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        نظافة محمية البترا االثرية   :  المشروع               
                  

 

 3/2023 عم       عطاء رقم :ال                 
 
 

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

 نماذج العرض والضمانات واالتفاقيات والبيانات  -د
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 التعليمات للمناقصين   –

Instructions to Tenderers 

 
 ( 2023 /3 ع م     العطاء رقم )

 
       ةنظافة محمية البترا االثري: روع بمش  اصالخ

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

 ثمن النسخة المقرر.
 
 لهذا المشروع ما يلي:  العطاء ثائقمل و تش (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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 إ داد وتقديم  روض المناقصات

 
 ذريقة تقديم العروض:

 2كخخم264يخخة البتخخراء األثريخخة ذات ،صوصخخيةب حيخخح تبلخخم مسخخاحة المحميخخة ان ماليخخة حخخوالي محم عتبخخرت (3)
 -600بلخم معخدل زوار المحميخة حخوالي  لى امتداد مسخاحتها الواسخعةب ي  الطبيعي  بالتنوعوتمتاز المحمية  

ا ر ومخلخوواا سائح سنويًا من مختلف الجنسيات وتكخو  عنالخم مواسخم ترتفخع فيهخا نسخ ة  مليو  1000000
يترتخخإل  ليهخخا مخخن زيخخادة أ خخداد مقخخدمي الخخخدمات دا،خخل الموقخخعب فمخخا تنفخخرد المحميخخة فخخي انتشخخار الكهخخو  

وت ا خد المنخاذق فمخا  شخعاباألثرية وفثخرة الممخرات والمسخارات التخي يسخلكها السخياا بانلخافة إلخى فثخرة ال
ى ا مال النظافخة فخي القريخة ة اللاف االب  تشهد المحمية حرفة للدواب والحيوانات دا،ل المحمية وباستمرار

 لخخى مخخن ير خخإل  لذاب وذلخخم ليايخخات نقخخل السخخياا  لخخى مختلخخف المسخخارات.التراثيخخة التابعخخة للمحميخخة االثريخخة
 باالشخخخخخخخخخخخختراك فخخخخخخخخخخخخي عخخخخخخخخخخخخذ، المناقصخخخخخخخخخخخخة أ  يقخخخخخخخخخخخخوم بويخخخخخخخخخخخخارة موقخخخخخخخخخخخخع العمخخخخخخخخخخخخلب وأ  يتعخخخخخخخخخخخخر  

مخخة لخخه لتقخخديم لنز ات اومخخ ليخخهب وأ  يحصخخل بنفسخخه و لخخى مسخخقوليته ونفقتخخه الخاصخخةب  لخخى  ميخخع المعل
العرضب وأ  يتفهم ماعيتها والظرو  المحيطة بالمشخروع وسخائر العخادات المحليخةب و خرو  العمخلب وفخل 

 األمور األ،رى التي لها  نقة بالمناقصةب أو تلم التي تقثر  لى ولع أسعار  رله.
 

منخخاق  م الويقخخو ب يقخخدم  خخرض المناقصخخة  لخخى نمخخوذج  خخرض المناقصخخة المخخدرج فخخي عخخذا الخخدفتر -أ 
بتعبئة النموذج و دول الكميات واالسخعار وأي  خداول أو منحخق أ،خرى ويوقخع وثخائق المناقصخة 

 في األماكن المحددة لذلم.
 يشترط أ  يكو  تعبئة ،انة أسعار الوحدة في  داول الكميات باألرقام والكلمات بخط والح. -ب 
اق ب وإذا أ رى المنخاق  أي تعخديلب المنقبل  ن  ال يجوز إد،ال أي تعديل  لى وثائق العطاء م -ج 

 أو إذا أ،ل بأي من عذ، التعليماتب فإ  ذلم يقدي الى رفض  رله.
أما إذا أراد المناق  تقديم  رض بديلب فإ  باستطا ته أ  يقدم ذلم في مذفرة ،اصة منفصخلة 
 ترفخخخخخخخخق بخخخخخخخخالعرضب شخخخخخخخخريطة أ  يتقخخخخخخخخدم بخخخخخخخخالعرض األصخخخخخخخخيل فمخخخخخخخخا عخخخخخخخخو مطلخخخخخخخخوب فخخخخخخخخي 

 ءات المختصة أ  تنظر في  رله البديل أو ترفضه.لعطانة الجالشروطب ول
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المطلخوب فخي عخذ، التعليمخات ود خوة العطخاء وأ  يشختمل  قيجإل  لى المناق  أ  يقدم  رله  لى النس (4)
 العرض  لى البيانات والمعلومات التالية:

 
توقيع  نهخا. بخال مفخوضالولع منشأة المناق  فردا فا  أو شرفةب وفتاب التفخويض للمسخقول  -أ 

وإذا فانت عناك مشارفة بشكل ائتن  فإنه يجإل  لى الشرفات المتآلفة تقخديم اتفاقيخة االئختن  
بينها بحيح يكو  التآلف بالتكافل والتضخامن )مجتمعخين ومنفخردين(ب وأ  يوقخع أذخرا  االئختن  

  لى العرضب وأ  يقدموا الكفاالت والضمانات بأسمائهم مجتمعين.
التي سخبق وأ  أنجوعخاب والمشخاريع   المماثلة  اق  ومقعنتهب مع بيا  وصف المشاريعالمنبرة  ، -ب 

 الملتوم بها حالياب وبيا  نسإل إنجازعا بأرقام واقعية.
  

يرفق مع العرض المقدم ففالخة ماليخة لصخالح صخاحإل العمخل وألمخر،ب بخالمبلم المحخدد فخي )ملحخق  -ج  
مناق  للد،ول في المناقصةب و لخى أ  تكخو  تلخم م اللتواا  رض المناقصة(ب فدليل  لى  دّية

 الكفالة صادرة  ن بنم أو مقسسة مالية فل منهما مر،  للعمل في األرد .
تعخخاد عخخذ، الكفخخاالت  للمناقصخخين الخخذين لخخم يحخخل  لخخيهم العطخخاءب حسخخ ما تقخخرر، اللجنخخة المختصخخة 

اقصخة أيهمخا أسخبق. أمخخا المنالخخة فف( أيخام مخن تخاري  إحالخخة العطخاء أو انتهخاء صخنحية 7،خنل )
المنخخاق  الخخذي يحخخال  ليخخه العطخخاء فتعخخاد إليخخه عخخذ، الكفالخخة بعخخد أ  يقخخدم لخخما  األداء ويوقخخع 

 العقد.
فعنخخدعا يتو خخإل  (Bonds)أمخخا إذا فخخا  المنخخاق  منتميخخا إلخخى بلخخد تسخختعمل ييخخه لخخمانات تخخأمين 
 يقبخخل مثخخل عخخذا فخخا  إذا مخخا لخخى المنخخاق  أ  يتقخخدم بطلخخإل مسخخبق إلخخى صخخاحإل العمخخل لمعرفخخة يي

 الضما ب وفي فل األحوال يجإل أ  تكو  تلم الضمانات مصدقة من بنوك محلية  ند تقديمها.
 نوا  المناق  الرسمي الكامل. أما إذا فا  مرفو المناق  الرئيسي ،ارج األرد  فإ   ليه أ   -عخ 

اسخنت وانشخعارات. المر افخة ف يحدد  نوانا له في األرد  ليعتبر  نوانه الرسمي الخذي تو خه إليخه
 وفل إشعار أو رسالة ت عح مسجلة  لى عذا العنوا  تعتبر وفأنها قد سلمت إليه.

أ  يقخخدم تحلخخين ألسخخعار البنخخود الرئيسخخية المحخخددة فخخي العطخخاءب مبينخخا تكخخالي  المخخواد والتجهيخخوات  -و 
 ل شخخخخخخخيااألوالمصخخخخخخخاري  انداريخخخخخخخة واألربخخخخخخخاا ننجخخخخخخخاز بنخخخخخخخود  ا خخخخخخخور العمخخخخخخخال   اآلليخخخخخخخة و

 كاملة.
أي معلومات أو بيانات أ،رى يطلإل إلى المنخاق  تقخديمها أو إرفاقهخا بعرلخه إذا فانخت مطلوبخة  -ز 

 بمو إل الشروط الخاصة االلايية أو المواصفات الخاصة أو عذ، التعليمات.
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 توليح االلت اس: (5)
 

لتولخيح أي  مخوض فخي ا خة اك حعنخإذا فا  عنخاك أي الت خاس أو تنخاقض فخي وثخائق العطخاءب أو فانخت 
وثخخائق العطخخاءب فعلخخى المنخخاق  أ  يتقخخدم بطلخخإل ،طخخي إلخخى رئخخيم لجنخخة العطخخاءات المختصخخة مخخن أ خخل 

 ( 7التولخخخخيح وإزالخخخخة االلت خخخخاس فخخخخي مو خخخخد يسخخخخبق التخخخخاري  المحخخخخدد لفخخخختح العطخخخخاء بمخخخخا ال يقخخخخل  خخخخن )
ين للعطخاءب وال يجخوز أ  تقخدمالم ينأيامب ويتم توزيع ان ابة ،طيا  لى االستفسارات  لى  ميع المناقص

 يتخذ مثل عذا التوليح مبررا لطلإل تمديد المو د المحدد لتقديم العرض.
 
 
 
 إيداع العروض: (6)

 
 (      /    يقدم العرض متكامن وفي  ر  مختوم مكتوب  ليه من الخارج  طاء رقم )   -أ 

 _______________________________________  بمشروع:الخاص  
_________________________________________________________ 

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

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

 العطاء  لى ات اع أسلوب آ،ر.
 إلوامية العروض: (7)
 

يعتبخخر العخخرض المقخخدم ملومخخا للمنخخاق  وال يجخخوز سخخحإل عخخذا العخخرض بعخخد تقديمخخه ويظخخل العخخرض ملومخخا 
ء مخن تخاري  إيخداع العخروض إال إذا حخدد فخي د خوة العطخاء بتخدامخا ايو ( 90للمناق  الذي تقدم بخه لفتخرة )
 مدة التوام أذول من عذ، المدة.

 
  منت الدفع وسعر المناقصة: (8)
 

  لى المناق  تقديم أسعار، بالدينار األردني إال إذا ن   لى  ير ذلم في شروط د وة العطاء.
ض المناقصةب فإنخه يجخإل تحديخد تلخم ج  ر نموذي  وإذا فانت عنالم  منت أ،رى للدفع منصوص  ليها ف 
 العمنت وأسعار تحويلها في مو د "التاري  األساسي".
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 تقييم العروض وإحالة العطاء
 
 تقييم العروض: (9)

يخختم دراسخخة  خخروض المناقصخخات وتقييمهخخا بمو خخإل تعليمخخات العطخخاءات الحكوميخخة الصخخادرة بمو خخإل نظخخام 
 و   لى اذنع ودراية بهذ، التعليمات.  يكق  أنااألشيال الحكوميةب ويفترض في الم

 أسلوب تدقيق العروض: (10)
إذا و د في العرض ،طأ أو تناقض بخين حسخاب  ملخة أي مبلخم ومخا يجخإل أ  تكخو   ليخه عخذ،  -أ 

المختصخة الحخق بتعخديل  ملخخة المبلخم بمخا يتفخق وتطبيخخق  فاللجنخخةالجملخة بتطبيخق سخعر الوحخدةب 
 جموع األسعار أو المبلم ان مالي للعطاء وفقا لذلم.يل متعد تمسعر الوحدةب وبالتالي ي

إذا ا،تلخخف العخخدد المخخذفور باألرقخخام  خخن المخخذفور فتابخخة بالكلمخخاتب فتعتبخخر فتابخخة الكلمخخات عخخي  -ب 
 الملومة وتصحح القيمة ت عا لذلم.

وع جمخخإذا و خخد ،طخخأ فخخي أي مخخن العمليخخات الحسخخابيةب فإنخخه يخختم تصخخحيح المجمخخوع ويكخخو  الم -ج 
 ح ملوما للمناق .لمصحا

إذا و خخد أ  المنخخاق  لخخم يقخخم بتسخخعير بنخخد أو أكثخخر مخخن البنخخودب فإنخخه يحخخق للجنخخة المختصخخة إمخخا  -د 
رفخخض العخخرضب أو ا ت خخار تلخخم البنخخود  يخخر المسخخعرة وفأنهخخا محملخخة  لخخى بنخخود العطخخاء األ،خخرىب 

 و لى المناق  تنفيذعا )ييما إذا أحيل  ليه العطاء( بدو  مقابل.
 ام المناق  بتسعير بند بصورة ميلوذة أو م الم فيهاب فللجنة المختصة الحق بما يلي:ذا ق إ - عخ

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

 ل مخنأقخاآل،رين ) شريطة أ  ت قى القيمة ان ماليخة للعخرض بعخد التعخديل مسخاوية أو 
 ة العرض بعد التدقيق الحسابي(.قيم

تحتفظ لجنة العطاءات المختصة بحقها في إعمال أي  رض  ير متقيد بما ورد فخي عخذ، التعليمخات. فمخا  (11)
تمارس صنحياتها بمو إل أحكام نظام األشيال الحكومية وإحالة العطاء دو  التقيد بأقخل العخروض قيمخةب 

فو بالعطاء أي حق فخي مطال خة صخاحإل العمخل بخأي تعخويض لم ياق   منويتم فل ذلم دو  أ  يكو  ألي  
 إزاء ذلم.
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 العروض وتقييم  تقديم   -12
 

 -يطلإل من الشرفات المشارفة في العطاء تقديم  رلين فني ومالي  باللية العربية و لى النحو التالي:
 والمالي   العرض الفني -3-1

 -:يتم تقديم العرض الفني ويشمل ما يلي
 

 .سنوات السابقة الخممالخبرات العامة للشرفة ،نل  -1
من حيح ذبيعة العمل    او مقارب  مشروع واحد مشابهالخبرات المتخصصة للشرفة وبحيح يتم تقديم    -2

ويطلإل اال،يرة.  سنوات  الخمم  ،نل  شهادات   والحجم  شكل  الخبرات  لى  لهذ،  النزم  التوثيق  تقديم 
 –، المشاريع لصالحها )حسإل النموذج المعتمد لهذ، الياية  از عذم انجت مصدقة من قبل الجهات التي  

 نموذج الخبرات المتخصصة(  
 . الجهاز الفني للشرفة وبحيح يبين العرض فافة التخصصات المتوفرة و،برات عذا الجهاز -3
ا ضاء  وبحيح ت قى الشرفة ملتومة بتوفير    اال مال المطلوبهفريق العمل الذي سيقوم  لى انجاز    -4

مبينة مقعنتهم و،براتهم في    العملفريق بعد االحالة. فما يطلإل تقديم السير الذاتية ال ضاء فريق  عذا ال
المطلوبة وبحيح تكو  فافة السير الذاتية موقعة من قبل صاحإل السيرة الذاتية والمفوض    اال مالمجال  

 اتية.عذا العطاء وحسإل النموذج المعتمد للسيرة الذ أل راض ن الشرفة  
 
 -منهجية و،طة العمل وبحيح تشمل: -5

بيا  فيفية اال داد لها وتنفيذعا   اال مال والمنهجية التي سيتم ات ا ها النجاز فافة  -
 وتحقيقها  

بشكل مفصل. وبحيح يتم بيا    العمل ،طة العمل التي سيتم ات ا ها وبحيح تبين فافة مراحل  -
 العمل .ادوار فافة ا ضاء فريق 

 . وع وتنظيم الكوادر العاملة  لى انجاز،المشر  ادارة هيكلية -
 .شهادات ووثائق تسجيل الشرفة لدى فافة الجهات الرسمية المعنية -6
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 نموذج الخبرات المتخصصة 
 
 -الدولة: -روع:اسم المش 

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

 - دد ا ضاء الفريق: -اسم صاحإل العمل:

 -الجهد ال شري الذي تم بذله النجاز المشروع: -وا :العن
 

تاري  البدء 
 -)شهر/سنة(:

تاري  االنجاز  
 -)شهر/سنة(:

 

 -قيمة المشروع )بالدينار االردني(:

الجهد ال شري الذي تم بذله من قبل الشرفة المقتلفة النجاز   االئتن  )اذا فا  عناك ائتن (اسماء ا ضاء 
 -المشروع:

 

 -لفريق واال،صائيين الرئيسيين في الفريق:يم اء رئمااس
 

 -وصف المشروع واعم  ناصر،:
 

 -بيا  الخدمات  التي قدمها الفريق المعني بالعطاء الحالي:
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 موذج المعتمد للسيرة الذاتيةالن
 

 -لمهمة /الو يفة المقترحة لمن فريق :ا
 

 -سم الشرفة:ا
 

 -ير:ي/الخبسم المهندس /اال،صائا
 

 -لو يفة/مجال اال،تصاص:ا
 

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

                

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

 
 -االساسية: لمقعنتا 
 

 -سجل الخبرات العملية والو ائف التي شيلها:
 
      ادثة(ءة ومحة وقرالليات التي يتقنها مع بيا  در ة االتقا  )كتابا

                                                      
 ول تلتوم الشرفة بتقديم فافة الوثائق الدا مة للسيرة الذاتية  ند الطلإل مصدقة حسإل االص

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 11 

 
 
 :  ويشمل ما يلي العرض المالي  يتم تقديم -3-2

   .ة المالية للشرفةقات النقدية وبما يثبت المنءالتدف ي تبينالولع المالي للشرفة موثقا بالجداول الت -1
مولوع العطاء وقيمة السعر اال مالي مبينا قيمة لري ة المبيعات  اال مال ننجازتقديم السعر -2

 -وبحيح يتم تقديم  داول تفصيلية مبينة ما يلي:
  أ رة العمال وفريق العملفلفة  - 

 ءومستلومات العطا فلفة المواد -
 الموحد للعمال  ي ة الو فلف -

 مجموع الضما  اال تما ي  -                   
  أية أمور أ،رى يراعا المناق  مناس ة وتد،ل في المجموع العام -                 

 
 وفتابةً  يتم فتابة االسعار رقماً  أ   لى 

 . النجاز العمل  لى اكمل و ه النزمة يشمل السعر المقدم فافة الكلف  -3
%( من قيمة العرض المالي )السعر اال مالي( المقدم حسإل النموذج  2ول العطاء بقيمة )لة د،ففا -4

 المرفق للكفالة لمن وثائق العطاء
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 اسم تقييم العطاء  -3-3
 :وفقا للمعايير التالية سيتم تقييم العطاء

 
 بنود و ناصر التقييم  

 ية المالئتها ن االنط اع العام  ن الشرفة وم 1

 .المشاريع التي قامت بها الشرفة في عذا المجال ،نل الخمم سنوات اال،يرة  2

   والقدرة  لى تنفيذ العطاء  لى اكمل و ه . األ مالفريق العمل الذي سيقوم  لى انجاز ،برات  3

 والجدول الومني لتوزيع العمل والعمالالعمل سير منهجية و،طة  4

 (   المجتمعية المسقوليةودورعا  وتجاربها في تنمية المجتمع  )   المساعمة  لى  ةالمقسس  / الشرفةقدرة  6
 (صهريج نضح /1 دد  االليات التى ستعمل في المشروع ) لا طه /بم اب دبل فابين 7

 العرض المالي المقدم من قبل الشرفة  8
 
 
 مدة صنحية العروض -3-4

وبحيح يلتوم المتقدم    تاري  إيداع العروض  ( يوم90دم )ي المقالمال  ستكو  مدة صنحية العرض الفني والعرض
المقدمة   والوثائق  المعلومات  فافة  وموثوقية  بصحة  االلتوام  يتم  فما  المقترا  الفني  الفريق  ا ضاء  فافة  بتوفير 

 لمن العرض. 
 
 فتح العروض -3-5

قبل   من  المقدمة  العروض  فتح  يتم  المحدد  المو د  الرئفي  الشراء  التنموي  ي  ف   يسيةلجنة  البتراء  اقليم  سلطة 
 السياحي وبحيح يتم فتح الميلفات ميلقة.  

 
 تحديد العرض الفائو  -3-6

ا ن،( عو العرض الفائو والذي سيتم   3-3)الفنية والمالية في البند  المقعل لمن المعايير سيكو  العرض 
ة اللجنة المختصة  موافقل  لى اء وحصالتي قدمته  في حال استوفي  ميع شروط العط  االحالة  لى الشرفة 

 ة اقليم البتراء التنموي السياحي.طفي سل بانحالة
 
 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.
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 الضمانات )الكفاالت( 
 
 لتنفيذ( :حسن ا )كفالة لما  األداء (13)

مخن تخاري  إبن خه ،طيخا بإحالخة   شرة ايخام لى المناق  الفائو بالعطاء أ  يقوم بتوقيع العقد ،نل فترة  
العطاء  ليه أو تلويمه لهب و لى المناق  أ  يقخدم إلخى صخاحإل العمخل لخما  األداء  نخد توقيخع اتفاقيخة 

ر  خخن أحخخد البنخخوك أو احخخدى الصخخاد الضخخما  العقخخد حسخخإل نمخخوذج الضخخما  المرفخخقب وتكخخو  قيمخخة عخخذا
المقسسات المالية المر،صة للعمل في األرد  بالمبلم المحدد )في ملحق  خرض المناقصخة( وذلخم لخمانا 

 لتنفيذ التوامات العقد تنفيذا تاما ب ولدفع ما قد يترتإل  لى المقاول وفاء أل راض العقد.
ب أو  جخخو  خخن تقخخديم ة الخخواردة ا خخن، المخخد ،خخنل دقخخإذا رفخخض المنخخاق  أو تخخأ،ر  خخن توقيخخع اتفاقيخخة الع

ب فعنخدعا يحخق لصخاحإل العمخل مصخادرة  ففالخة المناقصخة المرفقخة ،نل نفم المدة لما  األداء المطلوب
 بعرله دو  الر وع إلى القضاءب وال يكو  للمناق  أي حق في المطال ة بها أو بأي تعويض بشأنها.
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 صةلمناق رض ا نموذج فتاب 
Letter of Tender 

 
 

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

 .............................................................................  : العمل(  )صاحإل  السادة   إلى 
والتعر   لى الظرو  المحيطة بهب فما قمنا بدراسة شروط العقدب والمواصفاتب ب وملحق     لموقعارة ايلقد قمنا بو 

 رض المناقصةب والجداول األ،رىب ومنحق العطاء المتعلقة بتنفيذ أشيال المشروع المذفور أ ن،. ونعرض نحن  
 يوب فيها وفقا لهذا العرض الذي   ا أيةوإصن  وإنجازعا وتسليمهاواال مال  الموقعين أدنا، أ  نقوم بتنفيذ األشيال  

 ن، مقابل مبلم إ مالي وقدر،:.......................................... أو أي  أيشمل فل عذ، الوثائق المدر ة  
 مبلم آ،ر يص ح مستحقا لنا بمو إل شروط العقد. 

 
ات التعاقدية التي قد تنشأ ،نل لخنف حل ا  ي أ  يكو  مفوض البنية التحتية واالستثمار عو المر عية ف إننا نقبل  

 سير العمل في االتفاقية"  .
 

( يوما من تاري  إيداع العروضب وأ  ي قى العرض ملوما لناب 90نوافق  لى االلتوام بعرض المناقصة عذا لمدة )
يتجوأ  ا ال  ل  وءكويمكنكم قبوله في أي وقت قبل انقضاء مدة االلتوام عذ،. فما نقر بأ  ملحق  رض المناقصة يش

 من "كتاب  رض المناقصة".
نتعهد في حالة قبول  رلناب أ  نقدم لما  األداء المطلوب بمو إل شروط العقدب وأ  ن اشر العمل بتاري  أمر  

ب وأ  ننجو األشيال واال مال المطلوبة منا في  الذي ال يتجاوز  شرة ايام من تاريح توقيع االتفاقية الم اشرة
وفقا لمتطل ات   فورا ودو  اي مماذلة او تأ،ير لما لهذا الموقع من حساسية بالية  فيها يرتقصة يونصلح أ العطاء

 وثائق العقد ،نل "مدة اننجاز". 

وما لم يتم إ داد وتوقيع اتفاقية العقد ييما بينناب وإلى أ  يتم ذلمب فإ  "كتاب  رض المناقصة" عذا مع "كتاب  
  قدا ملوما ييما بيننا . يعتبررونه دالقبول أو قرار انحالة" الذي تص 

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

 ........ شاعد: ........................................ ......توقيع المناق : .....................
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صة ملحق  رض المناق  

   3/2023  عم  العطاء رقم:                األثريةنظافة محمية البترا    المشروع:
 رقم المادة البيخخخخا  

 التحديدات

 اسم صاحإل العمل:
  نوانه:

1/1/2/2 
 1/3و

 لسياحي م البترا التنموي اسلطة اقلي
 (   28االرد  ص ب )  –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 شيال لألنجاز ن مدة ا

 
من تاري  أمر   يميايوما تقو (  365)

 الم اشرة
 حسإل الشروط الخاصه          1/1/3/7 صنا العيوب إشعار بنفترة ا

 القوانين األردنية السارية المفعول 1/4 القانو  الذي يحكم العقد 
 اللية العربية 1/4 اللية المعتمدة في العقد

 اللية العربية  1/4 لية االتصال 
 . مر الم اشرةأمن تاري   2/1 على الموق إل د،والالمقاول بحق 

 داء ألقيمة لما  ا
بإصنا   انشعار  فترة  ،نل  األداء  لما   قيمة 

 العيوب )لما  اصنا العيوب( 

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

  4/9 نظام توفيد الجودة 
 مطلوب 

    صه       حسإل الشروط الخا 6/5 دة المعتاوقات العمل أ
 فورا   8/1 أمرالم اشرة الفترة المحددة لم اشرة العمل بعد تاري  

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

 

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

 
 

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

  ........................................................................ شرفة:  المناق : 
المنو،  نه للمشروع  للمناقصة  بعرض  العطا  سيتقدم  لد وة  استجابة  ولما  أ ن،  ط فانت شرو ءب 

 ن   لى أ  يتقدم المناق  بكفالة مناقصة مع  رلهب وبناء  لى ذل هب فإ  مصرفنا: العطاء ت
بنم ...................................................... يكفل بتعهد ال ر عة  نه أ  يدفع لكم 

............................ ورود  ......  .......................... مبلم:  ،طي ند  ذلإل  أول 
 منكم وبحيح يتضمن الطلإل ما يلي: 

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

 ( يوماب أو90العروض أو قبل انقضاء صنحية العرض المحددة بخ)
و  -ب العطاء  ليهب  بإحالة  قمتم  قد  اتفاقيةأنكم  ابرام  في  أ،فق  ب   لكنه  المالعقد  ادة مو إل 

 من شروط العقدب أو( 1/6)
المادة  -ج بمو إل  األداء  تقديم لما   في  ب ولكنه أ،فق  العطاء  ليه  باحالة  قمتم  قد  أنكم 

 ( من شروط العقد.4/2)
 

إليناب    ( يوما ويتعين إ ادتها90و لى أ  يصلنا الطلإل قبل انقضاء مدة صنحية الكفالة ال الية )
 ها في األرد . المعمول ب القوانينتحكمها  كما أ  عذ، الكفالة

 
 توقيع الكفيل / البنم: ........................................... 

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

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

Form of Contract Agreement 

 
 

3202/  3. ع م  : العطاء رقم ...         نظافة محمية البترا االثرية   المشروع:..  

 
 

 2023. . لسنة  ............   من شهر ..........حررت عذ، االتفاقية في عذا اليوم ..

 بين 

 
 األول" لفريق ا ت ار، "ا ....  لى   البترا التنموي السياحي  ..صاحإل العمل .........سلطة إقليم 

 و 

.....  لى ا ت ار، "الفريق      ........................................................  المقاول  :
 الثاني"

 
   لما فا  صاحإل العمل راغ ا في أ  يقوم المقاول بتنفيذ أشيال مشروع:

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

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

وإنجازعا وإصنا  واال مال ولما فا  قد قبل بعرض المناقصة الذي تقدم به المقاول لتنفيذ األشيال
دب لشروط العقفيها وفقا أية  يوب   
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 فقد تم االتفاق بين الفريقين  لى ما يلي:
في شروط   - 1 لها  المحددة  المعاني  نفم  االتفاقية  عذ،  في  الواردة  والتعابير  للكلمات  يكو  

 العقد المشار إليها ييما بعد.
بهذ،   ا وتفسيرعاعذ، االتفاقية وتتم قراءته  تعتبر الوثائق المدر ة تاليا  وءا ال يتجوأ من - 2

 رة: الصو 
 .....................     "كتاب القبول"   -أ 

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

 
 

 
 (           ) ""قيمة العقد المقبولة - 3

 يوما تقويميا     وستو    و،مسة مائةثنث(   365مدة اننجاز" ) " 
  
المقاول  - 4 يتعهد  للشروطب  وفقا  للمقاول  المستحقة  الدفعات  بدفع  العمل  صاحإل  قيام  إزاء 

 بتنفيذ األشيال وإنجازعا وإصنا أية  يوب وفقا ألحكام العقد. 
 
 
األشيال - 5 بتنفيذ  المقاول  قيام  ب  وإنجاز   واال مال  إزاء  فيها  أية  يوب  وإصنا  يتعهد  عا 

بأ   صاحإل الموا يد يدفع    العمل  في  العقد  أحكام  بمو إل  العقد  قيمة  المقاول  إلى 
 وباألسلوب المحدد في العقد.

يمكن ا  تقول فافة االلتوامات الوارد، في وثيقة عذا العطاء الي شخ  ذبيعي او معنوي    -6
و قد    يقة العطاءيعات النافذ، وما ورد في وثينشأ  ن عذا االئتن  بما ال يتعارض والتشر 

 لمرفق .تن  ااالئ
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 لى  ما تقدم فقد اتفق الفريقا   لى إبرام عذ، االتفاقية وتوقيعها في المو د المحدد أ ن،  وبناء

 وذلم وفقا للقوانين المعمول بها.
 
 
 

 الفريق الثاني )المقاول( 
 

 الفريق األول )صاحإل العمل(

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

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

 
 ........................................... الو يفة:

 
 ................................ وقد شهد  لى ذلم:

 

 

 
 
 
 
 
 

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

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

 
 الو يفة: ...رئيم مجلم المفولين  ....

 
 ................................ وقد شهد  لى ذلم
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 نموذج لما  األداء )كفالة حسن التنفيذ(
Performance Guarantee 

 
إلى السادة:  

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

............................................................................. قد ففل بكفالة  
 .......................... ماليةب المقاول: .................................................. 

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

 
 ( /  بخصوص العطاء رقم ) 

بمشروع:  المتعلق 
 ................................................................................. ( بمبلم:   ....

دي...................  )  ..... ..................................................... أردني   نار 
........................................................................................... وذلم  

الواردة    لضما  الشروط  حسإل  المحال  ليه  العطاء  العقد  ف  تنفيذ  بأ  ي  نتعهد  وأننا   ب 
ورود أول ذلإل ،طي منكم المبلم المذفور أو أي  وء تطلبونه منه بدو  أي   بمجرد  –كم  ندفع ل

مع ذفر األس اب الداعية لهذا الطلإل بأ  المقاول قد رفض أو أ،فق في تنفيذ    –تحفظ أو شرط  
التواماته   من   أي 

ء ى إ راو مقالاة من  انإل المقاول  لوذلم بصر  النظر  ن أي ا تراض أ  –بمو إل العقد  
 الدفع.

ت قى عذ، الكفالة سارية المفعول من تاري  إصدارعا ولحين تسلم األشيال المنجوة بمو إل العقد و 
المحدد مبدئيا بتاري  ........... شهر ............... من  ام .................................  

 ء  لى ذلإل صاحإل العمل.ما لم يتم تمديدعا أو تجديدعا بنا
 

 ..............................  يل / مصر :ع الكفتوقي
 المفوض بالتوقيع: ....................................
 التاري : ..............................................
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 مواصفات الخاصةال

 البترا األثرية  نظافة محميةمشروع 

 -تي يشملها العطاء:المواقع ال -أواًل :
بوابة د،ول البترا وحتى موقع الدير بانلافة لنظافة  الممتد من لرئيسي المسار ا .1

الكهو  الواقعة  لى امتداد عذا المسار وتنظي  مساري المشاة  والخيول بما في 
 . ذلم العيادة الطبيه في مبني البيو  

ف .2 بما  صيحو   ام  ولياية  البنت  قصر  من  الممتد  الخدمات  ام ذريق  بوابة  ذلم  ي 
 صيحو .

 دا،ل البترا والساحات المحيطة بها وعي:  رية المهمةقع األثالموا .3

 المدرج  -ج        المحكمة       -ب          الخونة             -أ
              الدير -وقصر البنت             -عخالكنيسة البيونطية            -د

 لمذبح األثري.بداية درج المذبح ولياية معلم ا .4

 به والكهو  التابعة له. ات المحيطةوالساح  مبنى " نوال " .5

 . ذريق المدرس باتجا، سطح المذبح .6
المحمية.  7 دا،ل  الملكية  مقابل    -  المقابر  الملكية  للمقابر  بانلافة  المذبح  درج 

 المسنت.

 دورات الميا، التالية:. 8
 .البيضادورات ميا،  -      

 . ميا، السددوارات  -      
 . المذبحدرج يا، دورات م -      
 . دورات ميا، الرصاصة -      

 . دورات ميا، الكنيسة -      
 .دورات ميا، قصر البنت -      
 . دورات ميا، الخونه - 
 .مشارب الحيونات في الموقع االثري  -
 الحمامات المتنقلة منطقة بيضا. -
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 الكهو  األثرية التالية: . 9
 أ( فهو  مناذق المعيصرة.         

 ممرات والمسارات الرئيسية. لى أذرا  ال  الواقعة  ب( الكهو         
 ج( الكهو  الواقعة في محيط المحكمة.         

 له.  هد( الكهو  الواقعة في محيط المدرج الن طي والمنطقة المقابل         

 المسارات السياحية الواقعة دا،ل المحمية والمبينة تاليًا: . 10
 ،بثة. تى قمة  بل المحكمة وح ابتداًء من،بثه  مسار -أ           
 مسار المدرج من قبر المسنت ولياية المذبح.  -ب          

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

 بي عارو . ام النوحتى مق صر البنتمسار النبي عارو  من ق -عخ          
 سد وحتى قصر البنت.لم من المسار المظ -و          
 الكنيسة. - مسار المحكمة -ز          

 . الفرش ومطنتمسار سيق ال ارد  -ا          

 منطقة سيق ال ارد والساحات األمامية للسيق. .  11

 .حيرا سيق ام ال /. المنطقة الممتدة من مثلح بيضة ولياية محطة التنقية12
 . نبي عارو  . مقام ال13
 بر المهمة دا،ل المحمية:. المقا14

 قبر المسنت                 -          
 القبر الكورنثي  -          

 قبر القصر  -          
 الروماني قبر الحاكم  -          

 المقابر الن طية/ درج المذبح  -          
 قبر الترفمانية  -          

 ل المحمية: ا بها دا،ييم المسمو اقع التخ. مو 15
 أ. منطقة شماسة والمعيصرة.            
 ب. منطقة رأس سليما .          
 ج. منطقة رأس صبر،.          
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 .ا  للتخييمضد. أي منطقة أ،رى ت           
 . بئر العرايم واالمطي. 16       
 ا.يطهاقعة في مح ريات الو كرسي والحفبيضة وميارة ال مجمع فنائم. 17       

 قع الحفريات بشكل  ام دا،ل المحمية. . موا18       
 . اآلبار الن طية في البترا وبيضة. 19          
 : . األودية20          

 وادي الخيل ولياية السد. -                  
 الشارع المعمد.  ة شجرة ال طم/ياوادي المطاحة ولي -                 

 ت البنولياية قصر ي الخونة  واد -                 
 وادي فرسا.  -                 

 وادي الترفمانية ولياية مطعم الخيمة الن طية.  -               
 وادي الصّيم. -               

 ا:الكيفية التي يتم بها أ مال التنظي  دا،ل المنطقة األثرية والوحدات الصحية التابعة له -:ثانياً 
تن1 الساحا.  والطرق  ظي   الت  من  والممرات   " أواًل   " البنخد  فخي  الخواردة  البنخود  في  مولحة 

اليوم   أثناء  التنظي   أ مال  تشملها  والتي  بالعطاء  الخاصة  يكو     وباستمرارالمواصفات  بحيح 
قلها بشكل مستمر للقيام بعملية الكنم وإزالة النفايات ون  المواقععناك  مال متوا دو  في  ميع  

 تفريم الحاويات مرة يوميًا فحد أدنى أو فلما يلوم.يستو إل ذلم لرئيسية و الحاوية ا إلى

 العمل  لى تنظي  الكهو  األثرية من القمامة ومخلفات الحيوانات وأية أمور أ،رى.  .2

 من المواصفات الخاصة وبشكل يومي الواردة لمن البند أواًل   فافة المواقع. تنظي  3
 -ية:مور التالمرا اة األالمتعهد  لى  -:ثالثاً 

يلت1 ذلم  .  في  بما  التنظي   استعمالها في  ملية  المنوي  المواد  لكافة  بتقديم  ينات  المتعهد  وم 
ورق  ب    وفاين المكاتإل  بمن النوع الذائإل  صابو  سائلب مواد التنظي ب المطهراتب ورق تواليت

ملطف روائحب  مماسحب  مهمنتب  سنت  قشاذات  مكانمب  وفل    تنشي ب  يلوم و  قديم  وت  ما 
بداي نات  العي المشروعفي  ا تما  ة  العطاءشريطة  متابعة  لجنة  من  العينات  من    د  اسبوع  و،نل 

 استنم العطاء. 

. يلتوم المتعهد بتأمين ،دمات النظافة ومواد التنظي  وفقًا لهذا العطاء ذيلة فترة توا د السياا  2
 ة. السلط ن قبلالمشروع ملمشر   لى ا من قبل دا،ل الموقع األثري وحسإل التعليمات المو هة 

  نقامة   المخصصةومواد التنظي  للحمامات في المناذق    النظافة. يلتوم المتعهد بتوفير ،دمات  3
 الحفنت ليًن. 
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 بهذ، االتفاقية.  المتعلقة. تعتبر السلطة عي المر عية لهذ، الشروط وفافة البنود 4

اقتضت الحا ة ذلم تفاقية إذا  محمية لن ،ل حدود المواقع دا. للسلطة الحق في إلافة أي من ال5
   م تسوية األمور المالية في حينها ب بما في ذلم زيادة  دد الوحدات الصحيه. لى ا  يت

. في حين ورود منحظات او شكاوي حول تدني مستوى النظافة في أي من المواقع دا،ل حدود  6
تطبيق العقوبات ا لذلم يتم  ت ب و،نفة بأسرع وقالنزمخ  تبان راءاالمحمية فعلى المتعهد القيام  

 الواردة في شروط العطاء.

لرورة  7 ،لط.  بالماء   دم  والشجيرات    للتنظي   المواد  األشجار  أ صا   بقطع  السماا  و دم 
 الصييرة واستعمالها في أ مال الكنم ،اصة في المناذق ال عيدة  ن المسار الرئيسي.

الحيوان8 روث  ذرا  والنف.  دم  الطر ايات  لى  ات  األ وانإل  وفي  للمسارات قات  المحاذية  ودية 
 بنقلها لخارج الوقع.  وااللتوامالرئيسة 

ب والعمل  .  لى المتعهد ا،نء اكياس النفايات و دم تجميعها دا،ل الكهو  والع ارات واالوديه  9
  لى ا،نءعا فورا بواسطة لا طة النفايات  . 

 .لذلمص  المكا  المخ حميه وفيد المج حدو ذرحها ،ار نقل الحيونات النافقه و .10
 
 

 : ا مال الصيانه الدوريه :  رابعاً 
 

 لى المتعهد القيام بصيانة المرافق الصحية المو ودة دا،ل البترا والمبينة في البنود ا ن، من 
تبديل ذلم  في  بما  المحمية  بنظافة  الخاص  العطاء  والمقا د)  مواصفات  واالبواب   المياسل 

الموالش ابيم و  ..يا، و،،نذات  المجاري  التعطل  طوط  او  للكسر  وفور  ...ال ( في حال تعرلها 
 .التبليم  نها
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 األثرية  محمية البتراالشروط الخاصة بعطاء نظافة  

. السعر بالدينار األردني شامًن الضري ة العامة  لى المبيعات وفافة الضرائإل والرسوم والعوائد  1
 يية أ،رى.ية رسوم إلاالحكومية وأ

يلتوم المتعهد بدفع ا ور العمال نهاية  و   بلموثقةا  العلميةوالخبرات    المالية  ءةالمن  م ا تماد. سيت2
من الشهر    الخامم،ر بدفع اال ور الى يوم  دء بالشهر الذي يليه وفي حال التأكل شهر وقبل الب

 .    ه لهالذي يليه فانه يحق للسلطة حجو الفاتورة الشهرية المستحق 

ال3 يلتوم  الوثائقمتعهد  .  محكوميهب     بتقديم  شهادة  دم  الشخصيةب  إث ات   ( التالية  المطلوبة 
,  لى أ  يتم ا تمادعا من  استخدامهسو  يتم    او مراقإل  ( وذلم لكل  املبشهادة ،لو أمراض

 قبل اللجنة المشرفه  لى العطاء بعد االحاله.

لسلطة ( للعمال و  المعتمد من قبخل اتصميم واللإل ال) وحس  د بتوفير زيخًا موحداً . يلتوم المتعه4
وإ  يظهر بالمظهر    يحمل شارة الشرفة وبطاقته التعريفية)ال اج(المستخدمين في الموقع  لى أ   

 . ئق ذيلة سا ات العمل وولع ال اجالن 

يام  للق  مل يوميا وذيلة أيام األسبوعتوا د العاملين في موقع الع  بإث ات  االلتوام.  لى المتعهد  5
للعمل وعي من السا ة    المطلوبةنق  في  دد العمال ذيلة األوقات    يقبل إي  التنظي  وال   بأ مال

وبناء  لى    السادسة العمل  تتطل ه  رو   ما  حسإل  أو  مساء  السادسة  السا ة  وحتى  ص احا 
 تعليمات السلطة.

تصرفات  6 تامة  ن  مسقولية  مسقول  المتعهد  أ   ستخدميهم.  و لى  العمل  يد  ميع يتق  أثناء 
عهد ويحق للسلطة الطلإل من المت  العامةواأل،نق    باآلداب لقوانين النافذة  وا  باألنظمةمستخدمين  ال

ييه  است عاد بااللافة  إي مستخدم  ير مر وب  يقوم    الست عادب  او  امل  بممارسة  اي مستخدم 
م السلطه  لتعليمات  مخالفه  وافعال  ر ي  ا مال  او  ثل  المحميه  دا،ل  مرافقة  مل  العاال نام  لى 

 .... ال   . قثر سل ًا  لى  لى ،صوصية المنطقة االثرية وأي سلوفيات تالدواب 

والغيابب  -أ.  7 للحضور  بهم  ،اص  سجل  وا تماد  العمال  بأسماء  السلطة  توويد  و لى    يتم 
أي ام بإ مال التنظي  وال يقبل  المتعهد االلتوام بإث ات توا د العاملين في موقع العمل يوميًا للقي

 . عمل المطلوبةلعمال ذيلة أوقات الاق  في  دد ن
تنطبق  ليها اليرامة   مخالفةيعتبر غياب او نق  العمال اكثر من مر، واحدة في الشهر    -ب   

وتحسإل فمخالفة للمتعهد ويحق للسلطة توفير النق  الحاصل في  دد العمال من اي  هة ا،رى  
السلطة   من قبل لكل يوم غياب إل  ن العمليتيي ن فل  امل من  مال النظافة وحسم ا ور يوم 

 وتحسم من المطال ات الشهرية للمتعهد. 
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 .ثبت انه  ير ففق في حال و ود اي  امل من العمال بتوفير البديل  يلتوم المتعهد -ج

إذ  -أ.  8 الموقع  في  يقع  حادث  أي  وفورًا  ن  ،طيًا  السلطة  يبلم  أ   المتعهد  تسبإل   لى  ما  ا 
لكات و ليه أ  يوودعا بجميع التفاصيل  ين أو انلرار بالممتو المستخدمال أ بإصابة إي من العم

 كما يتعين  لى المتعهد أ  يبلم الجهة المختصة بهذ، الحوادث. 
يتحمل الفريق الثاني المسقولية الكاملة  ن اي اتن  او فسر او فقدا  في مو ودات    -ب   

 م. ( سا ة من اشعار، بذل24ل ،نل )االو ة  نهم وملوم بتعويض الفريق مواقع العمل الناتج

الضرورة ذلم    اقتضتبهذا العطاء إذا    المحددةقع  ا. يحق للسلطة إلافة أيه مواقع  ديدة للمو 9
 لمن منطقة العطاء دو  أ  يترتإل  لى السلطة أية التوامات او مطال ات ماليه. 

بإرفاق فشف تحليل.  10 المقاول  ا  لألسعاري  يلتوم  المالي  يبين إ لمقتفي العرض  داد وا ور  را 
 بشكل مفصل.   المشمولةالي  المعدات العمال وتك

دا،ل    .11 المو ودة  الصحية  المرافق  بصيانة  القيام  المتعهد  االثرية   لى  مرافق  وأالمحمية  ية 
: ا مال رابعا )    ب وفما عو وارد في البند صحيه ا،رى يتم توويد الموقع بها سواءا ثابته او متحرفه

  لى العطاء. تم ا مال الصيانة من ،نل لجنة االشرا  والمتابعة  ب  لى أ  ت(وريةالد الصيانة
 

  -:اءخخخيات تنفيذ عذا العط دد العمال المطلوب ليا. 12
 

 المسمى الو يفي 
 العدد 

 كتابة  رقما
 واحد 1 مدير مشروع 
 تسعو  ،مسة و   95  امل نظافة 

 ثمانية  8 مراقإل 
 
 
من  ،  ما تم تحديد  وحسإل ر، يوميه  إل الحا ه وبأد العمال حس داو نقصا   يحق للسلطة زيادة  و  

 . الشهرية الفاتورةتضا   لى قيمة   وفي  رض السعر  العطاء حال  ليهالمل المقاو قبل 
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العمل    -  أ/13 تقرير سير  للمقاول حسإل  الفاتورة الشهرية  التالية من  المخالفات  بدل  يتم ،صم 
 اليومي للعطاء وفق ما يلي: 

 
 

 قيمة الخصم ةنوع المخالف الرقم 
او   توفر الضا طه في موقع العمل في حال  دم 1

السائق  تعطلها يحسم بدل ا رة لا طة مع 
 والمحروقات  

 دينار/ فل يوم 250

 دينار/ فل يوم   50  دم توفر بم اب   2
 دينار/ فل يوم  50  دم توفر مدير مشروع  3
 دينار/ فل يوم  25  دم توفر المراقإل  4
  امل  /دنانير 10 ال بالوي الموحدالتوام العم دم  5
 دينار/  امل 20 ق   مال )محليين(  بدل ن              6
 دينار/ امل  20 بدل نق   مال )وافدين(                7
عادمة من الحفر الميا،  النقل  و   سحإل  في حال  دم 8

  دا،ل الموقع االثري. االمتصاصية
 دينار/حالة /او شكوى 500

ر ميا، االستخدام في دورات المرافق  بدل  دم توف   9
 وبشكل فوري.اء الصحيه لمن منطقة العط

 حاله /او شكوى /دينار500 

حال  د 10 ،نل  في  النافقه  الحيوانات  نقل    8م 
 سا ات  

 حيوا  نافق دينار/  250

نق  مواد النظافه في المرافق الصحيه /او ورود   11
 شكاوي بهذا الخصوص

 ة لحا / ن فل100

او مشارب    ) المرافق الصحية(الي من المرافق سواء الحمامات  هبا مال الصيان  ال  دم القيامحفي   12
%  لى التكلفه 25الحيوانات وبشكل م اشر وفوري ب فا  السلطه ستقوم باالصنا مع الافة نس ة  

ا و لى  ب  بليت  مهما  القيمه  اال تراض  لى  للمتعهد  يحق  وال  الفاتور،  من  يوتحسم  الحد     كو  
 هما فانت فلفة الصيانة متدنيه. ( دينار م100) دنى للمطال هاال
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ب يتم اتخاذ  اي مخالفة حال ارتكاب فيأ( من عذا البند و بانلافة لما ورد في الفقرة ) -ب  /31
 اال راءات التاليه : 

      .   تو يه انذار ،طي للفريق الثاني حال حدوث المخالفة للمرة االولى  *         
من  1،صم  *            المطال %  الخلللالافة    ةقيمة  المترت ه  راء  اليرامات  حال   قيمة  في 

 . تكرار المخالفة للمرة الثانية
المطال 3  ،صم*            قيمة  من  الخلللالافة  ة  %  المترت ه  راء  اليرامات  حال   قيمة  في 

 .تكرار المخالفة للمرة الثالثة
في حال    ت ه  راء الخللاليرامات المتر قيمة  ل الافة  ة المطال ه  قيم   % من6،صم    *            

 .تكرار المخالفة للمرة الرابعة
والعودة              العقد  فس   للسلطة  يحق  مخالفات  ارتكاب  في  المقاول  استمرار  حال  في   *

وبدو    ذلم  الناتجة  ن  النزمة  المالية  والت عات  االلرار  فافة  بتضمينه  المقاول  أو  انذا لى  ر 
 ا،طار.

 
د ا ن، وفي حال  دم تصويإل الفريق الثاني لولعه  و ما ورد في البن* لى الر م م             

للفريق   يحق  الخطي  االنذار  تاري   من  شهر  احالة،نل  التي  اللجنة  من  بقرار  العطاء    االول 
 لتنفيذ.سن امين حهاء العقد )او/ و( مصادرة قيمة تأان وبتنسيإل من مفوض المحمية االثرية

                 
ا  .  14 الخطيةتصميم  السلطة  موافقة  بناء  لى  يتم  للعمال  الموحد  المشرفة  لى    لوي  واللجنة 

 .العطاء في السلطة

. يقوم المتعهد بنقل النفايات وذرحها يوميا في المكإل الخاص لذلم حسإل تعليمات الجهات 15
 ا(.المختصة  )مكإل النفايات المخص  نقليم البتر 

ب وفي النظافة رض  ير تنفيذ ،دمات    أليام الموقع  المشروع استخد  للعاملين في  . ال يجوز16
احد العاملين او العامنت قد قام باصطحاب اذفاله او اذفالها للعمل دا،ل الموقع  حال تبين بأ   

 .ار من المطال ه الشهريه  راء ذلم( الفي دين 2000فيتم حسم مبلم )

والووار    األثري للموقع    انساءةاو    الضرر  إلحاقدم  بع  النزمةت  ذ االحتياذااتخا.  لى المقاول  17
 بشكل  ام.
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السلطة 18 قبل  من  وا تماد،  للمشروع  التنفيذي  المدير  باسم  السلطة  توويد  المتعهد  .  لى 
 واستبداله  ند ذلإل ذلم.

لواردة العقوبات ا  طبيق. في حال إ،نل المتعهد بأي من بنود العطاء ولم يتم تصويبها بعد ت19
ال )في  ا13مادة  من  النظافة(  بأ مال  السلطة  تقوم  الخاصةب  ذلم شراء النزمة    لشروط  في  بما 

ب وبحيح يضا    الشهرية  الفاتورة مواد التنظي  وفل ما يلوم و لى حساب المتعهد  وتخصم من  
 .% ( من قيمة الفاتور،25اليها نس ة ) 

لها الى أقرب نقطة  ال عيدة وتوصي  ب من األماكنواسطة الدواات ب. للمتعهد الحق في نقل النفاي20
 اتخع النفايخ م

 . لى ا  يكو  محمن  لى سعر العطاء () حاويات 

تمديد مدة العطاء . مد، العقد سنه مينديه واحد، تبدأ من تاري  أمر الم اشرة ويحق للسلطة  21
 واألسعار.صفات وبنفم الشروط والموا ارتأى ذلم إذامدة سنه الاييه 

يجوز  22 ال  الن.  بالنارللمتعهد  مع  وإحراقها  النافقهب  فايات  الحيوانات  ذلم حرق  في  دا،ل   ما 
( دينار  ن فل حالة   1000ب واذا ثبت ذلم فيتم حسم مبلم )  المحمية األثرية وال بأي شكل فا 

 . يتم ل طها

الكفاله  مع تسييل    ة االتفاقيود  من بن. يحق للسلطة إنهاء االتفاقية إذا ا،ل الفريق الثاني بأي  23
 .او قانونية ماليهو/ او مطال ات سبإل آ،ر دو  أ  يترتإل  لى السلطة أية التوامات او ألي 

بدفع رسوم الطوابع ورسوم اال ن  في الصحف  24 المتعهد  يلتوم  ففاله حسن  وتقديم    اليومية. 
 .  تنفيذ قبل توقيع العقد

ما    -25 بتشييل  المتعهد  ا  50  نسبتهيلتوم  فاد%  لى  ابر  القل من  المجتمع  المشروع من  ناء 
المحليهالمحلي التنميه  اعدا   لتحقيق  وذلم  مع  ب  من  لرورة    ب  االدنى  بالحد  اال ور  االلتوام  

 .وحسإل قانو  العمل والعمال
الضما    -26 في  المشروع  اشتراك  مال  يثبت  شهري  بكشف  السلطه  توويد  المتعهد   لى 

 .بدو  و ود عذا الكشف ل ه الشهريهلمطايتم صر  ا لما  ( ب والمارة اال تما ي ) است
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  ليتم تحديد قيمة الحسم إ  و د   للشرفه المحال  ليها العطاء  شهري   سيتم اصدار تقييم اداء  -27
وتقرير نهائي  ند انتهاء      ربع سنوي     واصدار تقييم اداء  وذلم قبل صر  المطال ه الشهريه ب  

وال العطاء  بممدة  تحذي  سيتم  اعلية  و  ه  المشديد  في  السلطه االمتعهد  في  طاءات  رفه 
 . المستقبليه

الصنف في    عذا  المقاول  قبل  من  تحديدعا  تم  التي  القيمه  يحسم  او  يضا   فانه  الحمامات  من 
  دول تحليل االسعار. 

م  -28 القشاذاتب  المكانمب  النظافة)مثل  معدات  من  االحتيا ات  فافة  تقديم  المتعهد  واد   لى 
المو ا المطهرةلتنظي ب  للروا  اد  الحمامات والمويلة  مقا د  دا،ل  التكلم  تمنع  التي  والمواد  ئح 

والسياحي وتكو    االثري  بالموقع  تليق  بمواصفات  يلوم من مواد(  ما  النفايات وفل  و ربات  مع 
 . ءن قبل اللجنه المشرفه  لى العطا ميع عذ، المواد من النوعيه الممتاز، ويتم ا تمادعا م 

لل  -29 يجوز  السمقاول تشييال  فوق  يتجاوز  ل  ماله  )الشيخو،ه(, وأ  ال  للتقا د  القانوني  ن 
 .(  ام لإلناث 55فور )ذلل (  ام60العمر )

قبل توقيع االتفاقيه بحيح  يلتوم المتعهد المحال  ليه العرض بتوفير لا طة نفايات صيير،  -30
 ول  ميعمناسإل لد،    حجم االليةويكو  ( ذن2لا طة ذات حمولة صايية ال تقل  ن )تكو   

ا طة تفريم الحاويات في منطقة مرفو  وتيطي الضوبما في ذلم السيق      المنطقه االثريهمسارات  
( , وتخضع االلية للفح  الفني وال  2018,  لى ا  ال تقل سنة الصنع  ن  ام ) الووار والمتحف

 يعطى امر الم اشرة اال بعد توريد االلية والكشف  ليها .
المقاول-31 )   لى  وتوويد  وتوفير  وتوريد  بتقديم  يلتوم  فح50ا   يوميا  مكع ا  مترا  د  ( ،مسو  

,  لى ا  يتم توزيعها  لى الوحدات الصحية فضما  االستخدام وحسإل الحا ةى من ميا،  اقص
لديمومة الخدمة لجميع الوحدات الصحية  لى ا  تتناسإل الية توويد الميا، بطبيعة الموقع دا،ل  

( ومبين ذلم بالعرض المكعإل  تعليمات لجنة االشرا ( )والسعر بوحدة المترلعطاء )بحسإل  منطقة ا
قاول تقديم  داول شهريه بالكميات المورد، مصادق  ليها من قبل لجنة االشرا   المالي و لى الم

وحسإل تعليمات اللجنة   للعطاء  الشهرية  المطال ة لى العطاء لقاء عذ، الخدمه وتقدم من ،نل  
 .ءفة  لى العطامشر ال

ا،رى    صحيةق   لى المتعهد القيام بصيانة المرافق الصحيه المو ود، دا،ل البترا واية مراف   -32
توويد   ثابت الموقيتم  سواء  بها  او  ع  )متحرفةه  البند  في  وارد  عو  وفما  الصيانة الرابع ب  ا مال   :

  .فات الخاصةمن المواص الدورية(
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فراسي  و   2وفرسي مدير  دد  2مكتإل  دد   مع ذاولة  4*4 لى المقاول توفير فارفا  قياس  -33
التصوير( وذلم )،اصية    1لة ذابعه  ددوآ  1 هاز حاسوب  دد    ملفات.،وانة    4ار  دد  ظانت
 . نة المشرفة  لى المشروعقبل أ ضاء اللج  ستخدامها منال

  اء وتنم م  ب(1 دد )  ( متر6صهريج نضح سعة )يلتوم المتعهد المحال  ليه العرض بتوفير    -34
وبما في    األثرية  المنطقة ويكو  حجم االلية مناسإل لد،ول  ميع مسارات    (1متر  دد )  (6)  سعة

 .  2018وال تقل سنة الصنع  ن   ذلم السيق
ا  -35 دبمقل لى  اب  بم  توفير سيار،  فابيناول  )  ل  المشروع  (1 دد  فترة  ت  ذيلة  سليمها  ويتم 

 حسإل المتطل ات التالية:تكو   ا   لى لطةللجنة المتابعة واالشرا   لى المشروع من قبل الس
فما فوق صنا ه يابانيه محرك ديول ال يقل   2018موديل    4* 4سيار، بم اب دبل فابنيه نوع ال  *  

 ( سي سي.2400سعته  ن )
 . حاله وقبل توقيع االتفاقيهار االليات فور تسلمه لقر ر،  اآل تقديم*  لى المقاول 

 ومحروقات.  وغيار زيت نةصيامن  ياتلاآل فل ما يلوم * يتحمل المقاول
 .ى العطاءلمذفور، ا ن، محمله  لنود ا* تكو   ميع الب

 . العامله في المشروع تأمينا شامنالليات مين  ميع التوم المتعهد بتأي -36
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 التالي: مواد التنظي  وعي مبينة بالجدول ملحق  * 
 السعر االفرادي نو ها  اسم المادة  الرقم 
  نخب اول / تركيز عالي  ضيات مطهر ار  1
  نخب اول / تركيز عالي  كلور سائل  2
  ة رائحة جيد  نخب اول /  )جل( ت بون ومعطر ارضياصا 3
  نخب اول  ملمع زجاج  4
  نخب اول  مل( 500صابون ايدي )  5
  ورقة  100نخب اول /  فاين باكيت سحب  6
  صديق للبيئة /نخب اول /قابل للذوبان فاين تواليت رول  7
  نخب اول  ملمع اثاث  8
  نخب اول  ريس اسفنج جلي مع خ 9

طنية ق  / نخب اول  مسح(غبرة ) فوط  10   
  نخب اول  لي سائل ج 11
  نخب اول/ امتصاص عالي  مماسح ارضيات  12
  نوعية جيدة  مكنسة ناعمة  13
  نوعية جيدة  مكنسة خشنة  14
  توعية جيدة وتركيز عالي  لتر   5معطر ارضيات  15
  نخب اول  ين مطبخ رول فا 16
  نخب اول/ تركيز  بكتريا معقم ايدي ضد ال 17
  ية جيدة نوع  سم  80شاطة ق 18
  نوعية جيدة وامنة  ذ د حشري رذامبي 19
  نخب اول  مجرود حديد  20
  منة نوعية جيدة وآ مبيد حشري بودرة  21
  نخب اول / نوعية جيدة  كفوف ايدي مطاطي  22
  خب اول ن 90*70اكياس نفايات  23
  نخب اول  120*90اكياس نفايات  24
  ول نخب ا 60*50اكياس سالل  25
  ئحة جيدة نوعية ورا مل 350ملطف جو 26
  نوعية جيدة  ارجل دعسات  27
  نخب اول/ تركيز عالي  )سبارتن(  فالش 28
  نخب اول/ قطنية  فوط تلميع زجاج  29
  نوعية جيدة  عصا مكنسة  30
  نوعية جيدة  شرشور / مماسح  مب  31
  نخب اول  نشيف الت لماكينة بف /  شورق تن 32
  نوعية جيده     جل ارضيات  33
  ده نوعية جي نخريس ناعم/خش 34
  نوعية جيده  سالت نفايات  35
   اية مواد أخرى تطلبها لجنة العطاء  36
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 . ميع المواد المقدمة يجإل ا  تكو  من النخإل االول وذات  ودة  الية * 
ال*   بعد   ميع  تقدم  ا   ا ن، يجإل  اال عينات  قرار  ا تمادعا من قبل    حالةصدور  واال المكلفة    اللجنةويتم  العطا  ا شر بمتابعة  الحق  ول  ء لى  لسلطة 

 مطابقة.  ر  يمادة  ي باست عاد أ
 الحق باست عاد اي  رض  ير ملتوم بذلم. وللسلطة *يلتوم المناق  بتقديم السعر االفرادي في  رله المقدم 

 ت النظافة لمن تفريم البنود واألسعار للعطاء الخاص بخدما دول 
 األثرية محمية البترا 

السعر  البند 
 االفرادي

لسعر ا
 الياال م

 المبلم ان مالي   السعر السنوي   السعر الشهري 

       رة مدير المشروع أ
      ا رة المراقإل 
      ا رة العمال

المرافق بدل صيانة 
 الصحية

     

 الميا،ريد تو بدل 
      بالمتر المكعإل

      طة بدل الضا 
سحإل ميا، بدل 

      بالنقلة / ادمة

      بدل سيارة ال كإل 
      د النظافة موا

      نقل الحيوانات النافقة 
      الوي الموحد 

  /الضما  اال تما ي
 تحديد النس ة 

     

      ري ة نس ة الض
      المجموع

     شامن الضري ة السعر ان مالي 
 

 .........................................................:...........ة السعر فتاب
 ة:..........................................................................الشرف 

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

 التوقيع                                               ،تم الشرفة                       


