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 التعليمات للمناقصين   –

Instructions to Tenderers 

 
 (  2023 /4 ع م     قم )اء ر العط

 
والمتنزهات  والمرافق الصحية السلطة  مباني  نظافة والخاص بمشروع   

 
يمكن للمقاولين الذين يحق لهم شراء نسخ  المناقصخة بمو خإل ان خن   خن ذخرا هخذا العطخاءب والخرا بين  (1)

ابل دفع الد وة مقموز ة مع باالشتراك في المناقصة أ  يتقدموا للحصول  لى نسخة من وثائق العطاء ال
 ثمن النسخة المقرر.

 
 لهذا المشروع ما يلي:  تشمل وثائق العطاء (2)
 

 د وة العطاء بما فيها ان ن  -
  
  

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

 نماذج العرض والضمانات واالتفاقيات والبيانات -د
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 المناقصات روض قديم د وتإ دا

 
 ذريقة تقديم العروض:(   3)
 

مناقصخخة  لخخى نمخخوذج  خخرض المناقصخخة المخخدرج فخخي هخخذا الخخدفترب ويقخخوم المنخخاق  يقخخدم  خخرض ال -أ 
بتعبئة النموذج و دول الكميات واالسخعار وأي  خداول أو منحخق أ خرو ويوقخع وثخائق المناقصخة 

 في األماكن المحددة لذلك.
 اضح.سعار الوحدة في  داول الكميات باألرقام والكلمات بخط و  انة أو  تعبئة يشترط أ  يك -ب 
ال يجوز إد ال أي تعديل  لى وثائق العطاء من قبل المناق ب وإذا أ رو المنخاق  أي تعخديلب  -ج 

 أو إذا أ ل بأي من هذه التعليماتب فإ  ذلك يؤدي الى رفض  رضه.
 اصة منفصخلة يقدم ذلك في مذكرة طا ته أ   فإ  باست  أما إذا أراد المناق  تقديم  رض بديلب

 أ  يتقخخخخخخخخدم بخخخخخخخخالعرض األصخخخخخخخخيل كمخخخخخخخخا هخخخخخخخخو مطلخخخخخخخخوب فخخخخخخخخي ترفخخخخخخخخق بخخخخخخخخالعرضب شخخخخخخخخريطة 
 الشروطب وللجنة العطاءات المختصة أ  تنظر في  رضه البديل أو ترفضه.

 
  يشختمل يجإل  لى المناق  أ  يقدم  رضه  لى النسق المطلخوب فخي هخذه التعليمخات ود خوة العطخاء وأ (4)

 البيانات والمعلومات التالية:لعرض  لى ا
 

ق  فردا كا  أو شركةب وكتاب التفخويض للمسخؤول المفخوض بخالتوقيع  نهخا. وضع منشأة المنا -أ 
وإذا كانت هناك مشاركة بشكل ائتنف فإنه يجإل  لى الشركات المتآلفة تقخديم اتفاقيخة االئختنف 

دين(ب وأ  يوقخع أذخراف االئختنف عخين ومنفخر امن )مجتمبينها بحيث يكو  التآلف بالتكافل والتضخ
 وا الكفاالت والضمانات بأسمائهم مجتمعين. لى العرضب وأ  يقدم

التي سخبق وأ  أنجزهخاب والمشخاريع   المماثلة   برة المناق  ومؤهنتهب مع بيا  وصف المشاريع -ب 
 الملتزم بها حالياب وبيا  نسإل إنجازها بأرقام واقعية.

-  
محخدد فخي )ملحخق مقدم كفالخة ماليخة لصخالح صخاحإل العمخل وألمخرهب بخالمبل  العرض المع ال  رفقي -ج  

 رض المناقصة(ب كدليل  لى  دّية التزام المناق  للد ول في المناقصةب و لخى أ  تكخو  تلخك 
 الكفالة صادرة  ن بنك أو مؤسسة مالية كل منهما مر   للعمل في األرد .

عطخخاءب حسخخبما تقخخرره اللجنخخة المختصخخة لخخيهم اللخخم يحخخل   صخخين الخخذينتعخخاد هخخذه الكفخخاالت  للمناق 
أيخام مخن تخاري  إحالخخة العطخاء أو انتهخاء صخنحية كفالخخة المناقصخة أيهمخا أسخبق. أمخخا ( 7 خنل )

المنخخاق  الخخذي يحخخال  ليخخه العطخخاء فتعخخاد إليخخه هخخذه الكفالخخة بعخخد أ  يقخخدم ضخخما  األداء ويوقخخع 
 العقد.
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فعنخخدها يتو خخإل  (Bonds)انات تخخأمين فيخخه ضخخمد تسخختعمل يخخا إلخخى بلخخأمخخا إذا كخخا  المنخخاق  منتم
 أ  يتقخخدم بطلخخإل مسخخبق إلخخى صخخاحإل العمخخل لمعرفخخة فيمخخا إذا كخخا  يقبخخل م خخل هخخذا  لخخى المنخخاق 

 الضما ب وفي كل األحوال يجإل أ  تكو  تلك الضمانات مصدقة من بنوك محلية  ند تقديمها.
إ   ليه أ  الرئيسي  ارج األرد  ف  ز المناق ا كا  مرك نوا  المناق  الرسمي الكامل. أما إذ -هخ 

ي األرد  ليعتبر  نوانه الرسمي الخذي تو خه إليخه كافخة المراسخنت وانشخعارات. يحدد  نوانا له ف 
 وكل إشعار أو رسالة تبعث مسجلة  لى هذا العنوا  تعتبر وكأنها قد سلمت إليه.

زات بينخخا تكخخاليم المخخواد والتجهيخخالعطخخاءب ممحخخددة فخخي أ  يقخخدم تحلخخين ألسخخعار البنخخود الرئيسخخية ال -و 
 والمصخخخخخخخاريم انداريخخخخخخخة واألربخخخخخخخاا ننجخخخخخخخاز بنخخخخخخخود األشخخخخخخخ ال  ال ا خخخخخخخور العمخخخخخخخ  اآلليخخخخخخخة و

 كاملة.
أي معلومات أو بيانات أ رو يطلإل إلى المنخاق  تقخديمها أو إرفاقهخا بعرضخه إذا كانخت مطلوبخة  -ز 

 عليمات.و هذه التالخاصة أ بمو إل الشروط الخاصة االضافية أو المواصفات
 

  
 
 توضيح االلتباس: (5)

 
التبخاس أو تنخاقض فخي وثخائق العطخاءب أو كانخت هنخاك حا خة لتوضخيح أي  مخوض فخي إذا كا  هنخاك أي  

وثخخائق العطخخاءب فعلخخى المنخخاق  أ  يتقخخدم بطلخخإل  طخخي إلخخى رئخخيم لجنخخة العطخخاءات المختصخخة مخخن أ خخل 
 ( 7ح العطخخخخاء بمخخخخا ال يقخخخخل  خخخخن )لمحخخخخدد لفخخخختالتخخخخاري  االتوضخخخخيح وإزالخخخخة االلتبخخخخاس فخخخخي مو خخخخد يسخخخخبق 

ابة  طيا  لى االستفسارات  لى  ميع المناقصين المتقخدمين للعطخاءب وال يجخوز أ  أيامب ويتم توزيع ان 
 يتخذ م ل هذا التوضيح مبررا لطلإل تمديد المو د المحدد لتقديم العرض.

 
 
 
 إيداع العروض: (6)

 
 (      /    ارج  طاء رقم )  يه من الخمكتوب  ل ظرف مختوميقدم العرض متكامن وفي  -أ 

 _______________________________________ ع : الخاص بمشرو 
_________________________________________________________ 

واسم المقاول ويودع في صندوق العطاءات الذي تحدده لجنخة العطخاءات المختصخة فخي إ ننهخا 
 ل المو د والتاري  المحددين لإليداع.في أو قب عطاء وذلك ن ال

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

 العطاء  لى اتباع أسلوب آ ر.
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 إلزامية العروض: (7)
 

ل العخخرض ملزمخخا ملزمخخا للمنخخاق  وال يجخخوز سخخحإل هخخذا العخخرض بعخخد تقديمخخه ويظخخ المقخخدمالعخخرض بخخر يعت
( يومخا ابتخداء مخن تخاري  إيخداع العخروض إال إذا حخدد فخي د خوة العطخاء 90للمناق  الذي تقدم بخه لفتخرة )
 مدة التزام أذول من هذه المدة.

 
  منت الدفع وسعر المناقصة: (8)
 

 دني إال إذا ن   لى  ير ذلك في شروط د وة العطاء.ر دينار األ سعاره بال لى المناق  تقديم أ
وإذا كانت هنالك  منت أ رو للدفع منصوص  ليها في نموذج  رض المناقصةب فإنخه يجخإل تحديخد تلخك 

 العمنت وأسعار تحويلها في مو د "التاري  األساسي".
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 تقييم العروض وإحالة العطاء
 
 العروض:تقييم   (9)

عطخخاءات الحكوميخخة الصخخادرة بمو خخإل نظخخام يخختم دراسخخة  خخروض المناقصخخات وتقييمهخخا بمو خخإل تعليمخخات ال
 األش ال الحكوميةب ويفترض في المناق  أ  يكو   لى اذنع ودراية بهذه التعليمات.

 أسلوب تدقيق العروض: (10)
   ليخه هخذه جخإل أ  تكخوبلخ  ومخا يإذا و د في العرض  طأ أو تناقض بخين حسخاب  ملخة أي م -أ 

تصخة الحخق بتعخديل  ملخخة المبلخ  بمخا يتفخق وتطبيخخق المخ فاللجنخخةةب الجملخة بتطبيخق سخعر الوحخد
 سعر الوحدةب وبالتالي يتم تعديل مجموع األسعار أو المبل  ان مالي للعطاء وفقا لذلك.

مخخات هخخي تابخخة الكلفتعتبخخر ك إذا ا تلخخف العخخدد المخخذكور باألرقخخام  خخن المخخذكور كتابخخة بالكلمخخاتب -ب 
 الملزمة وتصحح القيمة تبعا لذلك.

د  طخخأ فخخي أي مخخن العمليخخات الحسخخابيةب فإنخخه يخختم تصخخحيح المجمخخوع ويكخخو  المجمخخوع إذا و خخ -ج 
 المصحح ملزما للمناق .

إذا و خخد أ  المنخخاق  لخخم يقخخم بتسخخعير بنخخد أو أك خخر مخخن البنخخودب فإنخخه يحخخق للجنخخة المختصخخة إمخخا  -د 
 خخروب بنخخود  يخخر المسخخعرة وكأنهخخا محملخخة  لخخى بنخخود العطخخاء األار تلخخك الب أو ا تبخخرفخخض العخخرض

 و لى المناق  تنفيذها )فيما إذا أحيل  ليه العطاء( بدو  مقابل.
 إذا قام المناق  بتسعير بند بصورة م لوذة أو مبال  فيهاب فللجنة المختصة الحق بما يلي: -هخ 

 رفض العرضب أو - 1
ل مستأنسخة بأسخعار السخوق الدار خة وأسخعار المناقصخين المقخاو  ر بموافقةتعديل األسعا - 2

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

مخا عليمخات. كتحتفظ لجنة العطاءات المختصة بحقها في إهمال أي  رض  ير متقيد بما ورد فخي هخذه الت (11)
ة العطاء دو  التقيد بأقخل العخروض قيمخةب صنحياتها بمو إل أحكام نظام األش ال الحكومية وإحالتمارس  

ويتم كل ذلك دو  أ  يكو  ألي مناق  لم يفز بالعطاء أي حق فخي مطالبخة صخاحإل العمخل بخأي تعخويض 
 إزاء ذلك.
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 العروض وتقييم  تقديم  -12

 -لي:رضين فني ومالي  بالل ة العربية و لى النحو التام  عطاء تقديركة في اليطلإل من الشركات المشا
   العرض الفني -3-1

 -م لق ويشمل ما يلي:يتم تقديم العرض الفني 
 

 .سنوات السابقة الخممالخبرات العامة للشركة  نل  -1
ل  ة العمث ذبيع حي  من  او مقارب  مشروع واحد مشابهالخبرات المتخصصة للشركة وبحيث يتم تقديم    -2

ويطلإل اال يرة.  سنوات  الخمم  شهادات   والحجم  نل  شكل  الخبرات  لى  لهذه  النزم  التوثيق  تقديم 
 –مصدقة من قبل الجهات التي تم انجاز هذه المشاريع لصالحها )حسإل النموذج المعتمد لهذه ال اية  

 نموذج الخبرات المتخصصة(  
 . ا الجهازالمتوفرة و برات هذالتخصصات عرض كافة الجهاز الفني للشركة وبحيث يبين ال -3
وبحيث تبقى الشركة ملتزمة بتوفير ا ضاء    اال مال المطلوبهالعمل الذي سيقوم  لى انجاز    فريق  -4

مبينة مؤهنتهم و براتهم في    العملهذا الفريق بعد االحالة. كما يطلإل تقديم السير الذاتية ال ضاء فريق  
ة الذاتية والمفوض  و  كافة السير الذاتية موقعة من قبل صاحإل السير وبحيث تك  المطلوبة  اال مالمجال  

 هذا العطاء وحسإل النموذج المعتمد للسيرة الذاتية. أل راض ن الشركة  
 
 -منهجية و طة العمل وبحيث تشمل: -5

بيا  كيفية اال داد لها وتنفيذها   اال مال والمنهجية التي سيتم اتبا ها النجاز كافة  -
 تحقيقها  و 
بشكل مفصل. وبحيث يتم بيا    العمل ن كافة مراحل  طة العمل التي سيتم اتبا ها وبحيث تبي -

 العمل .ادوار كافة ا ضاء فريق 
 .  هيكلية ادارة المشروع وتنظيم الكوادر العاملة  لى انجازه -

 . شهادات ووثائق تسجيل الشركة لدو كافة الجهات الرسمية المعنية  -6
  لنقدية وبما ي بت المنءة المالية للشركةكة موثقا بالجداول التي تبين التدفقات ار لمالي للشالوضع ا -7
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 نموذج الخبرات المتخصصة 

 
 -الدولة: -اسم المشروع:

 -اسماء ا ضاء الفريق الذي انجز المشروع: -الموقع:
 

 - دد ا ضاء الفريق: -اسم صاحإل العمل:

 -از المشروع:ه النج ذي تم بذلالجهد البشري ال -العنوا :
 

تاري  البدء 
 -:)شهر/سنة(

تاري  االنجاز  
 -)شهر/سنة(:

 

 -قيمة المشروع )بالدينار االردني(:

الجهد البشري الذي تم بذله من قبل الشركة المؤتلفة النجاز   اسماء ا ضاء االئتنف )اذا كا  هناك ائتنف(
 -المشروع:

 

 -يق:ن في الفر الرئيسيي اسماء رئيم الفريق واال صائيين
 

 -وصف المشروع واهم  ناصره:
 

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

 -لمهمة /الوظيفة المقترحة ضمن فريق :ا
 

 -سم الشركة:ا
 

 -سم المهندس /اال صائي/الخبير:ا
 

 - تصاص:لوظيفة/مجال االا
 

 -اري  الميند:ت
 
 -الشركة: دد سنوات العمل/الخبرة مع 

                

 -لجنسية:ا
 
 -لمهام المكلف بها بشكل مفصل:ا

 
 -لمؤهنت االساسية:ا 
 

 -سجل الخبرات العملية والوظائف التي ش لها:
 
      لل ات التي يتقنها مع بيا  در ة االتقا  )كتابة وقراءة ومحادثة(ا

                                                      
 م الشركة بتقديم كافة الوثائق الدا مة للسيرة الذاتية  ند الطلإل مصدقة حسإل االصول تلتز 
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 :العرض المالي  -3-2

 -ويشمل ما يلي: المالي  يتم تقديم العرض
ة المبيعات مة ضريبمبينا قي اال مالي موضوع العطاء وقيمة السعر اال مال ننجازتقديم السعر -1

 - داول تفصيلية مبينة ما يلي: وبحيث يتم تقديم
  أ رة العمال وفريق العملكلفة  - 

 ومستلزمات العطاء كلفة المواد -
 الموحد للعمال  كلفة الزي  -
 مجموع الضما  اال تما ي.   -                   
  د ل في المجموع العاممناسبة وتالمناق   أية أمور أ رو يراها -                   

 وكتابة   كتابة االسعار رقما  يتم  أ   لى 
 . النجاز العمل  لى اكمل و ه النزمة يشمل السعر المقدم كافة الكلف  -2
%( من قيمة العرض المالي )السعر اال مالي( المقدم حسإل النموذج  2كفالة د ول العطاء بقيمة ) -3

 .ءائق العطاالمرفق للكفالة ضمن وث
 
 اسم تقييم العطاء  -3-3

 سيتم تقييم العطاء وفقا للمعايير التاليه .
 

 االنطباع العام  ن الشركة ومنئتها المالية  1

 .المشاريع التي قامت بها الشركة في هذا المجال  نل الخمم سنوات اال يرة  2

   اكمل و ه .عطاء  لى تنفيذ ال والقدرة  لى  األ مالفريق العمل الذي سيقوم  لى انجاز  برات  3

 .والجدول الزمني لتوزيع العمل والعمالالعمل سير منهجية و طة  4

 المسؤوليه المجتمعيه (  ) قدرة الشركه / المؤسسه  لى المساهمه  ودورها  وتجاربها في تنمية المجتمع  5
 
 
 مدة صنحية العروض -3-4

ا الفني والعرض  العرض  اللمالستكو  مدة صنحية  كافة ا ضاء 90)مقدم  ي  بتوفير  المتقدم  يلتزم  ( يوم وبحيث 
الفريق الفني المقترا في العرض الفني كما يتم االلتزام بصحة وموثوقية كافة المعلومات والوثائق المقدمة ضمن 

 العرض.
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 فتح العروض -3-5
قبل   من  المقدمة  العروض  فتح  يتم  المحدد  المو د  الرئيسيه  في  الشراء  اقل س  في  لجنة  البتلطة  التنموي  يم  راء 

 الم لقة  السياحي وبحيث يتم فتح الم لفات 
 
ا نه( هو العرض الفائز الذي سيتم    3-3سيكو  العرض المؤهل ضمن المعايير )الفنيه والماليه في البند  –  3-6

ا اللجنة  موافقة  وحصل  لى  العطاء  شروط  استوفي  ميع  حال  في  قدمته  التي  الشركة  صة  ختلمانحالة  لى 
 سلطة أقيم البتراء التنموي السياحي .  حالة فيباال
 
 
 ا ن  النتائج  -3-7

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

 
 
 

 
 الضمانات )الكفاالت( 

 
 
 
 
 نفيذ( :ضما  األداء )كفالة حسن الت (13)

مخن تخاري  إبن خه  طيخا بإحالخة   شرة ايخامبالعطاء أ  يقوم بتوقيع العقد  نل فترة    الفائز  المناق ى   ل
العطاء  ليه أو تلزيمه لهب و لى المناق  أ  يقخدم إلخى صخاحإل العمخل ضخما  األداء  نخد توقيخع اتفاقيخة 

و دنخخوك أو احخخ خخن أحخخد البالعقخخد حسخخإل نمخخوذج الضخخما  المرفخخقب وتكخخو  قيمخخة هخخذا الضخخما  الصخخادر 
المؤسسات المالية المر صة للعمل في األرد  بالمبل  المحدد )في ملحق  خرض المناقصخة( وذلخك ضخمانا 

 لتنفيذ التزامات العقد تنفيذا تاما ب ولدفع ما قد يترتإل  لى المقاول وفاء أل راض العقد.
تقخخديم جخخز  خخن ب أو  ه لخخواردة ا خخن خخنل المخخدة ا إذا رفخخض المنخخاق  أو تخخأ ر  خخن توقيخخع اتفاقيخخة العقخخد

ب فعنخدها يحخق لصخاحإل العمخل مصخادرة  كفالخة المناقصخة المرفقخة  نل نفم المدة ضما  األداء المطلوب
 بعرضه دو  الر وع إلى القضاءب وال يكو  للمناق  أي حق في المطالبة بها أو بأي تعويض بشأنها.
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 نموذج كتاب  رض المناقصة

Letter of Tender 
 
 

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

 .............................................................................  : العمل(  )صاحإل  السادة   إلى 
دب والمواصفاتب ب وملحق  شروط العقا بدراسة  ب كما قمنلتعرف  لى الظروف المحيطة بهلقد قمنا بزيارة الموقع  وا

 رض المناقصةب والجداول األ روب ومنحق العطاء المتعلقة بتنفيذ أش ال المشروع المذكور أ نه. ونعرض نحن  
 ب فيها وفقا لهذا العرض الذيوإنجازها وتسليمها وإصنا أية  يو واال مال  الموقعين أدناه أ  نقوم بتنفيذ األش ال  

 نه مقابل مبل  إ مالي وقدره:.......................................... أو أي  أة  ئق المدر هذه الوثايشمل كل  
 مبل  آ ر يصبح مستحقا لنا بمو إل شروط العقد. 

 
لتعاقدية التي قد تنشأ  نل أ  يكو  مفوض البنية التحتية واالست مار هو المر عية في حل الخنفات اإننا نقبل  
 اقية"  .في االتف سير العمل

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

أ  ويمكنكم قبوله في أي وقت قبل انقضاء مدة االلتزام هذه. كما نقر بأ  ملحق  رض المناقصة يشكل  زءا ال يتجز 
 من "كتاب  رض المناقصة".

 رضناب أ  نقدم ضما  األداء المطلوب بمو إل شروط العقدب وأ  نباشر العمل بتاري  أمر   الة قبولعهد في حتن
ب وأ  ننجز األش ال واال مال المطلوبة منا في  الذي ال يتجاوز  شرة ايام من تاريح توقيع االتفاقية المباشرة
وفقا لمتطلبات   بال ةن حساسية الموقع م لما لهذا ورا ودو  اي مماذلة او تأ يرف   فيها تقصيرونصلح أية  العطاء

 وثائق العقد  نل "مدة اننجاز". 

وما لم يتم إ داد وتوقيع اتفاقية العقد فيما بينناب وإلى أ  يتم ذلكب فإ  "كتاب  رض المناقصة" هذا مع "كتاب  
 ا ملزما فيما بيننا .القبول أو قرار انحالة" الذي تصدرونه يعتبر  قد

 ير ملزمين بقبول أقل العروض قيمة أو أي من العروض التي تقدم إليكم.م  أنككذلك ب ونعلم 
 ....................... ................  ام:  شهر:  من   ..................... اليوم:   في  العرض  هذا   حرر 

  ................................... المناق :  ..................... توقيع   .......... .........شاهد: 
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صة ملحق  رض المناق  

والمتنزهات  والمرافق الصحية  السلطة مباني نظافةوالخاص بمشروع  المشروع:  
  3202/ 4 عم  العطاء رقم:

 رقم المادة البيخخخخا  
 التحديدات

 اسم صاحإل العمل:
  نوانه:

1/1/2/2 
 1/3و

 لتنموي السياحي سلطة اقليم البترا ا
 (   28ص ب )  االرد  –البترا 

 اسم المهندس : 
  نوانه:

1/1/2/4  

 اسم المقاول:
  نوانه:

1/1/2/3 
 1/3و

 

 المالي  العرض( من قيمة %2 ) التعليمات  كفالة المناقصة 
 المقدم

 حسإل الشروط الخاصه          التعليمات  كفالة اصنا العيوب
 1/1/3/3 لألش ال نجاز ن مدة ا

 
  أمر  من تاري ( يوما تقويميا 365)
 شرةمباال

 حسإل الشروط الخاصه          1/1/3/7 صنا العيوب إشعار بنفترة ا
 القوانين األردنية السارية المفعول 1/4 القانو  الذي يحكم العقد 
 الل ة العربية 1/4 الل ة المعتمدة في العقد

 الل ة العربية  1/4 ل ة االتصال 
 . اشرةمر المبأي  من تار  2/1 لى الموقعإل د والول بالمقاحق 

 داء ألقيمة ضما  ا
بإصنا   انشعار  فترة  األداء  نل  ضما   قيمة 

 العيوب )ضما  اصنا العيوب( 

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

  4/9 نظام توكيد الجودة 
 مطلوب 

 الشروط الخاصه          حسإل 6/5 المعتادة وقات العمل أ
 فورا   8/1 أمرالمباشرة العمل بعد تاري   شرةمبالمحددة لالفترة ا

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

 

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

 
 

العمل(: إلى   )صاحإل  السادة 
....................................... لقد تم إ نمنا أ  ................... ....................

  ........................................................................ شركة:  المناق : 
استج أ نه  المنوه  نه  للمشروع  للمناقصة  بعرض  كانت شر سيتقدم  ولما  العطاءب  لد وة  وط ابة 

 ناق  بكفالة مناقصة مع  رضهب وبناء  لى ذلبهب فإ  مصرفنا: تقدم المن   لى أ  يالعطاء ت
بنك ...................................................... يكفل بتعهد ال ر عة  نه أ  يدفع لكم 

....................................... ورودمبل :  ذلإل  ط  .....................  ند  ي أول 
 الطلإل ما يلي: ث يتضمن منكم وبحي

 
لتقديم  -أ  مو د  آ ر  انقضاء  بعد  بسحإل  رضه  قام  منكمب  موافقة  بدو   المناق ب  أ  

 ( يوماب أو90العروض أو قبل انقضاء صنحية العرض المحددة بخ)
ف  -ب أ فق  ولكنه  العطاء  ليهب  بإحالة  قمتم  قد  الأنكم  بمو إل  العقد  اتفاقية  ابرام  مادة ي 

 قدب أومن شروط الع( 1/6)
المادة  -ج بمو إل  األداء  تقديم ضما   في  ب ولكنه أ فق  العطاء  ليه  باحالة  قمتم  قد  أنكم 

 ( من شروط العقد.4/2)
 

( يوما ويتعين إ ادتها إليناب  90و لى أ  يصلنا الطلإل قبل انقضاء مدة صنحية الكفالة البال ة )
  . ها في األردن المعمول بأ  هذه الكفالة تحكمها القواني كما
 

 توقيع الكفيل / البنك: ........................................... 
 المفوض بالتوقيع:   ........................................... 

 التاري :             ............................................ 
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 ج اتفاقية العقد نموذ

Form of Contract Agreement 

 
 

والمتنزهات  والمرافق الصحية السلطة  مباني نظافةوالخاص بمشروع  المشروع  
4/3202. ع  م  :  العطاء رقم  

 
 

 2023. . لسنة  ............   من شهر ..........حررت هذه االتفاقية في هذا اليوم ..

 بين 

 
 "الفريق األول"   تباره لى ا . ....احي  .صاحإل العمل .........سلطة إقليم البترا التنموي السي

 و 

.....  لى ا تباره "الفريق      ........................................................  المقاول  :
 ال اني"

 
   لما كا  صاحإل العمل راغبا في أ  يقوم المقاول بتنفيذ أش ال مشروع:

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

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

زها وإصنا نجاوإ واال مال ولما كا  قد قبل بعرض المناقصة الذي تقدم به المقاول لتنفيذ األش ال
  يوب فيها وفقا لشروط العقدب  أية
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 فقد تم االتفاق بين الفريقين  لى ما يلي:
في شروط   - 1 لها  المحددة  المعاني  نفم  االتفاقية  هذه  في  الواردة  والتعابير  للكلمات  يكو  

 العقد المشار إليها فيما بعد.
قراءتها وتفسيرها بهذه وتتم  ه االتفاقية  يتجزأ من هذ  تعتبر الوثائق المدر ة تاليا  زءا ال - 2

 الصورة: 
 .....................    "كتاب القبول"   -أ 

 .........................   "كتاب  رض المناقصة  -ب 
 منحق المناقصة ذات األرقام: .................  -ج 
 شروط العقد  -د 

 
 

 
    ....................................................(         )  ""قيمة العقد المقبولة - 3

   من تاري  أمر المباشرة.يوما تقويميا  و مسة وستو   ( ثنثمائة 365"مدة اننجاز" )  
  
المقاول  - 4 يتعهد  للشروطب  وفقا  للمقاول  المستحقة  الدفعات  بدفع  العمل  صاحإل  قيام  إزاء 

 بتنفيذ األش ال وإنجازها وإصنا أية  يوب وفقا ألحكام العقد. 
 
 
األش ال - 5 بتنفيذ  المقاول  قيام  في   واال مال  إزاء  أية  يوب  وإصنا  يتعهد  وإنجازها  ب  ها 

المقا إلى  يدفع  بأ   العمل  الموا يد صاحإل  في  العقد  أحكام  بمو إل  العقد  قيمة  ول 
 وباألسلوب المحدد في العقد.
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يمكن ا  تؤول كافة االلتزامات الوارده في وثيقة هذا العطاء الي شخ  ذبيعي او معنوي    -6
ما ورد في وثيقة العطاء و قد  ينشأ  ن هذا االئتنف بما ال يتعارض والتشريعات النافذه و 

 رفق .االئتنف الم 
وبناءا  لى  ما تقدم فقد اتفق الفريقا   لى إبرام هذه االتفاقية وتوقيعها في المو د المحدد أ نه 

 وذلك وفقا للقوانين المعمول بها.
 
 
 

 الفريق ال اني )المقاول( 
 

 الفريق األول )صاحإل العمل(

 
التوقيع:  

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

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

 
 ....................................... الوظيفة

 
 .................. ........ كى ذلوقد شهد  ل

 

 

 

 
التوقيع:  

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

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

 
 .. ....رئيم مجلم المفوضين الوظيفة:

 
 ........................ .كوقد شهد  لى ذل 
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 نموذج ضما  األداء )كفالة حسن التنفيذ(
Performance Guarantee 

 
إلى السادة:  

 ............................................  ..................................................
 نمكم بأ  مصرفنا: يسرنا إ

............................................................................. قد كفل بكفالة  
 ..... ماليةب المقاول: .......................................................................

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

 
 ( /  بخصوص العطاء رقم ) 

بمشروع:  المتعلق 
 ( بمبل :   .....................................................................................

 ................................. أردني  دينار   )  ................. ........................... 
........................................................................................... وذلك  

الواردة    لضما  الشروط  حسإل  المحال  ليه  العطاء  العقد    تنفيذ  نتعهدفي  وأننا   بأ    ب 
ر أو أي  زء تطلبونه منه بدو  أي بمجرد ورود أول ذلإل  طي منكم المبل  المذكو   –ندفع لكم  

مع ذكر األسباب الداعية لهذا الطلإل بأ  المقاول قد رفض أو أ فق في تنفيذ    –تحفظ أو شرط  
التزاماته   من   أي 

اول  لى إ راء وذلك بصرف النظر  ن أي ا تراض أو مقاضاة من  انإل المق  –بمو إل العقد  
 الدفع.

ري  إصدارها ولحين تسلم األش ال المنجزة بمو إل العقد وتبقى هذه الكفالة سارية المفعول من تا
المحدد مبدئيا بتاري  ........... شهر ............... من  ام .................................  

 ما لم يتم تمديدها أو تجديدها بناء  لى ذلإل صاحإل العمل.
 

 توقيع الكفيل / مصرف: .............................. 
 وض بالتوقيع: ....................................المف

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

والمتنزهات  والمرافق الصحية السلطة  مباني  نظافة والخاص بمشروع   
 

 -المواقع التي يشملها العطاء: -أوال  :
 ه.المحيطة ب الساحات محمية البترا األثرية و  إدارة مبنى .1

مبنى  معية  ىال ةوبانضاف  به المحيطةمبنى مركز زوار البترا والساحات والمرافق  .2
 الرواحل. 

 مبنى المتحف الجديد والمرافق المحيطة به.  .3

 مواقم الحافنت السياحية والممرات المؤدية لمركز الزوار. .4

 مبنى سلطة انقليم الرئيسي  .5

 تجاري والقديم والجديدالمجمع ال .6

 المركز ال قافي  .7

  البيئةمديرية مبنى   .8

 والحدائق الزرا ة وحدة  مبنى .9

 مبنى الحركة  .10

 مبنى تنمية ام صيحو   .11

 كمة السلطة.مح .12
 

 ية:دورات المياه التال. 13
 دورات مياه مركز الزوار والساحات المحيطة به. -      
  ين موسى متنزه دورات  -      
 وار ز باصات مركز الدورات مياة مجمع ال -     

 القديم التجاري  المجمع رات المياهدو  -     
 الجديد دورات المياه المجمع التجاري -     

 ات دورات المياه مجمع الباصات السفري -
 . (الطيبة)ذريق  دورات مياه ومنتزه حديقة سلطة إقليم البترا -
 .دورات مياه  لف المسجد الكبير -
        الجديد.  دورات مياه سوق الخضار-     
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 -:المباني والمرافق الصحيةالكيفيخخة التي تتم بها أ مال التنظيم دا ل  -ثانيخخا :
ومواد  1 بالماء  يلزم  ما  والمدا ل وحسإل  والقا ات  والممرات  المكاتإل  أرضيات  وتنظيم  . شطف 

 التنظيم النزمة يوميا .

 لزم. لية وحسإل ما ي. تنظيم وإزالة البقع واألوساخ  ن الجدرا  الدا2

ال  . تنظيم الممرات والمدا ل بشكل مستمر أثناء الدوام الرسمي بشكل ال يعيق الحركة واستعم3
 انشارات التحذيرية أثناء  ملية التنظيم. 

أكياس 4 وتبديل  ووضع  اليوم  مدار  السجائر  لى  ومنافظ  المهمنت  سنل  وتنظيم  تفري    .
 القمامة. 

 األدوات النزمة لذلك. باستعمالثاث بشكل يومي وذلك ي والسجاد واأل . تنظيم المكاتإل والكراس5

الحما6 وحديد  والشبابيك  األبواب  تنظيم  وأ هزة  .  والر ام  الز اج  إلى  بانضافة  و د  أينما  ية 
 . التلفونات وماكنات الطبا ة وكافة محتويات المباني أسبوعيا

الصحيةتنظيم    .  7 السا ةبالمياه    المرافق  مدار  وفو    لى  الحا ة  الزوار حسإل  حركة   ق 
نب الصابو  وورق لتزويدها بالمواد النزمة م  ةأو بناء  لى تعليمات السلطة بانضاف  والمرا عين
 بشكل مستمر. والتواليت الصحي القابل للذوبا  وصديق للبيئة التنشيم 

 . والمرافق الصحية . وضع د اسات أر ل  لى المدا ل الرئيسية للمباني 8

 ت إلى الحاويات المخصصة لذلك.مامة والنفاياق. نقل ال9

 . الحا ة يوميا وحسإل .  سيل سنل المهمنت ووضع أكياس بنستيك  ديدة10

بمعدل ثنث مرات إسبوعيا   لى األقل وتكرار ذلك   بالمياهالمباني  مركز الزوار و ميع  تنظيم  .  11
 حسإل الحا ة أو بناء  لى تعليمات السلطة.

 ثة أشهر. المياه كل ثن ت . تنظيم  زانا12

 . تقديم وتركيإل صندوق ورق تنشيم )سحإل( لجميع الوحدات الصحية.13

 حماالت ورق تواليت من النوع الجيد لجميع الوحدات الصحية. . تقديم وتركيإل14

الصحية15 الوحدات  لكافة  السائل  للصابو   وتركيإل  بوات  تقديم  وادامة    .  ستيل  ستانلم  نوع 
 . نظافة العبوات

 النظافة   ومواد  لمرافق الصحية  لى مدار السا ة وتزويدها بجميع مستلزماتع ا ميتنظيم  .  16
الصحية   المرافق  في  ميع  العمال  وتحدحس  المذكورةوتوفير  السلطة  تعليمات  توزيع  يد  إل  آلية 

  .قتضيه ذبيعة العملصباحي ومسائي( وحسإل ما ت لى نظام الفترتين ) العمال 
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ا أ مال التنظيم في الساحات المحيطة بمركز الزوار والحمامات  التي تتم به  يةالكيف  -ثال خخخا :   
 .والمتحف الجديد  عة لهاالتاب

و لى مدار اليوم بحيث يتم   وار والمباني اال رو ز في مركز ال  . تنظيم الساحات الخار ية كافة1
ا نفايات ونقلهالتخصي   مال للتوا د في الساحات بشكل مستمر ويقوموا بعملية الكنم وإزالة  

 . إلى الحاوية الرئيسية ثم إلى  ارج مركز الزوار

المياه ومجاري لتصريم مياه األمطار وتنظيفها من األتربة والشوائإل بشكل دوري . فتح عبارات  2
 . في مركز الزوار ومستمر

والساحات ضمن3 الدا لية  الشوارع  النظاف)  . كنم  والمحافظة  لى  يوميا   الزوار(  ة  محيط مركز 
 المتعهد.  ( تورد لهذه ال اية من قبلحاويات ص يرةسنت نفايات في الساحات )لعامة ووضع ا

4 . 
 - لى المتعهد مرا اة األمور التالية: -:رابعا  

ذلك  1 في  بما  التنظيم  استعمالها في  ملية  المنوي  المواد  لكافة  بتقديم  ينات  المتعهد  يلتزم   .
ورق  ب    وفاين المكاتإل  بمن النوع الذائإل  رق تواليتاتب و صابو  سائلب مواد التنظيمب المطهر 

مهم سنت  قشاذات  مكانمب  يلزمتنشيمب  ما  وكل  ملطف  و  روائحب  مماسحب  وتقديم    نتب 
المشروعالعينات   بداية  ا تما  في  العطاءشريطة  متابعة  لجنة  من  العينات  من    د  اسبوع  و نل 

   استنم العطاء.

  نقامة   المخصصةالتنظيم للحمامات في المناذق  ومواد    فةالنظا. يلتزم المتعهد بتوفير  دمات  2
 . الحفنت لين  والتنزه

 بهذه االتفاقية.  المتعلقة. تعتبر السلطة هي المر عية لهذه الشروط وكافة البنود 3

. للسلطة الحق في إضافة أي من المواقع دا ل حدود المحمية لنتفاقية إذا اقتضت الحا ة ذلك 4
   لمالية في حينها ب بما في ذلك زيادة  دد الوحدات الصحيه.األمور ا  تسويةم  لى ا  يت

 تبان راءارود منحظات او شكاوي حول تدني مستوو النظافة فعلى المتعهد القيام . في حين و 5
 النزمخة بأسرع وقت ب و نفا لذلك يتم تطبيق العقوبات الواردة في شروط العطاء.
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 :لدوريها: ا مال الصيانه   امسا  
 

)   بما في ذلك تبديل  ا نه  بصيانة المرافق الصحية المذكورة في بنود العطاء  المتعهد القيام لى  
واالبواب والشبابيك و نذات المياه و طوط المجاري .....ال ( في حال تعرضها   الم اسل والمقا د
 . وفور التبلي   نهاللكسر او التعطل 

 
 الشروط الخاصة بعطاء والخاص بمشر و ع نظافة  مباني  السلطة والمرافق الصحية والمتنزهات

 
ة الضرائإل والرسوم والعوائد  . السعر بالدينار األردني شامن  الضريبة العامة  لى المبيعات وكاف1

 الحكومية وأية رسوم إضافية أ رو.

ا تماد2 سيتم  وانحالةاالعلميه  والخبرات  الماليه    المنءة   .  التقييم  أسم  يلتزم  و   بلموثقة ضمن 
الب  المتعهد نهاية كل شهر وقبل  العمال  التأبدفع ا ور  يليه وفي حال  الذي  بالشهر  بدفع  دء   ر 

من الشهر الذي يليه فانه يحق للسلطة حجز الفاتورة الشهرية المستحقه   الخامماال ور الى يوم  
 .    له

شه3 الشخصيةب  إثبات   ( التالية  المطلوبة  الوثائق  بتقديم  المتعهد  يلتزم  محكوميا.  هب   دة  دم 
ا من  ,  لى أ  يتم ا تمادهاستخدامهسوف يتم    او مراقإل  وذلك لكل  امل  (شهادة  لو أمراض

 قبل اللجنة المشرفه  لى العطاء بعد االحاله.

) وحسإل التصميم واللو  المعتمد من قبخل السلطة ( للعمال   . يلتزم المتعهد بتوفير زيخا  موحدا  4
وإ  يظهر بالمظهر    الشركة وبطاقته التعريفية)الباج(  يحمل شارةأ     ىالمستخدمين في الموقع  ل

 . لباجئق ذيلة سا ات العمل ووضع االن 

توا د العاملين في موقع العمل يوميا وذيلة أيام األسبوع للقيام    بإثبات  االلتزام.  لى المتعهد  5
ن السا ة  للعمل وهي م  ةبالمطلو يقبل إي نق  في  دد العمال ذيلة األوقات    بأ مال التنظيم وال 

 صباحا وحتى ما تتطلبه ظروف العمل وبناء  لى تعليمات السلطة.  السادسة

ال6 تصرفات  .  تامة  ن  مسؤولية  مسؤول  يتقيد  ميع   مستخدميهمتعهد  أ   و لى  العمل  أثناء 
هد عويحق للسلطة الطلإل من المت  العامةواأل نق    باآلداب والقوانين النافذة    باألنظمةالمستخدمين  

فيه  إي  استبعاد باالضافة  مستخدم  ير مر وب  يقوم    الستبعادب  او  امل  بممارسة  اي مستخدم 
 .  لى  صوصية المنطقةوأي سلوكيات تؤثر سلبا   السلطةفعال مخالفه لتعليمات ا مال وا
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والغيابب  -أ.  7 للحضور  بهم  سجل  اص  وا تماد  العمال  بأسماء  السلطة  تزويد  و لى    يتم 
وا د العاملين في موقع العمل يوميا  للقيام بإ مال التنظيم وال يقبل أي زام بإثبات تلتالمتعهد اال 

 . لعمال ذيلة أوقات العمل المطلوبة دد ا نق  في
تنطبق  ليها ال رامة   مخالفةيعتبر غياب او نق  العمال اك ر من مره واحدة في الشهر    -ب   

دد العمال من اي  هة ا رو  الحاصل في   ق وتحسإل كمخالفة للمتعهد ويحق للسلطة توفير الن
من قبل السلطة   العمل لكل يوم غيابوحسم ا ور يوم  ن كل  امل من  مال النظافة يت يإل  ن 

 وتحسم من المطالبات الشهرية للمتعهد. 
 .ثبت انه  ير كفؤ في حال و ود اي  امل من العمال بتوفير البديل  يلتزم المتعهد -ج

أ   -أ.  8 المتعهد  السلطة  ي   لى  تسبإل  بل   ما  إذا  الموقع  في  يقع  حادث  أي  وفورا   ن  طيا  
ستخدمين أو انضرار بالممتلكات و ليه أ  يزودها بجميع التفاصيل  بإصابة إي من العمال أو الم

 كما يتعين  لى المتعهد أ  يبل  الجهة المختصة بهذه الحوادث. 
او فقدا  في مو ودات    اتنف او كسري  يتحمل الفريق ال اني المسؤولية الكاملة  ن ا  -ب   

 ( سا ة من اشعاره بذلك. 24ل )مواقع العمل الناتجة  نهم وملزم بتعويض الفريق االول  ن 

الضرورة ذلك    اقتضتبهذا العطاء إذا    المحددةقع  ا. يحق للسلطة إضافة أيه مواقع  ديدة للمو 9
 ليه. و مطالبات ماا ضمن منطقة العطاء دو  أ  يترتإل  لى السلطة أية التزامات

بإرفاق كشف تحليلي  .  10 المقاول  يب   لألسعاريلتزم  المقترا  المالي  ين إ داد وا ور  في العرض 
 بشكل مفصل.   المشمولةالعمال وتكاليم المعدات 

المو ودة    .11 الصحية  المرافق  بصيانة  القيام  المتعهد  بالعطاء   لى  المذكوره  المناذق  ضمن 
 ة  لى العطاء. اللجنة المشرفوبمتابعة واشراف  ةالخامس فقرةبال المذكورأ نه وحسإل البند 

 
  -:اءخخخ دد العمال المطلوب ل ايات تنفيذ هذا العط. 12

 المسمى الوظيفي 
 دد الع

 كتابة  رقما
 واحد 1 مدير مشروع 
 سبعو   70  امل نظافة 

 ستة  6 مراقإل 
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من  ه  وحسإل ما تم تحديديوميه     رهوبأ  الحا ة دد العمال حسإل  او نقصا   يحق للسلطة زيادة  و  
 . الشهرية الفاتورةتضاف  لى قيمة   وفي  رض السعر  العطاء حال  ليهالمالمقاول قبل 

 
 

العمل  يتم  ص  -  أ/13 تقرير سير  للمقاول حسإل  الفاتورة الشهرية  التالية من  المخالفات  بدل  م 
 اليومي للعطاء وفق ما يلي: 

 صمقيمة الخ نوع المخالفة الرقم 
 دينار/ كل يوم   50 توفر بك اب    دم 1
 دينار/ كل يوم  50 ر مشروع  دم توفر مدي 2
 دينار/ كل يوم  25  دم توفر المراقإل  3
  امل  /دنانير 10 م العمال بالزي الموحد دم التزا 4
 دينار/  امل 20 بدل نق   مال )محليين(                5
 نار/ امل دي 20 ن(  بدل نق   مال )وافدي              6
/او ورود    نق  مواد النظافه في المرافق الصحيه  7

 شكاوي بهذا الخصوص
 ة / ن كل حال100

الصيفي   8 با مال  القيام  الحمامات  انهحال  دم  سواء  المرافق  من  الصحية(الي  المرافق  وبشكل    ) 
نسبة   اضافة  مع  باالصنا  ستقوم  السلطه  فا   ب  وفوري  التكلفه  25مباشر  من  %  لى  وتحسم 

هما بل ت ب و لى ا  يكو  الحد االدنى للمطالبه  الفاتوره وال يحق للمتعهد اال تراض  لى القيمه م 
 يانة متدنيه. ( دينار مهما كانت كلفة الص100)
 
ب يتم اتخاذ  اي مخالفة حال ارتكاب فيأ( من هذا البند و بانضافة لما ورد في الفقرة ) -ب  /31

 اال راءات التاليه : 
 .       ة للمرة االولىتو يه انذار  طي للفريق ال اني حال حدوث المخالف  *         

المطالب1 صم  *            قيمة  من  ال رالاضافة    ة%  الخللقيمة  المترتبه  راء  حال   مات  في 
 . تكرار المخالفة للمرة ال انية

المطالب3   صم*            قيمة  من  المترتبهلاضافة  ة  %  ال رامات  الخ  قيمة  حال   لل راء  في 
 .تكرار المخالفة للمرة ال ال ة

حال    في   قيمة ال رامات المترتبه  راء الخللل % من قيمة المطالبه اضافة  6 صم    *            
 .تكرار المخالفة للمرة الرابعة
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والعودة              العقد  فس   للسلطة  يحق  مخالفات  ارتكاب  في  المقاول  استمرار  حال  في   *
الم بتضم  لى  الناقاول  النزمة  المالية  والتبعات  االضرار  كافة  أو  ينه  انذار  وبدو   ذلك  تجة  ن 
 ا طار.

 
ا نه وفي حال  دم تصويإل الفريق ال اني لوضعه  د  و * لى الر م مما ورد في البن            

للفريق   يحق  الخطي  االنذار  تاري   من  شهر  احالة نل  التي  اللجنة  من  بقرار    العطاء  االول 
 مين حسن التنفيذ.درة قيمة تأهاء العقد )او/ و( مصاان لجنة متابعة المشروعمن وبتنسيإل  

                
للعمال  .  14 الموحد  الزي  الخطية  تصميم  السلطة  موافقة  بناء  لى  المشرفة  لى    يتم  واللجنة 

 .العطاء في السلطة

االحتياذات  15 اتخاذ  المقاول  والمرا عين   ساءةاناو    ررالض  إلحاقبعدم    النزمة.  لى   للزوار 
 .اءضمن منطقة العط بشكل  ام

من.  16 وا تماده  للمشروع  التنفيذي  المدير  باسم  السلطة  تزويد  المتعهد  السلطة    لى  قبل 
 ء. مرا عة السلطة بما يخ  العطاللشركة و  الوحيدة  المر عية وويك بواستبداله  ند ذلإل ذلك

اء ولم يتم تصويبها بعد تطبيق العقوبات الواردة . في حال إ نل المتعهد بأي من بنود العط17
المادة النظافة13)  في  بأ مال  السلطة  تقوم  الخاصةب  الشروط  من  ذلك شراالنزمة    (  في  ء بما 

المتعهد   يلزم و لى حساب  ما  وكل  التنظيم  من  مواد  وبحيث يضاف  الشهرية  الفاتورةوتخصم  ب 
 .( من قيمة الفاتوره%25اليها نسبة ) 

تمديد مدة العطاء للسلطة  لعقد سنه مينديه واحده تبدأ من تاري  أمر المباشرة ويحق  . مده ا18
 .مواصفات واألسعاروبنفم الشروط والارتأو ذلك  إذامدة سنه اضافيه 

 

مع تسييل الكفاله    االتفاقية . يحق للسلطة إنهاء االتفاقية إذا ا ل الفريق ال اني بأي من بنود  19
 .انونيةاو ق ماليهو/ او مطالبات يترتإل  لى السلطة أية التزامات  او ألي سبإل آ ر دو  أ 

بدفع رسوم الطوابع ورسوم اال ن  في الصحف  20 المتعهد  يلتزم  كفاله حسن  وتقديم    يوميةال. 
 .  تنفيذ قبل توقيع العقد

نسبته    -21 ما  بتش يل  المتعهد  كادر    70يلتزم  االقل من  المجتمع  %  لى  ابناء  المشروع من 
التنميه  محليال اهداف  لتحقيق  وذلك  معالمحليةب  من  االلتضرورة    ب  االدنى  بالحد  اال ور  زام  

 .وحسإل قانو  العمل والعمال
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المتع  -22 الضما   لى  في  المشروع  اشتراك  مال  ي بت  شهري  بكشف  السلطه  تزويد  هد 
 .لكشفلبه الشهريه بدو  و ود هذا ااال تما ي ) استمارة ضما  ( ب وال يتم صرف المطا

 
  ليتم تحديد قيمة الحسم إ  و د   ها العطاءللشركه المحال  لي  شهري   سيتم اصدار تقييم اداء  -23

وتقرير نهائي  ند انتهاء مدة      ربع سنوي   واصدار تقييم اداء ب  ريهوذلك قبل صرف المطالبه الشه
 . لمستقبليهركه في  طاءات السلطه االعطاء والذي بمو به سيتم تحديد اهلية المتعهد في المشا

الصنف القي  هذا  يحسم  او  يضاف  فانه  الحمامات  في  من  المقاول  قبل  من  تحديدها  تم  التي  مه 
  دول تحليل االسعار. 

النظافة   -24 معدات  من  االحتيا ات  كافة  تقديم  المتعهد  مواد   لى  القشاذاتب  المكانمب  )م ل 
ا تمنع  التي  والمواد  للروائح  والمزيلة  المطهرة  المواد  الحمامات التنظيمب  مقا د  دا ل  لتكلم 

يل ما  وكل  النفايات  بمواصفاتو ربات  مع  مواد(  من  الجودة  زم  م   الية  ا تمادها  قبل  ويتم  ن 
 .المشرفه  لى العطاءاللجنه 

يتجاوز    -25 )الشيخو ه(, وأ  ال  للتقا د  القانوني  السن  فوق  تش يل  ماله  للمقاول  يجوز  ال 
 . إلناث(  اما  ل55للذكور )  (  اما60العمر )

ال  -26 كابين مق لى  دبل  اب  بك  سياره  توفير  المشروع1) دد    اول  فترة  ذيلة  للجنة    (  وتسلم 
 ا  تكو  حسإل المتطلبات التالية:  لى والمتابعة المشكلة من قبل السلطةاالشراف 

فما فوق صنا ه يابانيه محرك ديزل ال يقل   2018موديل    4* 4سياره بك اب دبل كابنيه ع النو   *  
 .تسلم الى أ ضاء لجنة االشراف ( سي سي2400ن )سعته  

 .وقيع االتفاقيه ار االحاله وقبل ت فور تسلمه لقر   ر صة انلية  تقديم*  لى المقاول 
 ومحروقات.  يار زيتمن صيانه وغاالليات  كل ما يلزم * يتحمل المقاول

 . ه محمله  لى العطاءلمذكوره ا نالبنود ا * تكو  
 . ي المشروع تأمينا شامنف  ين االلية العاملةلتزم المتعهد بتأمي -27
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 مواد التنظيم وهي مبينة بالجدول التالي : ملحق  * 
 
 السعر االفرادي نو ها  المادة  اسم الرقم 
  نخب اول / تركيز عالي  مطهر ارضيات  1
  نخب اول / تركيز عالي  كلور سائل  2
  نخب اول / رائحة جيدة  ون ومعطر ارضيات )جل(صاب 3
  ول نخب ا ملمع زجاج  4
  نخب اول  مل( 500صابون ايدي )  5
  ورقة  100نخب اول /  فاين باكيت سحب  6
  نخب اول /قابل للذوبان/صديق للبيئة  رول  فاين تواليت 7
  نخب اول  ملمع اثاث  8
  نخب اول  اسفنج جلي مع خريس  9

قطنية  / نخب اول  سح(فوط غبرة )م  10   
  نخب اول  سائل جلي  11
  ب اول/ امتصاص عالي نخ مماسح ارضيات  12
  نوعية جيدة  مكنسة ناعمة  13
  نوعية جيدة  مكنسة خشنة  14
  توعية جيدة وتركيز عالي  لتر   5ات معطر ارضي 15
  نخب اول  فاين مطبخ رول  16
  نخب اول/ تركيز  معقم ايدي ضد البكتريا  17
  نوعية جيدة  سم  80شاطة ق 18
  نوعية جيدة وامنة  مبيد حشري رذاذ  19
  نخب اول  مجرود حديد  20
  نوعية جيدة وآمنة  مبيد حشري بودرة  21
  / نوعية جيدة   نخب اول كفوف ايدي مطاطي  22
  نخب اول  90*70اكياس نفايات  23
  نخب اول  120*90اكياس نفايات  24
  ل نخب او  60*50اكياس سالل  25
  نوعية ورائحة جيدة  مل 350ملطف جو 26
  جيدة نوعية  ارجل دعسات  27
  نخب اول/ تركيز عالي  )سبارتن(  فالش 28
  نخب اول/ قطنية  فوط تلميع زجاج  29
  نوعية جيدة  مكنسة عصا  30
  نوعية جيدة  مماسح  مب/ شرشور 31
  نخب اول  ورق تنشبف / لماكينة  التنشيف  32
  نوعية جيده    جل ارضيات  33
  ه نوعية جيد  خريس ناعم/خشن 34
  وعية جيده ن سالت نفايات  35
   اللجنة اية مواد أخرى تطلبها  36
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 . االول وذات  ودة  الية *  ميع المواد المقدمة يجإل ا  تكو  من النخإل
بعد   تقدم  ا   يجإل  ا نه  العينات  االحالة*  ميع  قرار  اللجنة  صدور  قبل  من  ا تمادها  بمتابعة    ويتم  المكلفة 

 مطابقة.  ر  يمادة ي د أطة الحق باستبعالسل ول  لى العطاء اف شر واال
 تبعاد اي  رض  ير ملتزم بذلك باس *يلتزم المناق  بتقديم السعر االفرادي في  رضه المقدم و للسلطة الحق

 
  دول تفري  البنود واألسعار للعطاء الخاص بخدمات النظافة ضمن 

 ة محمية البترا األثري 
السعر  البند 

 االفرادي
السعر 

 ان مالي
 المبل  ان مالي   عر السنوي  الس سعر الشهري ال

       رة مدير المشروع أ
      ا رة المراقإل 
      ا رة العمال

المرافق صيانة  بدل
      الصحية

      بدل سيارة البكإل 
      مواد النظافة 
      الزي الموحد 
يد )تحدالضما  اال تما ي

 النسبة(
     

      نسبة الضريبة 
      وعالمجم

     يبة  السعر ان مالي شامن الضر 
 

 ................... ................................................. ة:كتابالسعر 
 
 . الشركة: ......................................................................... 
 
 .... ..................................لمفوض بالتوقيع .......................... ا

 

 التوقيع              تم الشركة                                                         


