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  نظافة محمية البترا االثريه      :  المشروع                  
                 

 
 13/2016م خ  العطاء رقم :                 

 
 

 التعليمات للمناقصين  –أ 
 الخاصة المواصفات –ب 
 الشروط الخاصة   –ج 

 نماذج العرض والضمانات واالتفاقيات والبيانات -د
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 التعليمات للمناقصين  –

Instructions to Tenderers 

 
 (           13/2016م خ     العطاء رقم )

 
  نظافة محمية البترا االثريه     بمشروع : الخاص 

يمكن للمقاولين الذين يحق لهم شراء نسخ  المناقصخة بمو خإل ان خنن  خن طخرا عخذا العطخاءب والخرا بين  (1)
باالشتراك في المناقصة أن يتقدموا للحصول  لى نسخة من وثائق العطاء الموز ة مع الد وة مقابل دفع 

 ثمن النسخة المقرر.
 
 لهذا المشروع ما يلي: ل وثائق العطاءتشم (2)
 

 د وة العطاء بما فيها ان نن -
  
  

 التعليمات للمناقصين -أ 
 الخاصة المواصفات -إل 
 الشروط الخاصة  -ج 
 نماذج العرض والضمانات واالتفاقيات والبيانات -د
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 إ داد وتقديم  روض المناقصات
 

 طريقة تقديم العروض:
 2كخخم264تبخخر محميخخة البتخخراء اذثريخخة ذات خصوصخخيةب حيخخ  تبلخخة مسخخاحة المحميخخة ان ماليخخة حخخوالي تع (3)

 600 لخى امتخخداد مسخخاحتها الواسخعةب يبلخخة معخدل زوار المحميخخة حخخوالي  الطبيعخخيوتمتخاز المحميخخة بخالنوع 
رتخإل  ليهخا ألف سائح سنويًا من مختلف ال نسيات وتكون عنالخك مواسخم ترتفخع فيهخا نسخبة الخزوار ومخا يت

مخخن زيخخادة أ خخداد مقخخدمي الخخخدمات داخخخل الموقخخعب كمخخا تنفخخرد المحميخخة فخخي انتشخخار الكهخخوف اذثريخخة وكثخخرة 
وتبا خد المنخاطق كمخا تشخهد المحميخة  شخعاإلالممرات والمسارات التي يسلكها السياا بانضافة إلخى كثخرة ال

 لذال السخياا  لخى مختلخف المسخارات.حركة للدواإل والحيوانات داخل المحمية وباسختمرارب وذلخك ليايخات نقخ
  لخخخخخخى مخخخخخخن ير خخخخخخإل باالشخخخخخختراك فخخخخخخي عخخخخخخذ، المناقصخخخخخخة أن يقخخخخخخوم بزيخخخخخخارة موقخخخخخخع العمخخخخخخلب وأن يتعخخخخخخرف 
 ليخخهب وأن يحصخخل بنفسخخه و لخخى مسخخقوليته ونفقتخخه الخاصخخةب  لخخى  ميخخع المعلومخخات النزمخخة لخخه لتقخخديم 

ات المحليخةب وظخروف العمخلب وكخل العرضب وأن يتفهم ماعيتها والظروف المحيطة بالمشخروع وسخائر العخاد
 اذمور اذخرى التي لها  نقة بالمناقصةب أو تلك التي تقثر  لى وضع أسعار  رضه.

 
يقخخدم  خخرض المناقصخخة  لخخى نمخخوذج  خخرض المناقصخخة المخخدرج فخخي عخخذا الخخدفترب ويقخخوم المنخخاقص  -أ 

وثخائق المناقصخة بتعبئة النموذج و دول الكميات واالسخعار وأي  خداول أو منحخق أخخرى ويوقخع 
 في اذماكن المحددة لذلك.

 يشترط أن يكون تعبئة خانة أسعار الوحدة في  داول الكميات باذرقام والكلمات بخط واضح. -إل 
ذا أ رى المنخاقص أي تعخديلب  -ج  ال ي وز إدخال أي تعديل  لى وثائق العطاء من قبل المناقصب وا 

 يقدي الى رفض  رضه.أو إذا أخل بأي من عذ، التعليماتب فإن ذلك 
أما إذا أراد المناقص تقديم  رض بديلب فإن باستطا ته أن يقدم ذلك في مذكرة خاصخة منفصخلة 
 ترفخخخخخخخخق بخخخخخخخخالعرضب شخخخخخخخخريطة أن يتقخخخخخخخخدم بخخخخخخخخالعرض اذصخخخخخخخخيل كمخخخخخخخخا عخخخخخخخخو مطلخخخخخخخخوإل فخخخخخخخخي 

 الشروطب ولل نة العطاءات المختصة أن تنظر في  رضه البديل أو ترفضه.
 
 رضه  لى النسق المطلخوإل فخي عخذ، التعليمخات ود خوة العطخاء وأن يشختمل ي إل  لى المناقص أن يقدم  (4)

 العرض  لى البيانات والمعلومات التالية:
 

وضع منشأة المناقص فردا كان أو شركةب وكتخاإل التفخويض للمسخقول المفخوض بخالتوقيع  نهخا.  -أ 
ذا كانت عناك مشاركة بشكل ائتنف فإنه ي إل  لى الشركات المتآلفخة تقخديم اتفاقيخة االئختنف  وا 

بينها بحي  يكون التآلف بالتكافل والتضخامن )م تمعخين ومنفخردين(ب وأن يوقخع أطخراف االئختنف 
  لى العرضب وأن يقدموا الكفاالت والضمانات بأسمائهم م تمعين.

التي سخبق وأن أن زعخاب والمشخاريع  المماثلة خبرة المناقص ومقعنتهب مع بيان وصف المشاريع -إل 
 م بها حالياب وبيان نسإل إن ازعا بأرقام واقعية.الملتز 
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-  
يرفخخق مخخع العخخرض المقخخدم كفالخخة ماليخخة أو شخخيك مصخخدق لصخخالح صخخاحإل العمخخل وذمخخر،ب بخخالمبلة  -ج  

المحدد في )ملحق  رض المناقصة(ب كدليل  لى  دّيخة التخزام المنخاقص للخدخول فخي المناقصخةب 
قسسخخة ماليخخة كخخل منهمخخا مخخرخص للعمخخل فخخي و لخخى أن تكخخون تلخخك الكفالخخة صخخادرة  خخن بنخخك أو م

 اذردن.
تعخخاد عخخذ، الكفخخاالت  للمناقصخخين الخخذين لخخم يحخخل  لخخيهم العطخخاءب حسخخبما تقخخرر، الل نخخة المختصخخة 

( أيخام مخن تخاري  إحالخة العطخاء أو انتهخاء صخنحية كفالخة المناقصخة أيهمخا أسخبق. أمخا 7خنل )
كفالخخة بعخخد أن يقخخدم ضخخمان اذداء ويوقخخع المنخخاقص الخخذي يحخخال  ليخخه العطخخاء فتعخخاد إليخخه عخخذ، ال

 العقد.
فعنخخدعا يتو خخإل  (Bonds)أمخخا إذا كخخان المنخخاقص منتميخخا إلخخى بلخخد تسخختعمل فيخخه ضخخمانات تخخأمين 

  لخخى المنخخاقص أن يتقخخدم بطلخخإل مسخخبق إلخخى صخخاحإل العمخخل لمعرفخخة فيمخخا إذا كخخان يقبخخل مثخخل عخخذا
 من بنوك محلية  ند تقديمها.الضمانب وفي كل اذحوال ي إل أن تكون تلك الضمانات مصدقة 

 نوان المناقص الرسمي الكامل. أما إذا كان مركز المناقص الرئيسي خارج اذردن فإن  ليه أن  -عخ 
يحدد  نوانا له في اذردن ليعتبر  نوانه الرسخمي الخذي تو خه إليخه كافخة المراسخنت وانشخعارات. 

 ر وكأنها قد سلمت إليه.وكل إشعار أو رسالة تبع  مس لة  لى عذا العنوان تعتب
أن يقخخدم تحلخخين ذسخخعار البنخخود الرئيسخخية المحخخددة فخخي العطخخاءب مبينخخا تكخخاليف المخخواد والت هيخخزات  -و 

 والمصخخخخخخخاريف انداريخخخخخخخة واذربخخخخخخخاا نن خخخخخخخاز بنخخخخخخخود اذشخخخخخخخيال  ا خخخخخخخور العمخخخخخخخال   اآلليخخخخخخخة و
 كاملة.

قهخا بعرضخه إذا كانخت مطلوبخة أي معلومات أو بيانات أخرى يطلإل إلى المنخاقص تقخديمها أو إرفا -ز 
 بمو إل الشروط الخاصة االضافية أو المواصفات الخاصة أو عذ، التعليمات.

 
  

 
 توضيح االلتباس: (5)

 
إذا كان عنخاك أي التبخاس أو تنخاقض فخي وثخائق العطخاءب أو كانخت عنخاك حا خة لتوضخيح أي  مخوض فخي 

ل نخخة العطخخاءات المختصخخة مخخن أ خخل  وثخخائق العطخخاءب فعلخخى المنخخاقص أن يتقخخدم بطلخخإل خطخخي إلخخى رئخخيس
زالخخخخة االلتبخخخخاس فخخخخي مو خخخخد يسخخخخبق التخخخخاري  المحخخخخدد لفخخخختح العطخخخخاء بمخخخخا ال يقخخخخل  خخخخن )  ( 7التوضخخخخيح وا 

أيامب ويتم توزيع ان ابة خطيا  لى االستفسارات  لى  ميع المناقصين المتقخدمين للعطخاءب وال ي خوز أن 
 حدد لتقديم العرض.يتخذ مثل عذا التوضيح مبررا لطلإل تمديد المو د الم
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 إيداع العروض: (7)
 
 (      /    يقدم العرض متكامن وفي ظرف مختوم مكتوإل  ليه من الخارج  طاء رقم )   -أ 

 _______________________________________ الخاص بمشروع : 
_________________________________________________________ 

في صندوق العطاءات الذي تحدد، ل نخة العطخاءات المختصخة فخي إ ننهخا واسم المقاول ويودع 
  ن العطاء وذلك في أو قبل المو د والتاري  المحددين لإليداع.

 إن أي  رض يقدم بعد مو د انيداع يرفض ويعاد إلى صاحبة مقفن. -إل 
نخص فخي د خوة تفتح العروض  ادة في  لسة  لنية بحضور من ير إل من المناقصخينب إال إذا  -ج 

 العطاء  لى اتباع أسلوإل آخر.
 إلزامية العروض: (8)

 
يعتبخخر العخخرض المقخخدم ملزمخخا للمنخخاقص وال ي خخوز سخخحإل عخخذا العخخرض بعخخد تقديمخخه ويظخخل العخخرض ملزمخخا 

( يومخا ابتخداء مخن تخاري  إيخداع العخروض إال إذا حخدد فخي د خوة العطخاء 90للمناقص الذي تقدم به لفترة )
 عذ، المدة.مدة التزام أطول من 

 
  منت الدفع وسعر المناقصة: (9)
 

  لى المناقص تقديم أسعار، بالدينار اذردني إال إذا نص  لى  ير ذلك في شروط د وة العطاء.
ذا كانت عنالك  منت أخرى للدفع منصوص  ليها في نموذج  رض المناقصخةب فإنخه ي خإل تحديخد تلخك  وا 

 اذساسي". العمنت وأسعار تحويلها في مو د "التاري 
 

حالة العطاء  تقييم العروض وا 
 
 تقييم العروض: (10)

يخختم دراسخخة  خخروض المناقصخخات وتقييمهخخا بمو خخإل تعليمخخات العطخخاءات الحكوميخخة الصخخادرة بمو خخإل نظخخام 
 اذشيال الحكوميةب ويفترض في المناقص أن يكون  لى اطنع ودراية بهذ، التعليمات.

 أسلوإل تدقيق العروض: (11)
د في العرض خطأ أو تناقض بخين حسخاإل  ملخة أي مبلخة ومخا ي خإل أن تكخون  ليخه عخذ، إذا و  -أ 

المختصخة الحخق بتعخديل  ملخخة المبلخة بمخا يتفخق وتطبيخخق  فالل نخخةال ملخة بتطبيخق سخعر الوحخدةب 
 سعر الوحدةب وبالتالي يتم تعديل م موع اذسعار أو المبلة ان مالي للعطاء وفقا لذلك.

لمخخذكور باذرقخخام  خخن المخخذكور كتابخخة بالكلمخخاتب فتعتبخخر كتابخخة الكلمخخات عخخي إذا اختلخخف العخخدد ا -إل 
 الملزمة وتصحح القيمة تبعا لذلك.
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إذا و خخد خطخخأ فخخي أي مخخن العمليخخات الحسخخابيةب فإنخخه يخختم تصخخحيح الم مخخوع ويكخخون الم مخخوع  -ج 
 المصحح ملزما للمناقص.

بنخخودب فإنخخه يحخخق لل نخخة المختصخخة إمخخا إذا و خخد أن المنخخاقص لخخم يقخخم بتسخخعير بنخخد أو أكثخخر مخخن ال -د 
رفخخض العخخرضب أو ا تبخخار تلخخك البنخخود  يخخر المسخخعرة وكأنهخخا محملخخة  لخخى بنخخود العطخخاء اذخخخرىب 

 و لى المناقص تنفيذعا )فيما إذا أحيل  ليه العطاء( بدون مقابل.
 ما يلي:إذا قام المناقص بتسعير بند بصورة ميلوطة أو مبالة فيهاب فلل نة المختصة الحق ب -عخ 

 رفض العرضب أو - 1
تعديل اذسعار بموافقة المقخاول مستأنسخة بأسخعار السخوق الدار خة وأسخعار المناقصخين  - 2

اآلخرين ) شريطة أن تبقى القيمة ان ماليخة للعخرض بعخد التعخديل مسخاوية أو أقخل مخن 
 قيمة العرض بعد التدقيق الحسابي(.

إعمال أي  رض  ير متقيد بما ورد فخي عخذ، التعليمخات. كمخا  تحتفظ ل نة العطاءات المختصة بحقها في (12)
حالة العطاء دون التقيد بأقخل العخروض قيمخةب  تمارس صنحياتها بمو إل أحكام نظام اذشيال الحكومية وا 
ويتم كل ذلك دون أن يكون ذي مناقص لم يفز بالعطاء أي حق فخي مطالبخة صخاحإل العمخل بخأي تعخويض 

 إزاء ذلك.
 
 العروضقييم وت تقديم  -*
 

 -يطلإل من الشركات المشاركة في العطاء تقديم  رضين فني ومالي  باللية العربية و لى النحو التالي:
   العرض الفني -3-1

 -يتم تقديم العرض الفني بميلف منفصل ميلق ويشمل ما يلي:
 

 .سنوات السابقة الخمسالخبرات العامة للشركة خنل  -1
من حي  طبيعة العمل والح م  مشروع واحد مشابهة وبحي  يتم تقديم الخبرات المتخصصة للشرك -2

خنل الخمس سنوات االخيرة. ويطلإل  تقديم التوثيق النزم لهذ، الخبرات  لى شكل شهادات مصدقة من 
نموذج  –قبل ال هات التي تم ان از عذ، المشاريع لصالحها )حسإل النموذج المعتمد لهذ، الياية 

  الخبرات المتخصصة(
 ال هاز الفني للشركة وبحي  يبين العرض كافة التخصصات المتوفرة وخبرات عذا ال هاز -3
وبحي  تبقى الشركة ملتزمة بتوفير ا ضاء  اال مال المطلوبهفريق العمل الذي سيقوم  لى ان از  -4

هم وخبراتهم في مبينة مقعنت العملعذا الفريق بعد االحالة. كما يطلإل تقديم السير الذاتية ال ضاء فريق 
المطلوبة وبحي  تكون كافة السير الذاتية موقعة من قبل صاحإل السيرة الذاتية والمفوض  اال مالم ال 

 عذا العطاء وحسإل النموذج المعتمد للسيرة الذاتية. ذ راض ن الشركة 
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 -منه ية وخطة العمل وبحي  تشمل: -5
بيان كيفية اال داد لها وتنفيذعا  ال واال مالمنه ية التي سيتم اتبا ها الن از كافة  -

 وتحقيقها 
بشكل مفصل. وبحي  يتم  العملخطة العمل التي سيتم اتبا ها وبحي  تبين كافة مراحل  -

 العمل .بيان ادوار كافة ا ضاء فريق 
 . عيكلية ادارة المشروع وتنظيم الكوادر العاملة  لى ان از، -

فة ال هات الرسمية المعنية ووثائق التصنيف لدى دائرة شهادات ووثائق تس يل الشركة لدى كا -6
 العطاءات الحكومية

 الوضع المالي للشركة موثقا بال داول التي تبين التدفقات النقدية وبما يثبت المنءة المالية للشركة -7
 

 نموذج الخبرات المتخصصة
 

 -الدولة: -اسم المشروع:

 -مشروع:اسماء ا ضاء الفريق الذي ان ز ال -الموقع:
 

 - دد ا ضاء الفريق: -اسم صاحإل العمل:

 -ال هد البشري الذي تم بذله الن از المشروع: -العنوان:
 

تاري  البدء 
 -)شهر/سنة(:

تاري  االن از 
 -)شهر/سنة(:

 

 -قيمة المشروع )بالدينار االردني(:

من قبل الشركة المقتلفة  ال هد البشري الذي تم بذله اسماء ا ضاء االئتنف )اذا كان عناك ائتنف(
 -الن از المشروع:

 

 -اسماء رئيس الفريق واالخصائيين الرئيسيين في الفريق:
 

 -وصف المشروع واعم  ناصر،:
 

 -بيان الخدمات  التي قدمها الفريق المعني بالعطاء الحالي:
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 النموذج المعتمد للسيرة الذاتية
 
ا -

 -لمهمة /الوظيفة المقترحة ضمن فريق :ا

ا -
 -سم الشركة:ا

ا -
 -سم المهندس /االخصائي/الخبير:ا

ا -
 -لوظيفة/م ال االختصاص:ا

ت -
 -اري  الميند:ت

-  
 -دد سنوات العمل/الخبرة مع الشركة: 

ا -
 -ل نسية:ا

-  

ا -
 -لمهام المكلف بها بشكل مفصل:ا

 -لمقعنت االساسية:ا
 
 

 -س ل الخبرات العملية والوظائف التي شيلها:

ا -
 ان در ة االتقان )كتابة وقراءة ومحادثة(لليات التي يتقنها مع بيا

 

 تلتزم الشركة بتقديم كافة الوثائق الدا مة للسيرة الذاتية  ند الطلإل مصدقة حسإل االصول
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 العرض المالي  -3-2
 -يتم تقديم العرض المالي بميلف منفصل ميلق ويشمل ما يلي:

ر اال مالي مبينا قيمة ضريبة المبيعات موضوع العطاء وقيمة السع اال مال نن ازتقديم السعر -1
 -وبحي  يتم تقديم  داول تفصيلية مبينة ما يلي:

  أ رة العمال وفريق العملكلفة  - 
 والمحروقات الصيانةشامن  اآلليات إي اركلفة -
 ومستلزمات العطاء كلفة المواد -
 الموحد للعمال كلفة الزي -
 ما ي.م موع الضمان اال ت -                   
  أية أمور أخرى يراعا المناقص مناسبة وتدخل في الم موع العام -                   
 وكتابةً  يتم كتابة االسعار رقماً  أن لى 

 .الن از العمل  لى اكمل و ه النزمةيشمل السعر المقدم كافة الكلف  -2
مالي( المقدم حسإل النموذج %( من قيمة العرض المالي )السعر اال 5كفالة دخول العطاء بقيمة ) -3

 المرفق للكفالة ضمن وثائق العطاء
 
 اسس تقييم العطاء -3-3

لعرض وزن ل% من  نمة التقييم ومنح 50نسبة وعي الفني لعرض وزن لسيتم تقييم العطاء بحي  يتم منح 
 -% من  نمة التقييم .ويتم تقييم العرض الفني  لى النحو التالي:50نسبة وعي  المالي 

 
 الحد اال لى للتقييم نود و ناصر التقييمب 

  نمات  5 االنطباع العام  ن الشركة وخبراتها العامة ومنئتها المالية 1

 المشاريع التي قامت بها الشركة في عذا الم ال خنل الخمس سنوات االخيرة  2
  . طبيعة العمل من حي  مشابه واحد مشروع  لى ان يتضمن ذلك 

  نمة 25

والقدرة  لى تنفيذ العطاء  اذ مالفريق العمل الذي سيقوم  لى ان از ت خبرا 3
   لى اكمل و ه .

  نمة 25

  نمة 35 العمل سير منه ية وخطة  - 4

قدرة الشركه / المقسسه  لى المساعمه  ودورعا  وت اربها في تنمية الم تمع   5
  0) المسقوليه الم تمعيه ( 

  نمات 10

 نمة  100 الم موع  
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 مدة صنحية العروض -3-4

( يوم وبحي  يلتزم المتقدم بتوفير كافة ا ضاء 90ستكون مدة صنحية العرض الفني والعرض المالي المقدم )
الفريق الفني المقترا في العرض الفني كما يتم االلتزام بصحة وموثوقية كافة المعلومات والوثائق المقدمة ضمن 

 العرض.
 
 فتح العروض -3-5
ي المو د المحدد يتم فتح العروض المقدمة من قبل الل نة المختصة في سلطة اقليم البتراء التنموي السياحي ف

 لى الميلفات المتضمنة العروض المالية  انبقاءو وبحي  يتم فتح الميلفات المتضمنة ميلفات العروض الفنية 
لمالية فقط للشركات التي ت تاز التقييم الفني اي ميلقة لحين ان از تقييم العروض الفنية. يلي ذلك فتح العروض ا

 . 70/100 للن اا في العرض الفني  وعو التي تحصل  روضها الفنية  لى الحد االدنى 
 تحديد العرض الفائز -3-6

ا ن،(  3-3سيكون العرض الحاصل  لى  نمة التقييم اال لى )الفنية والمالية حسإل النسإل المبينة في البند 
التي قدمته  في حال استوفي  ميع شروط العطاء وحصل  الفائز والذي سيتم االحالة  لى الشركة عو العرض 
 ة اقليم البتراء التنموي السياحي.طفي سل بانحالةة الل نة المختصة  لى موافق

 
 ا نن النتائج -3-7

البترا التنموي السياحي في سيتم ا نن نتائج تقييم العروض النهائية  لى لوحة اال ننات في مقر سلطة اقليم 
 وادي موسى.

 الضمانات )الكفاالت(
 ضمان اذداء )كفالة حسن التنفيذ( : (13)

مخن تخاري  إبن خه خطيخا بإحالخة   شخرة ايخام لى المناقص الفائز بالعطاء أن يقوم بتوقيع العقد خنل فترة 
ان اذداء  نخد توقيخع اتفاقيخة العطاء  ليه أو تلزيمه لهب و لى المناقص أن يقخدم إلخى صخاحإل العمخل ضخم

العقخخد حسخخإل نمخخوذج الضخخمان المرفخخقب وتكخخون قيمخخة عخخذا الضخخمان الصخخادر  خخن أحخخد البنخخوك أو احخخدى 
المقسسات المالية المرخصة للعمل في اذردن بالمبلة المحدد )في ملحق  خرض المناقصخة( وذلخك ضخمانا 

 ى المقاول وفاء ذ راض العقد.لتنفيذ التزامات العقد تنفيذا تاما ب ولدفع ما قد يترتإل  ل
ب أو   خخز  خخن تقخخديم خخخنل المخخدة الخخواردة ا خخن،  إذا رفخخض المنخخاقص أو تخخأخر  خخن توقيخخع اتفاقيخخة العقخخد

ب فعنخدعا يحخق لصخاحإل العمخل مصخادرة  كفالخة المناقصخة المرفقخة خنل نفس المدة ضمان اذداء المطلوإل
 ي حق في المطالبة بها أو بأي تعويض بشأنها.بعرضه دون الر وع إلى القضاءب وال يكون للمناقص أ
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 نموذج كتاإل  رض المناقصة
Letter of Tender 

 
 

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

 ............................................إلى السادة )صاحإل العمل( : .................................
لقد قمنا بزيارة الموقع  والتعرف  لى الظروف المحيطة بهب كما قمنا بدراسة شروط العقدب والمواصفاتب ب وملحق 
 رض المناقصةب وال داول اذخرىب ومنحق العطاء المتعلقة بتنفيذ أشيال المشروع المذكور أ ن،. ونعرض نحن 

صنا أية  يوإل فيها وفقا لهذا العرض الذي واال مال أدنا، أن نقوم بتنفيذ اذشيال  الموقعين ن ازعا وتسليمها وا  وا 
 ن، مقابل مبلة إ مالي وقدر،:.......................................... أو أي أيشمل كل عذ، الوثائق المدر ة 

 مبلة آخر يصبح مستحقا لنا بمو إل شروط العقد.
 

أن يكون مفوض البنية التحتية واالستثمار عو المر عية في حل الخنفات التعاقدية التي قد تنشأ خنل قبل إننا ن
 سير العمل في االتفاقية"  .

 
( يوما من تاري  إيداع العروضب وأن يبقى العرض ملزما لناب 90نوافق  لى االلتزام بعرض المناقصة عذا لمدة )

نقضاء مدة االلتزام عذ،. كما نقر بأن ملحق  رض المناقصة يشكل  زءا ال يت زأ ويمكنكم قبوله في أي وقت قبل ا
 من "كتاإل  رض المناقصة".

نتعهد في حالة قبول  رضناب أن نقدم ضمان اذداء المطلوإل بمو إل شروط العقدب وأن نباشر العمل بتاري  أمر 
وأن نن ز اذشيال واال مال المطلوبة منا في ب الذي ال يت اوز  شرة ايام من تاريح توقيع االتفاقية المباشرة
وفقا لمتطلبات  فورا ودون اي مماطلة او تأخير لما لهذا الموقع من حساسية بالية فيها تقصيرونصلح أية  العطاء

 وثائق العقد خنل "مدة انن از".

لى أن يتم ذلكب فإن "كتاإل  ر  ض المناقصة" عذا مع "كتاإل وما لم يتم إ داد وتوقيع اتفاقية العقد فيما بينناب وا 
 القبول أو قرار انحالة" الذي تصدرونه يعتبر  قدا ملزما فيما بيننا .

 ونعلم كذلك بأنكم  ير ملزمين بقبول أقل العروض قيمة أو أي من العروض التي تقدم إليكم.
 ...................حرر عذا العرض في اليوم:  ..................... من شهر: ................  ام: ....

 توقيع المناقص: ................................... شاعد: ........................................
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صهملحق  رض المناق  

Appendix to Tender 
  2016/ 13م خ  العطاء رقم:                اذثريةنظافة محمية البترا   المشروع:

 رقم المادة البيخخخخان
 التحديدات

 اسم صاحإل العمل:
  نوانه:

1/1/2/2 
 1/3و

 سلطة اقليم البترا التنموي السياحي 
 (  28االردن ص إل )  –البترا 

 اسم المهندس :
  نوانه:

1/1/2/4  

 اسم المقاول:
  نوانه:

1/1/2/3 
 1/3و

 

 %  ( من قيمة دخول العطاء5)   التعليمات كفالة المناقصة
 %( من قيمة العقد خخخ) لتعليماتا كفالة اصنا العيوإل

 1/1/3/3 لألشيالن از ن مدة ا
 

من تاري   ( يوما تقويميا 365)    
 أمر المباشرة

 ( يوما تقويميا  خخخخ)  1/1/3/7 صنا العيوإلإشعار بنفترة ا
 القوانين اذردنية السارية المفعول 1/4 القانون الذي يحكم العقد
 اللية العربية 1/4 اللية المعتمدة في العقد

 اللية العربية  1/4 لية االتصال
 . مر المباشرةأمن تاري   2/1 لى الموقعإل دخوالالمقاول بحق 

 داءذقيمة ضمان ا
قيمة ضمان اذداء خنل فترة انشعار بإصنا 

 العيوإل )ضمان اصنا العيوإل(

 " المقبولة( من "قيمة العقد % 10) 4/2
 %( من قيمة العقد  خخخ)

  4/9 ظام توكيد ال ودةن
 مطلوإل 

  6/5 المعتادةوقات العمل أ
 فورا  8/1 أمرالمباشرة الفترة المحددة لمباشرة العمل بعد تاري  

        حسإل الشروط الخاصه  8/7 قيمة تعويضات التأخير
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 نموذج كفالة المناقصة
Form of Tender Guarantee 

 

 .…………………......……… طاء رقم:الع ..….....……………………………… المشروع:
 

 
إلى السادة )صاحإل العمل(: .............................................................................. لقد 
تم إ نمنا أن المناقص: شركة: ........................................................................ سيتقدم 

قصة للمشروع المنو،  نه أ ن، است ابة لد وة العطاءب ولما كانت شروط العطاء تنص  لى أن يتقدم بعرض للمنا
 المناقص بكفالة مناقصة مع  رضهب وبناء  لى طلبهب فإن مصرفنا: 
بنك ...................................................... يكفل بتعهد ال ر عة  نه أن يدفع لكم مبلة: 

......................................................  ند ورود أول طلإل خطي منكم وبحي  يتضمن ......
 الطلإل ما يلي:

 
أن المناقصب بدون موافقة منكمب قام بسحإل  رضه بعد انقضاء آخر مو د لتقديم العروض أو قبل  -أ 

 ( يوماب أو90انقضاء صنحية العرض المحددة بخ)
( من شروط 1/6بإحالة العطاء  ليهب ولكنه أخفق في ابرام اتفاقية العقد بمو إل المادة ) أنكم قد قمتم -إل

 العقدب أو
( من شروط 4/2أنكم قد قمتم باحالة العطاء  ليه ب ولكنه أخفق في تقديم ضمان اذداء بمو إل المادة ) -ج

 العقد.
 

( يوما ويتعين إ ادتها إليناب كما أن عذ، 90و لى أن يصلنا الطلإل قبل انقضاء مدة صنحية الكفالة البالية )
 الكفالة تحكمها القوانين المعمول بها في اذردن.

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

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

 ...........................التاري :             .................
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 نموذج اتفاقية العقد

Form of Contract Agreement 

 
 

13/2016م خ   :العطاء رقم ...    نظافة محمية البترا االثريه        ..المشروع:  

 
 

 2016... لسنة   ..........من شهر   . ............حررت عذ، االتفاقية في عذا اليوم 

 بين

 
 ....  لى ا تبار، "الفريق اذول" ..  سلطة إقليم البترا التنموي السياحي......صاحإل العمل ...

 و

 .....  لى ا تبار، "الفريق الثاني"   ........................................................ المقاول  :
 

.......................................................................  لما كان صاحإل العمل را با في أن يقوم المقاول بتنفيذ أشيال مشروع:  

........................................نظافة محمية البترا االثريه ..................................................................   

صنا أية  يوإل فيها  واال مال ولما كان قد قبل بعرض المناقصة الذي تقدم به المقاول لتنفيذ اذشيال ن ازعا وا  وا 
 وفقا لشروط العقدب

 فقد تم االتفاق بين الفريقين  لى ما يلي:
شار إليها يكون للكلمات والتعابير الواردة في عذ، االتفاقية نفس المعاني المحددة لها في شروط العقد الم - 1

 فيما بعد.
 تعتبر الوثائق المدر ة تاليا  زءا ال يت زأ من عذ، االتفاقية وتتم قراءتها وتفسيرعا بهذ، الصورة: - 2

 .....................    "كتاإل القبول"  -أ 
 .........................   "كتاإل  رض المناقصة -إل 
 ......منحق المناقصة ذات اذرقام: ........... -ج 
 شروط العقد  -د 
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  (          ) ""قيمة العقد المقبولة - 3
 يوما تقويميا    ثنثمائة وخمسة وستون  ( 365)   "مدة انن از" 

  
إزاء قيام صاحإل العمل بدفع الدفعات المستحقة للمقاول وفقا للشروطب يتعهد المقاول بتنفيذ اذشيال  - 4

صنا أية  يوإل وفقا ن ازعا وا   ذحكام العقد. وا 
 
صنا أية  يوإل فيها ب يتعهد صاحإل العمل بأن  واال مال إزاء قيام المقاول بتنفيذ اذشيال - 5 ن ازعا وا  وا 

 يدفع إلى المقاول قيمة العقد بمو إل أحكام العقد في الموا يد وباذسلوإل المحدد في العقد.
طاء الي شخص طبيعي او معنوي ينشأ  ن عذا يمكن ان تقول كافة االلتزامات الوارد، في وثيقة عذا الع -6

 االئتنف بما ال يتعارض والتشريعات النافذ، وما ورد في وثيقة العطاء و قد االئتنف المرفق .
وبناءا  لى  ما تقدم فقد اتفق الفريقان  لى إبرام عذ، االتفاقية وتوقيعها في المو د المحدد أ ن، وذلك وفقا 

 للقوانين المعمول بها.
 
 

 الفريق الثاني )المقاول(
 

 الفريق اذول )صاحإل العمل(

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

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

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

 
 ........وقد شهد  لى ذلك: ........................

 

 

 
 
 
 
 
 

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

 
    .......أ . د. محمد النوافله ...االسم: .

 .... م لس المفوضين  ..رئيسالوظيفة: .
 
 وقد شهد  لى ذلك: ................................
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 نموذج ضمان اذداء )كفالة حسن التنفيذ(
Performance Guarantee 

 
إلى السادة: .............................................................................................. 

يسرنا إ نمكم بأن مصرفنا: ............................................................................. قد 
 .........................................................................كفل بكفالة ماليةب المقاول: ...

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

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

 ........................ ( دينار أردني .....................................................
تنفيذ  ........................................................................................... وذلك لضمان

 ب وأننا نتعهد بأن في العقد  العطاء المحال  ليه حسإل الشروط الواردة 
 –بم رد ورود أول طلإل خطي منكم المبلة المذكور أو أي  زء تطلبونه منه بدون أي تحفظ أو شرط  –ندفع لكم 

 ه مع ذكر اذسباإل الدا ية لهذا الطلإل بأن المقاول قد رفض أو أخفق في تنفيذ أي من التزامات
 وذلك بصرف النظر  ن أي ا تراض أو مقاضاة من  انإل المقاول  لى إ راء الدفع. –بمو إل العقد 

وتبقى عذ، الكفالة سارية المفعول من تاري  إصدارعا ولحين تسلم اذشيال المن زة بمو إل العقد المحدد مبدئيا 
.............. ما لم يتم تمديدعا أو ت ديدعا بتاري  ........... شهر ............... من  ام ...................

 بناء  لى طلإل صاحإل العمل.
 

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

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

 التاري : ..............................................
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 مواصفات الخاصةال

 البترا اذثرية  نظافة محميةمشروع 

 -المواقع التي يشملها العطاء: -أواًل :
 ه.المحيطة بمحمية البترا اذثرية والساحات  مبنى إدارة .1

 مبنى مركز زوار البترا والساحات والمرافق المحيطه به. .2

 مواقف الحافنت السياحية والممرات المقدية لمركز الزوار. .3

 .(ن فندق بترا موفينبك ولياية بوابة البترا الرئيسيةالشارع الخلفي لمركز الزوار ) م .4

المسار الرئيسي الممتد من بوابة دخول البترا وحتى موقع الدير بانضافة لنظافة الكهوف الواقعة  .5
  لى امتداد عذا المسار وتنظيف مساري المشاة والخيول. 

 بة ام صيحون.طريق الخدمات الممتد من قصر البنت ولياية ام صيحون بما في ذلك بوا .6

 المواقع اذثرية المهمة داخل البترا والساحات المحيطة بها وعي: .7

 المدرج -ج        المحكمة       -إل          الخزنة             -أ
 الدير            -زقصر البنت              -وقصر البنت             -عخالكنيسة البيزنطية            -د

 ولياية معلم المذبح اذثري. بداية درج المذبح .8

 مبنى بوركهاردت " نزال " والساحات المحيطة به والكهوف التابعة له. .9

 متحف آثار البترا النبطي بانضافة لمتحف آثار البترا ال ديد.  .10

سطبنتساحات مستشفى بروك . 11           الخيول. وا 
 لمقابر الملكية مقابل المسنت.درج المذبح بانضافة ل - المقابر الملكية داخل المحمية. 12

 دورات الميا، التالية:. 13
 دورات ميا، مركز الزوار والساحات المحيطة به. -      
 دورات ميا، بيضه. -      

 دوارات ميا، السد. -      
 درج المذبح.دورات ميا،  -      

 دورات ميا، الرصاصة. -      
 دورات ميا، الكنيسة. -      
 رات ميا، قصر البنتدو  -      
 الوحدات الصحيه البيئيه  ) مراكإل الخيول ب الخزنه ب المذبح ب الدير ( -      

 الكهوف اذثرية التالية:. 14
 أ( كهوف مناطق المعيصرة.         
 إل( الكهوف الواقعة  لى أطراف الممرات والمسارات الرئيسية.        
 ج( الكهوف الواقعة في محيط المحكمة.        
 له. هالواقعة في محيط المدرج النبطي والمنطقة المقابل د( الكهوف         
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 المسارات السياحية الواقعة داخل المحمية والمبينة تاليًا:. 15
 مسار خبثه ابتداًء من المحكمة وحتى قمة  بل خبثة. -أ           
 مسار المدرج من قبر المسنت ولياية المذبح. -إل          

 الطويل وحتى معلم الدير. مسار الدير من -ج          
 .ي فرسا من المذبح وحتى قصر البنتمسار واد -د           

 وحتى مقام النبي عارون. صر البنتمسار النبي عارون من ق -عخ          
 سد وحتى قصر البنت.مسار المظلم من ال -و          
 الكنيسة. - مسار المحكمة -ز          
 لبارد وحتى قبر قارون.مسار سيق ا -ا          

 منطقة سيق البارد والساحات اذمامية للسيق.. 16

 ./ سيق ام الحيران. المنطقة الممتدة من مثل  بيضة ولياية محطة التنقية17
 . مقام النبي عارون.18
 . المقابر المهمة داخل المحمية:19

 قبر المسنت                 -          
 نثيالقبر الكور  -          

 قبر القصر -          
 الرومانيقبر الحاكم  -          

 المقابر النبطية/ درج المذبح -          
 قبر التركمانية -          
 . مواقع التخييم المسموا بها داخل المحمية:20

 أ. منطقة شماسة والمعيصرة.           
 إل. منطقة رأس سليمان.          
 رأس صبر،.ج. منطقة           
 .اف للتخييمضد. أي منطقة أخرى ت           

 . بئر العرايس واالمطي.21
 ا.كرسي والحفريات الواقعة في محيطهبيضة وميارة ال م مع كنائس. 22          
 . مواقع الحفريات بشكل  ام داخل المحمية.23          
 . اآلبار النبطية في البترا وبيضة.24          
 :. اذودية25          

 وادي الخيل ولياية السد. -                  
 الشارع المعمد. ة ش رة البطم/ياوادي المطاحة ولي -                 

 وادي الخزنة ولياية قصر البنت. -                 
 وادي ال لف. -                 
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 وادي فرسا. -                 
 التركمانية ولياية مطعم الخيمة النبطية. وادي -               
 وادي الصّية. -               

 -الكيفيخخة التي تتم بها أ مال التنظيف داخل مركز زوار البترا: -ثانيخخًا:
. شطف وتنظيف أرضيات المكاتإل والممرات والقا ات والمداخل وحسإل ما يلزم بالماء ومواد التنظيف النزمة 1

 يوميًا.

زالة البقع واذوساخ  ن ال دران الداخلية وحسإل ما يلزم. . تنظيف2  وا 

. تنظيف الممرات والمداخل بشكل مستمر أثناء الدوام الرسمي بشكل ال يعيق الحركة داخل المركز واستعمال 3
 انشارات التحذيرية أثناء  ملية التنظيف.

 وضع وتبديل أكياس القمامة.. تفرية وتنظيف سنل المهمنت ومنافظ الس ائر  لى مدار اليوم و 4

 اذدوات النزمة لذلك. باستعمال. تنظيف المكاتإل والكراسي والس اد واذثا  بشكل يومي وذلك 5

. تنظيف اذبواإل والشبابيك وحديد الحماية أينما و د بانضافة إلى الز اج والرخام وأ هزة التلفونات وماكنات 6
 .الطبا ة وكافة محتويات المباني أسبو يا 

مرتين يوميًا صباحًا ومساءًا كحد أدنى وتكرار ذلك حسإل الحا ة وفق حركة الزوار بالميا، الحمامات تنظيف  . 7
لتزويدعا بالمواد النزمة منب الصابون وورق التنشيف والتواليت  بشكل  ةأو بناء  لى تعليمات السلطة بانضاف

 مستمر.

 باني.. وضع د اسات أر ل  لى المداخل الرئيسية للم8

 . نقل القمامة والنفايات إلى الحاويات المخصصة لذلك.9

 .  سيل سنل المهمنت ووضع أكياس بنستيك  ديدة. 10

بمعدل ثن  مرات إسبو يًا  لى اذقل وتكرار ذلك   بالميا، مركز الزوار و ميع المرافق التابعة له تنظيف. 11
 حسإل الحا ة أو بناء  لى تعليمات السلطة.

 يف خزانات الميا، كل ثنثة أشهر.. تنظ12

 . تقديم وتركيإل صندوق ورق تنشيف )سحإل( ل ميع الوحدات الصحية.13

 . تقديم وتركيإل حماالت ورق تواليت من النوع ال يد ل ميع الوحدات الصحية.14

 . تقديم وتركيإل  بوات للصابون السائل لكافة الوحدات الصحية.15

ه ونقلها بواسطة الضا طه بمعدل مرتين يوميا وحسإل ما يتطلبه العمل في . القيام بتفرية حاويات القمام16
 الموقع.

 

 الكيفية التي تتم بها أ مال التنظيف في الساحات المحيطة بمركز الزوار والحمامات التابعة لها. -ثالثخخخًا:   
ي الساحات بشكل مستمر . تنظيف الساحات الخار ية كافة و لى مدار اليوم بحي  يتم تخصيص  مال للتوا د ف1

زالة النفايات ونقلها إلى الحاوية الرئيسية ثم إلى خارج مركز الزوار .  ويقوموا بعملية الكنس وا 

 . فتح  بارات الميا، وم اري لتصريف ميا، اذمطار وتنظيفها من اذتربة والشوائإل بشكل دوري ومستمر.2

لزوار( يوميًا والمحافظة  لى النظافة العامة ووضع . كنس الشوارع الداخلية والساحات ضمن) محيط مركز ا3
 سنت نفايات في الساحات ) حاويات صييرة ( تورد لهذ، الياية من قبل المتعهد.
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 الكيفية التي يتم بها أ مال التنظيف داخل المنطقة اذثرية والوحدات الصحية التابعة لها: -رابعخخًا:
حة في البنخود الخواردة فخي البنخد " أواًل " من المواصفات الخاصة . تنظيف الساحات والطرق والممرات الموض1

بحي  يكون عناك  مال متوا دون في  ميع  وباستمراربالعطاء والتي تشملها أ مال التنظيف أثناء اليوم 
زالة النفايات ونقلها إلى الحاوية الرئيسية ويستو إل ذلك تفر  ية الساحات بشكل مستمر للقيام بعملية الكنس وا 

 الحاويات مرة يوميًا كحد أدنى أو كلما يلزم.

والتي تعمل  لى افة الوحدات البيئيه وتوفير المواد النزمه لذلك بما فيها المواد الصديقه للبيئه ادامة نظ. 2
  لها و لى مدار اليوم .سنمة ونظافة عذ، الوحدات وفقا للياية التي و دت من ا

 خرى.العمل  لى تنظيف الكهوف اذثرية من القمامة ومخلفات الحيوانات وأية أمور أ .3

 الواردة ضمن البند أواًل من المواصفات الخاصة وبشكل يومي . كافة المواقع. تنظيف 4

 
 - لى المتعهد مرا اة اذمور التالية: -خامسًا:

. يلتزم المتعهد بتقديم  ينات لكافة المواد المنوي استعمالها في  ملية التنظيف بما في ذلك صابون سائلب مواد 1
ق تواليتب ورق تنشيفب مكانسب قشاطات سنت مهمنتب مماسحب روائحب ملطف  و التنظيفب المطهراتب ور

 شريطة ا تماد العينات من ل نة متابعة العطاء . وتقديم العينات في بداية المشروع  وكل ما يلزم

ل الموقع . يلتزم المتعهد بتأمين خدمات النظافة ومواد التنظيف وفقًا لهذا العطاء طيلة فترة توا د السياا داخ2
 اذثري وحسإل التعليمات المو هة من قبل السلطة. 

 الحفنت ليًن. نقامة المخصصةومواد التنظيف للحمامات في المناطق  النظافة. يلتزم المتعهد بتوفير خدمات 3

 بهذ، االتفاقية. المتعلقة. تعتبر السلطة عي المر عية لهذ، الشروط وكافة البنود 4

م فة أي من المواقع داخل حدود المحمية لنتفاقية إذا اقتضت الحا ة ذلك  لى ان يت. للسلطة الحق في إضا5
  في ذلك زيادة  دد الوحدات الصحيه البيئيه .ب بما  تسوية اذمور المالية في حينها

. في حين ورود منحظات او شكاوي حول تدني مستوى النظافة في أي من المواقع داخل حدود المحمية فعلى 6
 ا لذلك يتم تطبيق العقوبات الواردة في شروط العطاء.النزمخة بأسرع وقت ب وخنف تبان راءاالمتعهد القيام 

. ضرورة استعمال وسائل ومواد التنظيف و دم السماا بقطع أ صان اذش ار والش يرات الصييرة واستعمالها 7
 في أ مال الكنس خاصة في المناطق البعيدة  ن المسار الرئيسي.

 وااللتزامت وفي اذودية المحاذية للمسارات الرئيسة .  دم طرا رو  الحيوانات والنفايات  لى  وانإل الطرقا8
 بنقلها لخارج الوقع.

 . نقل الحيوانات النافقة وطرحها خارج حدود المحمية.9
.  لى المتعهد اخنء اكياس النفايات و دم ت ميعها داخل الكهوف والعبارات واالوديه ب والعمل  لى اخنءعا  10

 ت  .فورا بواسطة ضا طة النفايا
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 سادسا : ا مال الصيانه الدوريه :
 

اء  لى المتعهد القيام بصيانة المرافق الصحية المو ودة داخل البترا والمبينة في البنود ا ن، من مواصفات العط
واالبواإل والشبابيك وخنطات الميا، وخطوط   المياسل والمقا د )الخاص بنظافة المحمية بما في ذلك تبديل 

 .سا ه من التبلية  نها   24( في حال تعرضها للكسر او التعطل وخنل الم اري .....ال 
 
 

 الشروط الخاصة بعطاء نظافة محمية  البترا اذثرية
ي شامًن الضريبة العامة  لى المبيعات وكافة الضرائإل والرسوم والعوائد الحكومية وأية السعر بالدينار اذردن. 1

 رسوم إضافية أخرى.

 الموثقة ضمن أسس التقييم وانحالة .    العلميه والخبرات الماليه   المنء، . سيتم ا تماد2

ادة  دم محكوميهب  شهادة خلو أمراض ( . يلتزم المتعهد بتقديم الوثائق المطلوبة التالية ) إثبات الشخصيةب شه3
 . استخدامهوذلك لكل  امل سوف يتم 

. يلتزم المتعهد بتوفير زيخًا موحدا ) وحسإل التصميم واللون المعتمد من قبخل السلطة ( للعمال المستخدمين في 4
ن يظهر بالمظهر النئق طيلة سا ات ا لعمل ووضع الموقع  لى أن يحمل شارة الشركة وبطاقته الشخصية وا 

 الباج .

توا د العاملين في موقع العمل يوميا وطيلة أيام اذسبوع للقيام بأ مال التنظيف  بإثبات االلتزام.  لى المتعهد 5
صباحا وحتى السا ة  السادسةللعمل وعي من السا ة  المطلوبةيقبل إي نقص في  دد العمال طيلة اذوقات  وال

 ف العمل وبناء  لى تعليمات السلطة.السادسة مساء أو حسإل ما تتطلبه ظرو 

أثناء العمل و لى أن يتقيد  ميع المستخدمين  مستخدميه. المتعهد مسقول مسقولية تامة  ن تصرفات 6
عهد فصل إي مستخدم  ير ويحق للسلطة الطلإل من المت العامةواذخنق  باآلداإلوالقوانين النافذة  باذنظمة

سة ا مال وافعال مخالفه لتعليمات السلطه مثل ار بمميقوم او  امل ب باالضافة لفصل اي مستخدم  مر وإل فيه
 ال   ..... مرافقة الدواإل العمل  لى  ر ي اال نام داخل المحميه او 

و لى المتعهد االلتزام بإثبات  سماء العمال وا تماد س ل خاص بهم للحضور واليياإلب. يتم تزويد السلطة بأ7
توا د العاملين في موقع العمل يوميًا للقيام بإ مال التنظيف وال يقبل أي نقص في  دد العمال طيلة أوقات العمل 

 المطلوبة .

موقع إذا ما تسبإل بإصابة إي من العمال أو .  لى المتعهد أن يبلة السلطة خطيًا وفورًا  ن أي حاد  يقع في ال8
المستخدمين أو انضرار بالممتلكات و ليه أن يزودعا ب ميع التفاصيل كما يتعين  لى المتعهد أن يبلة ال هة 

 المختصة بهذ، الحواد .

 الضرورة ذلك ضمن منطقة اقتضتبهذا العطاء إذا  المحددة. يحق للسلطة إضافة أيه مواقع  ديدة للموقع 9
 العطاء.

وتقديم كافة  2011. يلتزم المتعهد بتخصيص ضا طة نفايات صييرة   لى ان ال تقل سنة الصنع  ن  ام 10
للروائح والمواد  والمزيلة المطهرةاالحتيا ات من معدات النظافة)مثل المكانسب القشاطاتب مواد التنظيفب المواد 
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( بمواصفات تليق بالموقع وكل ما يلزم من مواد لنفايات التي تمنع التكلس داخل مقا د الحمامات و ربات  مع ا
و لى ان تخضع االليه للفحص الفني وال يعطى امر المباشر،  اال بعد توريد االليه والكشف االثري والسياحي 

  ليها .

ليف في العرض المالي المقترا يبين إ داد وا ور العمال وتكا لألسعاريلتزم المقاول بإرفاق كشف تحليلي  . 11
 بشكل مفصل. المشمولةالمعدات 

واية مرافق صحيه اخرى يتم تزويد الموقع  لى المتعهد القيام بصيانة المرافق الصحية المو ودة داخل البترا  . 12
 بها سواءا ثابته او متحركه ب وكما عو وارد في البند ) سادسا : ا مال الصيانه الدوريه ( .

 
لخدمة المشروع ونقل مندوإل السلطه ول نة متابعة العطاء وحسإل الطلإل ب . توفير سيارة بك أإل واحدة 13

 لمرافق الصحيه .باالضافه الى توزيع مواد التنظيف ومتابعة صيانة ا

مراقبين ومدير  ستةالى  ةخخخبانضاف(   امنً ثمانون   80  اء)خخخ.  دد العمال المطلوإل ليايات تنفيذ عذا العط14
وحسإل ما يحدد، المقاول حال احالة إل الحا ه وبا ر، يوميه ويحق للسلطة زيادة  دد العمال حس بمشروع متفرغ 
 . الشهرية الفاتورةتضاف  لى قيمة  و العطاء  ليه

يتم خصم بدل المخالفات التالية من الفاتورة الشهرية للمقاول حسإل تقرير سير العمل اليومي للعطاء   -  . 15
 وفق ما يلي:

 
  الخصم قيمة ةنوع المخالف الرقم 

في موقع  ة دم توفر الضا ط في حال 1
العمل او تعطلها يحسم بدل ا رة 
 ضا طه مع السائق والمحروقات

  دينار /كل يوم 180

 دينار / كل يوم  40  دم توفير بك اإل  2
 دينار/ كل يوم 30  دم توفر مدير مشروع 3
 دينار/ كل يوم  20  دم توفر المراقإل 4
 دنانير/  امل 3  دم التزام العمال بالزي الموحد 5
في حال  دم نقل الحيوانات النافقه  6

 سا ات 8خنل 
 دينار / حيوان نافق 150

 دينار/  امل 15 بدل نقص  مال ) محليين ( 7
 دينار/  امل 30 بدل نقص  مال ) وافدين ( 8
بلية ب فان ( سا ه من الت24في حال  دم القيام با مال الصيانه الي مرفق سواء الحمامات وخنل ) 9

%  لى التكلفه وتحسم من الفاتور، ب وال يحق للمتعهد 25السلطه ستقوم باالصنا مع اضافة نسبة 
 اال تراض  لى القيمه مهما بليت .
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مخالفات او اكثر في الشهر ب يتم اتخاذ حال ارتكاإل ثن   فيأ( من عذا البند و بانضافة لما ورد في الفقرة ) -إل
: اال راءات التاليه  

 *  يعطى تنبيه للشهر االول.                   
 .المطالبه اضافة قيمة اليرامات المترتبه  راء الخلل % من قيمة 10* المخالفة اذولى            
 .المطالبه اضافة قيمة اليرامات المترتبه  راء الخلل % من قيمة15* المخالفة الثانية             
 المطالبه اضافة قيمة اليرامات المترتبه  راء الخلل. قيمة % من25ثالثة * لمخالفة ال            
 * في حام استمرار المقاول في ارتكاإل مخالفات يحق للسلطة فس  العقد والعودة  لى المقاول              

 اخطار.ت ة  ن ذلك وبدون انذار أو ضرار والتبعات المالية النزمة النابتضمينه كافة اال              
 تصميم الزي الموحد للعمال يتم بناء  لى موافقة السلطة الخطية. . 16

 . يلتزم المتعهد بتوفير مكتإل وعاتف ارضي وأخر خلوي  خاص للمشروع .17

. يقوم المتعهد بنقل النفايات وطرحها يوميا في المكإل الخاص لذلك حسإل تعليمات ال هات المختصة  )مكإل 18
 م البترا(.النفايات المخصص نقلي

 . النظافة رض  ير تنفيذ خدمات  ذي. ال ي وز للعاملين في المشروع استخدام الموقع 19

 والزوار بشكل  ام. اذثريللموقع  ةانساءالضرر او  إلحاقبعدم  النزمة.  لى المقاول اتخاذ االحتياطات 20

اد، من قبل السلطة واستبداله  ند طلإل .  لى المتعهد تزويد السلطة باسم المدير التنفيذي للمشروع وا تم21
 ذلك.

( 15. في حال إخنل المتعهد بأي من بنود العطاء ولم يتم تصويبها بعد تطبيق العقوبات الواردة في المادة )22
بما في ذلك شراء مواد التنظيف وكل ما يلزم و لى النزمة  من الشروط الخاصةب تقوم السلطة بأ مال النظافة

 . الشهرية الفاتورةوتخصم من حساإل المتعهد  

 وطرحها في مكإل النفايات المخصص. ةاذثري. يلتزم المتعهد بإزالة الحيوانات النافقة داخل حدود المحمية 23
ات خع النفايخ. للمتعهد الحق في نقل النفايات بواسطة الدواإل من اذماكن البعيدة وتوصيلها الى أقرإل نقطة  م24

 ) حاويات (.

تمديد مدة العطاء مدة سنه اضافيه د سنه مينديه واحد، تبدأ من تاري  أمر المباشرة ويحق للسلطة . مد، العق25
 وبنفس الشروط والمواصفات واذسعار. اذا ارتأى ذلك 

حراقها بالنار26 داخل المحمية اذثرية وال  بما في ذلك حرق الحيوانات النافقه  . ال ي وز للمتعهد  مع النفايات وا 
 كان.بأي شكل 

مع تسييل  االتفاقية. يحق للسلطة إنهاء االتفاقية دون إنذار أو إخطار إذا اخل الفريق الثاني بأي من بنود 27
 .الكفاله 

وتقديم كفاله حسن تنفيذ قبل توقيع  اليومية. يلتزم المتعهد بدفع رسوم الطوابع ورسوم اال نن في الصحف 28
 العقد .  

%  لى االقل من كادر المشروع من ابناء الم تمع المحلي ويكتفى 75نسبته يلتزم المتعهد بتشييل ما  -29
االلتزام  بالحد االدنى من اال ور ضرورة  %  ماله وافد، ب وذلك لتحقيق اعداف التنميه المحليه ب مع 25بنسبة 

 وحسإل قانون العمل والعمال .
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شروع في الضمان اال تما ي ) استمارة  لى المتعهد تزويد السلطه بكشف شهري يثبت اشتراك  مال الم -30
 ضمان ( ب وال يتم صرف المطالبه الشهريه بدون و ود عذا الكشف .

ليتم تحديد قيمة الحسم إن و د واصدار تقييم  للشركه المحال  ليها العطاء شهري سيتم اصدار تقييم اداء -31
به سيتم تحديد اعلية المتعهد في المشاركه في وتقرير نهائي  ند انتهاء مدة العطاء والذي بمو   ربع سنوي  اداء

  طاءات السلطه المستقبليه .
( من المخلفات والميا، العادمه وبشكل دوري وا ادة تزويد الحمامات  4تفرية الحمامات البيئيه و ددعا )  -32

 تعمل لهذا النوع من الحمامات  .بالمواد الصديقه للبيئه والتي تس
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  دول تفرية البنود واذسعار للعطاء الخاص بخدمات النظافة ضمن

 يةمحمية البترا اذثر 
 

 المبلة ان مالي  السعر السنوي  السعر الشهري  البند 
    
    
    
    
    

    الم موع
    ضريبة المبيعات 

    ان مالي شامن الضريبة  السعر 
 
 

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

 المفوض بالتوقيع ................................................................ 

 

 ختم الشركة                                                                     التوقيع


