلال عليله    .............................................. ( دينار أردني......

طلب خطلي بمجرد ورود أول   –بأن ندفع لكم  ولة، وأننا نتعهد  د  في وثائق عقد المقالوارحسب الشروط ا

ملع ذكلر األسلباب الداعيلة لهلذا   –كور أو أي جزء تطلبونه منه بدون أي تحفظ أو شرط  منكم المبلغ المذ 

عن نظر  وذل  بصرأ ال  –المقاول قد رفض أو أخفق في تنفيذ أي من التزاماته بموجب العقد    الطلب بأن

ريخ فالة سارية المفعول ملن تلاعلى إجراء الدفع.وتبقى هذه الك   من جانب المقاولأي اعتراض أو مقاضا

هر ............... عقد المحدد مبدئيا بتاريخ ........... شلإصدارها ولحين تسلم األشاال المنجز  بموجب ال

 ى طلب صاحب العمل.ء علمن عام ................ ما لم يتم تمديدها أو تجديدها بنا

 . .............................  يع الكفيل / مصرأ:توق

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

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

 
 
 
 

 

    

 

 



 

 المالية ن مديرية الشؤو المملكة األردنية الهاشمية  2021-22 رقم عطاء لوازمال

 ة العقبة االقتصادية الخاصةطة منطقسل 2020- -ايار
الشامية   -( المقبرة اإلسالمية 350عدد ) تنفيذ اعمال بناء قبور

 العقبة /

 

 

 

 14 من 11 صفحة 

 4-ج
 

 
 اتفاقية العقد  نموذج 

Form of Contract Agreement 

 

 
          : رقم اءالعط                                                             :لمشروعا 

                   
 

 
 2021لسنة ............... شهر  ......... من..........ليوم ذا ا وي هوة ف ويواالتفاق  ذهوه حررم

 
 بين

 األول" الفريقى اعتباره "عل  م ل  المفوضين لها رجيويمث سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصةالعمل  صاحب
 و

 الثاني" الفريق" تبارهلها ................................. على اع.......................ويمثالمقاول السادة .....
لةةذت تقةةدم بةة  ناقصةةة اكان قد قبل بعرض الم  ولما،  بتنفيذ المشروع أعاله  راغبا في أن يقوم المقاول  كان صاحب العمل    لما

 وفقا لشروط العقد، فيها  مشروع وانجازها وإصالح أية عيوبلتنفيذ أشغال الل  المقاو

                             

 ن الفريقين على ما يلي:بي االتفااتم  فقد
 
إليها فيما    المشار  العقدوالتعابير الواردة في هذه االتفاقية نف  المعاني المحددة لها في شروط    للكلمام  يكون - 1

 بعد.
 
 ا وتفسيرها بهذه الصورة: هذه االتفاقية وتتم قراءته  نمالمدر ة تاليا  زءا ال يت زأ  الوثاجق تعتبر - 2

 . ........................ .................................... رقم  :القبول"  كتاب" -أ
 .. ...................................................:  " عرض المناقصة كتاب" -ب
 .. ............. ...................رقام: .................. ام األالمناقصة ذ مالحق -ج
 ... .........................................(: .......العقد )الخاصة والعامة شروط -د
 .. .... ........ : ........................................................المواصفام -ه
 .. .. ...............(:..........األخرى وال داولام سعرة ) داول الكميالم ال داول -و

 
  العقد المقبولة" قيمة       -3

 .............. ....................................................اإلن از" ..... مدة" ▪
 ............. ......................... غرامة التأخير ................................ ▪

 

.........  .ل رسوم طوابع رقم..............وص
 ..................... .. وصل  امعوووة رقم

 .............التاريخ................... القيمة ............
 لقيمة .........................التاريخ................... ا

 
 



 

 المالية ن مديرية الشؤو المملكة األردنية الهاشمية  2021-22 رقم عطاء لوازمال

 ة العقبة االقتصادية الخاصةطة منطقسل 2020- -ايار
الشامية   -( المقبرة اإلسالمية 350عدد ) تنفيذ اعمال بناء قبور

 العقبة /

 

 

 

 14 من 12 صفحة 

الدفعا  صاحب  امقي  إزاء – 4 بدفع  المستحقة  العمل  يتعهد    صللمناق م  للشروط،   األشغال تنفيذ  ب  المناقص وفقا 

 .خل حدود المنطقة الخاصةبالقوانين المرعية دا وااللتزام ألحكام العقد وإن ازها وفقا
 
أن يدفع  ب  العمل  بتنفيذ األشغال وإن ازها وإصالح أية عيوب فيها وتسليمها، يتعهد صاحب  مناقصال  قيام  إزاء - 5

 العقد.  فيألسلوب المحدد ب أحكام العقد في المواعيد وباقيمة العقد بمو   قصالمناإلى 
 
أعاله وذلك وفقا للقوانين  االتفاقية وتوقيعها في الموعد المحدد    هذه   تقدم فقد اتفق الفريقان على إبرام  ما   على  اءاوبن

 المعمول بها.

 
 

 األول )صاحب العمل( الفريق

 
 ( المناقص ي )الثان  يقالفر

 

 
 المفوضين  رئيس مجلس:      سم اال
 

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

 
 :     االسم 

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

 
 

 

 -وقد شهد على ذل  :       -وقد شهد على ذل :

 
 -التوقيع:

 
 
 
 
 

 
 -التوقيع:

 

 
 -الوظيفة:

 
 لية سون المامدير الش

 
 
 

 
 -الوظيفة:

 
 واإلشاال رئيس قسم اللوازم

 
 
 
 
 
 
 



 

 المالية ن مديرية الشؤو المملكة األردنية الهاشمية  2021-22 رقم عطاء لوازمال

 ة العقبة االقتصادية الخاصةطة منطقسل 2020- -ايار
الشامية   -( المقبرة اإلسالمية 350عدد ) تنفيذ اعمال بناء قبور

 العقبة /

 

 

 

 14 من 13 صفحة 

 -:والخاصة ط العامةرابعا: الشرو
 

العامة               الشروط  واألشاال   والخاصة   تعتبر  اللوازم  نظام  )   في  لسنة  4رقم  سلطة    2001(  في 
منطقة العقبة االقتصادية الخاصة السارية بتاريخ طر  هذا العطاء وجميع ما يتبعها من تعليمات شروطاً  

بأنه قد اطلع عليها   منه  وتفهمها وقبل بجميع  عامة لهذا العطاء وأن تقديم عرض المناقص يعتبر التزاماً 
 .  بنودها 

 

 
 -:  للعمل المطلوب  مواصفام الفنيةال : ا  خامس

 

 لمن الداخ  سمX 80م2القياس  -1

 سم 15طوب  -2

 سم 3ل عن بوليسترين عزل اليق  -3

 ( سم )ثالث طوبات 65االرتفاع  -4

ديد  رفيس مع شبك ح ي ( لكل قبر ف5عدد )سم  95X40X 7قياس  ملم  7سماكة  اغطية   -5

 ر. ويتم توزيعها على القبو كل بالطة ( ل6عدد )  وقضبان حديد  لم م 10

 تكحيل القبر من الداخل.  -6

 

 

 شروط اإلضافية: سادساً :ال

 

 . ى المبيعاتعل الضريبة العامة  شاملةغير  على المناقص تقديم أسعاره بالدينار األردني  .1

اإلسالمية  يتم   .2 المقبرة  في  االعمال  تنفيذ  الع  -موقع  /بمدينة  مع  وبالتنسيق  –قبة  الشامية 

 خدمات المدينة وقسم اللوازم واألشغال في السلطة مديرية  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 المالية ن مديرية الشؤو المملكة األردنية الهاشمية  2021-22 رقم عطاء لوازمال

 ة العقبة االقتصادية الخاصةطة منطقسل 2020- -ايار
الشامية   -( المقبرة اإلسالمية 350عدد ) تنفيذ اعمال بناء قبور

 العقبة /

 

 

 

 14 من 14 صفحة 

 
 
 -: والخالصة النهاجية نهاجيم اللكمياا دول   -:  ا  بعاس

المواصوفام  حسوب الشوامية االعقبوة  -سوالمية  المقبورة اإلفي    تنفيذ اعمال بناء قبور  :المشروع
 -:الفنية الواردة في وثاجق العطاء

 

 

 

 الفعلية )              ( يوما التنفيذمدة 

 

 

لرقما  مية الك الوحدة  وصف البند  

 المبلغ اإلجمالي  سعر الوحدة
 

 فلس دينار  فلس
 
 دينار 
 

1 
ــالمية  ــرة اإلسـ ــي المقبـ ــور فـ ــاء قبـ ــال بنـ ــذ اعمـ  -تنفيـ
ة فـي الشامية /العقبة حسـ  المواصـفات الفنيـة الـوارد

 .ثائق العطاءو 
     350 عدد 

 نسبة الخصم :     )           ( % *
 ( %  )              نسبة الئيادة :

      

    تابة: المجموع النهائي ك

 ____ _________________ __________________ ابة:   ___________ــــــئي كتجموع النهاالم
 __ ____ _______________ __ _____________________:  ______ ــــــــــــاقصلمنــــــــــــــــــاسم ا

 __ _______ _______________________ ___________ ـــــــخ :   _______ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتاريلا
 ____ ________________________ __________ـة:   ____________ ــــــــــــــــــــــــــــــــــشركختم ال

 ______________ ______خلوي ________________________: ___ـة ـــــــــــــــــــــــــــهاتف الشركـــ

 ____________ _______________________________ _________ :  ـــة ــــــــــــــــــــــــلشركـفاكس ا


