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        تقديم خدمات النظافة لمنطقة إقليم البترا   :  المشروع               
                  

 

 17/2022م . ع    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 

 
 )  2022 /17 م . ع )العطاء رقم

 
        تقديم خدمات النظافة لمنطقة إقليم البتراالخاص بمشروع : 

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

 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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 اقصاتنمإ داد وتقديم  روض ال
 

 ذريقة تقديم العروض:
تتبع ست مناذق رئيسة ب ( 2كم 264( أما مساحة المحمية األثرية فتبلغ )  2كم900تبلغ مساحة اللواء )   (3)

لسخخلطة إقلخخيم البتخخراء وعخخي : وادي موسخخىب الطيبخخةب الرا خخالب أم صخخيحو ب دال خخةب البيضخخاب ويبلخخغ  خخدد 
ألخال سخائس سخنويا   800-600حخوالي االثريخة المحميخة  ربلغ معدل زوايب بينما  ( مواذن  39400سكانها )

معخدل  فخن إقلخيم البتخرا التنمخوي السخياحي التي تجريها سخلطة  تار من خنل التقديو   من مختلال الجنسياتب
ب فخخي المواسخخم العاديخخة ا  يوميخخ/ذن 35و ا  ذن/يوميخخ 65العاليخخة يبلخخغ  انتخخاج النفايخخات فخخي المواسخخم السخخياحية

واآلذخاري  واالرصخفة  الرئيسخية والفرييخة تقخديم خخدمات النظافخة )كخنش الشخوارع ويشمل عخذا العطخاء  لخى
و معهخخخا داخخخخل الحاويخخخات المخصصخخخة لخخخذلة مخخخن خخخخنل العمالخخخة  والسخخخاحات والحخخخدائق واالحيخخخاء السخخخكنية

ما خدا حخدود المحميخة االثريخة والتخي تبلخغ  داخل المناذق الستة التابعة لألقليمالمناسبة التابعة للمناقص( 
ب بينما ستتولى سلطة إقليم البترا  ملية نقخل ( التي يتولى نظافتها  طاء آخر منفصل2كم  264حتها )اسم

 .النفايات من خنل اآلليات الخاصة بها إلى المكإل المخصص لذلة
وتعتبر منطقة وادي موسى مركز انقليم ومعظم التجمعات السكانية فيها متقاربة ب بالر م من تضاريش            
طقة ذات الميننات الحادة, أما بالنسبة لمنطقة الطيبة فا  عناك توزع سكاني متقارب أيضا ب وذات نمال

الحال بالنسبة الم صيحو  والبيضا ب ويكمن االختنف فا  تضاريش أم صيحو  والبيضا بدو  ميننات 
ب فهي مناذق ال حادة ذات ميننات  ير حادة " شبه مستوية في معظمها "ب أما بخصوص دال ة والرا

 لى من ير إل باالشتراك في عذه المناقصة   لذاب  ذات مساحة كبيرة إال أ  التوسع السكاني فيها متناثر
 ليهب وأ  يحصل بنفسه و لى مسؤوليته ونفقته الخاصةب  لى   أ  يقوم بزيارة موقع العملب وأ  يتعرف

ماعيتها   يتفهم  وأ   العرضب  لتقديم  له  النزمة  المعلومات  وسائر او  ميع  بالمشروع  المحيطة  لظروف 
العادات المحليةب وظروف العملب وكل األمور األخرى التي لها  نقة بالمناقصةب أو تلة التي تؤثر  لى  

 وضع أسعار  رضه. 
 

يقخخدم  خخرض المناقصخخة  لخخى نمخخوذج  خخرض المناقصخخة المخخدرج فخخي عخخذا الخخدفترب ويقخخوم المنخخاقص  -أ 
عار وأي  خداول أو منحخق أخخرى ويوقخع وثخائق المناقصخة سخبتعبئة النموذج و دول الكميات واال

 في األماكن المحددة لذلة.
 يشترط أ  يكو  تعبئة خانة أسعار الوحدة في  داول الكميات باألرقام والكلمات بخط واضس. -ب 
ال يجوز إدخال أي تعديل  لى وثائق العطاء من قبل المناقصب وإذا أ رى المنخاقص أي تعخديلب  -ج 

 أخل بأي من عذه التعليماتب فن  ذلة يؤدي الى رفض  رضه. اأو إذ
أما إذا أراد المناقص تقديم  رض بديلب فن  باستطا ته أ  يقدم ذلة في مذكرة خاصة منفصخلة 
 ترفخخخخخخخخق بخخخخخخخخالعرضب شخخخخخخخخريطة أ  يتقخخخخخخخخدم بخخخخخخخخالعرض األصخخخخخخخخيل كمخخخخخخخخا عخخخخخخخخو مطلخخخخخخخخوب فخخخخخخخخي 

 فضه.ر تالشروطب وللجنة العطاءات المختصة أ  تنظر في  رضه البديل أو 
 
يجإل  لى المناقص أ  يقدم  رضه  لى النسق المطلخوب فخي عخذه التعليمخات ود خوة العطخاء وأ  يشختمل  (4)

 العرض  لى البيانات والمعلومات التالية:
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وضع منشأة المناقص فردا كا  أو شركةب وكتاب التفخويض للمسخؤول المفخوض بخالتوقيع  نهخا.  -أ 

فننه يجإل  لى الشركات المتآلفة تقخديم اتفاقيخة االئختنف   وإذا كانت عناك مشاركة بشكل ائتنف
بينها بحيث يكو  التآلال بالتكافل والتضخامن )مجتمعخين ومنفخردين(ب وأ  يوقخع أذخراف االئختنف 

  لى العرضب وأ  يقدموا الكفاالت والضمانات بأسمائهم مجتمعين.
ي سخبق وأ  أنجزعخاب والمشخاريع تلا  المماثلة  خبرة المناقص ومؤعنتهب مع بيا  وصال المشاريع -ب 

 الملتزم بها حالياب وبيا  نسإل إنجازعا بأرقام واقعية.
  

يرفق مع العرض المقدم كفالخة ماليخة لصخالس صخاحإل العمخل وألمخرهب بخالمبلغ المحخدد فخي )ملحخق  -ج  
 رض المناقصة(ب كدليل  لى  دّية التزام المناقص للدخول في المناقصةب و لخى أ  تكخو  تلخة 

 الة صادرة  ن بنة أو مؤسسة مالية كل منهما مرخص للعمل في األرد .فكال
تعخخاد عخخذه الكفخخاالت  للمناقصخخين الخخذين لخخم يحخخل  لخخيهم العطخخاءب حسخخبما تقخخرره اللجنخخة المختصخخة 

( أيخام مخن تخاري  إحالخخة العطخاء أو انتهخاء صخنحية كفالخخة المناقصخة أيهمخا أسخبق. أمخخا 7خخنل )
طخخاء فتعخخاد إليخخه عخخذه الكفالخخة بعخخد أ  يقخخدم ضخخما  األداء ويوقخخع علالمنخخاقص الخخذي يحخخال  ليخخه ا

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

  لخخى المنخخاقص أ  يتقخخدم بطلخخإل مسخخبق إلخخى صخخاحإل العمخخل لمعرفخخة ييمخخا إذا كخخا  يقبخخل م خخل عخخذا
   تلة الضمانات مصدقة من بنوك محلية  ند تقديمها.وكالضما ب وفي كل األحوال يجإل أ  ت

 نوا  المناقص الرسمي الكامل. أما إذا كا  مركز المناقص الرئيسي خارج األرد  فن   ليه أ   -عخ 
يحدد  نوانا له في األرد  ليعتبر  نوانه الرسمي الخذي تو خه إليخه كافخة المراسخنت وانشخعارات. 

  لى عذا العنوا  تعتبر وكأنها قد سلمت إليه. ةلوكل إشعار أو رسالة تبعث مسج
أ  يقخخدم تحلخخين ألسخخعار البنخخود الرئيسخخية المحخخددة فخخي العطخخاءب مبينخخا تكخخالي  المخخواد والتجهيخخزات  -و 

 والمصخخخخخخخخاري  انداريخخخخخخخخة واألربخخخخخخخخاا ننجخخخخخخخخاز بنخخخخخخخخود األشخخخخخخخخ ال  ا خخخخخخخخور العمخخخخخخخخال  اآلليخخخخخخخخة و
 كاملة.

نخاقص تقخديمها أو إرفاقهخا بعرضخه إذا كانخت مطلوبخة ملأي معلومات أو بيانات أخرى يطلإل إلى ا -ز 
 بمو إل الشروط الخاصة االضايية أو المواصفات الخاصة أو عذه التعليمات.

 
 توضيس االلتباس: (5)

 
إذا كا  عنخاك أي التبخاس أو تنخاقض فخي وثخائق العطخاءب أو كانخت عنخاك حا خة لتوضخيس أي  مخوض فخي 

طلخخإل خطخخي إلخخى رئخخيش لجنخخة العطخخاءات المختصخخة مخخن أ خخل ب دموثخخائق العطخخاءب فعلخخى المنخخاقص أ  يتقخخ
 ( 7التوضخخخخيس وإزالخخخخة االلتبخخخخاس فخخخخي مو خخخخد يسخخخخبق التخخخخاري  المحخخخخدد لفخخخختس العطخخخخاء بمخخخخا ال يقخخخخل  خخخخن )

أيامب ويتم توزيع ان ابة خطيا  لى االستفسارات  لى  ميع المناقصين المتقخدمين للعطخاءب وال يجخوز أ  
 تمديد المو د المحدد لتقديم العرض.إل طليتخذ م ل عذا التوضيس مبررا ل
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 إيداع العروض: (6)
 
 (      /    يقدم العرض متكامن وفي ظرف مختوم مكتوب  ليه من الخارج  طاء رقم )   -أ 

 _______________________________________ الخاص بمشروع : 
_________________________________________________________ 

م المقاول ويودع في صندوق العطاءات الذي تحدده لجنخة العطخاءات المختصخة فخي إ ننهخا ساو 
  ن العطاء وذلة في أو قبل المو د والتاري  المحددين لإليداع.

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

 العطاء  لى اتباع أسلوب آخر.
 إلزامية العروض: (7)
 

يعتبخخر العخخرض المقخخدم ملزمخخا للمنخخاقص وال يجخخوز سخخحإل عخخذا العخخرض بعخخد تقديمخخه ويظخخل العخخرض ملزمخخا 
( يومخا ابتخداء مخن تخاري  إيخداع العخروض إال إذا حخدد فخي د خوة العطخاء 90للمناقص الذي تقدم بخه لفتخرة )

 التزام أذول من عذه المدة. ةدم
 
  منت الدفع وسعر المناقصة: (8)
 

  لى المناقص تقديم أسعاره بالدينار األردني إال إذا نص  لى  ير ذلة في شروط د وة العطاء.
وإذا كانت عنالة  منت أخرى للدفع منصوص  ليها في نموذج  رض المناقصةب فننخه يجخإل تحديخد تلخة 

 في مو د "التاري  األساسي".  االعمنت وأسعار تحويله
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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 
 األش ال الحكوميةب ويفترض في المناقص أ  يكو   لى اذنع ودراية بهذه التعليمات.

 تدقيق العروض: أسلوب (10)
إذا و د في العرض خطأ أو تناقض بخين حسخاب  ملخة أي مبلخغ ومخا يجخإل أ  تكخو   ليخه عخذه  -أ 

المختصخة الحخق بتعخديل  ملخخة المبلخغ بمخا يتفخق وتطبيخخق  فاللجنخخةالجملخة بتطبيخق سخعر الوحخدةب 
 لة.وفقا لذ سعر الوحدةب وبالتالي يتم تعديل مجموع األسعار أو المبلغ ان مالي للعطاء

إذا اختلخخال العخخدد المخخذكور باألرقخخام  خخن المخخذكور كتابخخة بالكلمخخاتب فتعتبخخر كتابخخة الكلمخخات عخخي  -ب 
 الملزمة وتصحس القيمة تبعا لذلة.

إذا و خخد خطخخأ فخخي أي مخخن العمليخخات الحسخخابيةب فننخخه يخختم تصخخحيس المجمخخوع ويكخخو  المجمخخوع  -ج 
 المصحس ملزما للمناقص.

بتسخخعير بنخخد أو أك خخر مخخن البنخخودب فننخخه يحخخق للجنخخة المختصخخة إمخخا  ص لخخم يقخخمإذا و خخد أ  المنخخاق  -د 
رفخخض العخخرضب أو ا تبخخار تلخخة البنخخود  يخخر المسخخعرة وكأنهخخا محملخخة  لخخى بنخخود العطخخاء األخخخرىب 

 و لى المناقص تنفيذعا )ييما إذا أحيل  ليه العطاء( بدو  مقابل.
 هاب فللجنة المختصة الحق بما يلي:مبالغ فيإذا قام المناقص بتسعير بند بصورة م لوذة أو  -عخ 

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

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

العطاءات المختصة بحقها في إعمال أي  رض  ير متقيد بما ورد فخي عخذه التعليمخات. كمخا نة  فظ لجتحت (11)
تمارس صنحياتها بمو إل أحكام نظام األش ال الحكومية وإحالة العطاء دو  التقيد بأقخل العخروض قيمخةب 

ض بخأي تعخويويتم كل ذلة دو  أ  يكو  ألي مناقص لم يفز بالعطاء أي حق فخي مطالبخة صخاحإل العمخل 
 إزاء ذلة.
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 العروض وتقييم  تقديم  -*
 

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

 -يتم تقديم العرض الفني بم لال منفصل م لق ويشمل ما يلي:
 

 . مجالفي نفش الالخبرات العامة للشركة  -1
من حيث ذبيعة العمل    او مقارب  مشروع واحد مشابهالمتخصصة للشركة وبحيث يتم تقديم    تالخبرا  -2

تقديم التوثيق النزم لهذه الخبرات  لى شكل شهادات مصدقة من قبل الجهات التي تم   والحجم. ويطلإل
   برات المتخصصة(نموذج الخ –انجاز عذه المشاريع لصالحها )حسإل النموذج المعتمد لهذه ال اية 

 . الجهاز الفني للشركة وبحيث يبين العرض كافة التخصصات المتوفرة وخبرات عذا الجهاز -3
وبحيث تبقى الشركة ملتزمة بتوفير ا ضاء    اال مال المطلوبهفريق العمل الذي سيقوم  لى انجاز    -4

تهم وخبراتهم في  مبينة مؤعن   ملالععذا الفريق بعد االحالة. كما يطلإل تقديم السير الذاتية ال ضاء فريق  
المطلوبة وبحيث تكو  كافة السير الذاتية موقعة من قبل صاحإل السيرة الذاتية والمفوض    اال مالمجال  

 عذا العطاء وحسإل النموذج المعتمد للسيرة الذاتية. أل راض ن الشركة  
 
 -منهجية وخطة العمل وبحيث تشمل: -5

بيا  كيفية اال داد لها وتنفيذعا  و ل ااال ماز كافة المنهجية التي سيتم اتبا ها النج -
 وتحقيقها  

بشكل مفصل. وبحيث يتم بيا    العمل خطة العمل التي سيتم اتبا ها وبحيث تبين كافة مراحل  -
 .العملادوار كافة ا ضاء فريق 

 . هيكلية ادارة المشروع وتنظيم الكوادر العاملة  لى انجازه -
 .ة الجهات الرسمية المعنيةف ركة لدى كاشهادات ووثائق تسجيل الش  -6
  الوضع المالي للشركة موثقا بالجداول التي تبين التدفقات النقدية وبما ي بت المنءة المالية للشركة -7
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 نموذج الخبرات المتخصصة 
 

 -الدولة: -اسم المشروع:

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

 - دد ا ضاء الفريق: -:العمل اسم صاحإل

 -الجهد البشري الذي تم بذله النجاز المشروع: -العنوا :
 

تاري  البدء 
 -)شهر/سنة(:

تاري  االنجاز  
 -)شهر/سنة(:

 

 -قيمة المشروع )بالدينار االردني(:

نجاز  ال ؤتلفة الجهد البشري الذي تم بذله من قبل الشركة الم اسماء ا ضاء االئتنف )اذا كا  عناك ائتنف(
 -المشروع:

 

 -اسماء رئيش الفريق واالخصائيين الرئيسيين في الفريق:
 

 -وصال المشروع واعم  ناصره:
 

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

 -لمهمة /الوظيفة المقترحة ضمن فريق :ا
 

 -شركة:سم الا
 

 -سم المهندس /االخصائي/الخبير:ا
 

 -لوظيفة/مجال االختصاص:ا
 

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

                

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

 
 -لمؤعنت االساسية:ا 
 

 -سجل الخبرات العملية والوظائال التي ش لها:
 
      ا  در ة االتقا  )كتابة وقراءة ومحادثة(يا مع بلل ات التي يتقنه ا

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

 -ما يلي: ويشمليتم تقديم العرض المالي بم لال منفصل م لق 
موضوع العطاء وقيمة السعر اال مالي مبينا قيمة ضريبة المبيعات  اال مال ننجازتقديم السعر -1

 -وبحيث يتم تقديم  داول تفصيلية مبينة ما يلي:
 . أ رة العمال وفريق العملكلفة  - 
 مجموع الضما  اال تما ي.   -                   
  يراعا المناقص مناسبة وتدخل في المجموع العام ى ر أخر أية أمو  -                   

 
 وكتابة   يتم كتابة االسعار رقما   أ   لى 

 . النجاز العمل  لى اكمل و ه النزمة يشمل السعر المقدم كافة الكلال  -2
%( من قيمة العرض المالي )السعر اال مالي( المقدم حسإل النموذج  2كفالة دخول العطاء بقيمة ) -3

 ضمن وثائق العطاء ةلكفالالمرفق ل
 يتم تقييم العرض المالي حسإل معادلة التالية: -4
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 اسش تقييم العطاء  -3-3
لعرض وز  ل% من  نمة التقييم ومنس 50نسبة وعي الفني لعرض وز  لسيتم تقييم العطاء بحيث يتم منس 

 % من  نمة التقييم .50نسبة وعي  المالي 
 وحسإل معادلة التقييم: لفني  لى النحو التاليام العرض ويتم تقيي

 
 ) نمة(  الحد اال لى للتقييم بنود و ناصر التقييم  

  10 االنطباع العام  ن الشركة ومنئتها المالية  1

 35 .المشاريع التي قامت بها الشركة في عذا المجال خنل الخمش سنوات االخيرة  2

والقدرة  لى تنفيذ العطاء  األ مالجاز نوم  لى افريق العمل الذي سيقخبرات  3
    لى اكمل و ه .

20 

 25 والجدول الزمني لتوزيع العمل والعمالالعمل سير منهجية وخطة  4

 لى المساعمه  ودورعا  وتجاربها في تنمية المجتمع    ة/ المؤسس  ةقدرة الشرك 6
 وتقديم خدمات إضايية  (  ةالمجتمعي  ة) المسؤولي

10  

  100  نمة  100 ع  جمو الم

 
 :  نمة التقييم الفني 

 
 50 نمة المناقص × 

        100      
 العرض الفني  لتأعل األدنىعي الحد  25وتعتبر  نمة 

 
  نمة التقييم  المالي: 

×50 
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 مدة صنحية العروض -3-4

( المقدم  المالي  الفني والعرض  العرض  كافة ا ضاء لتيوبحيث  ( يوم  90ستكو  مدة صنحية  بتوفير  المتقدم  زم 
الفريق الفني المقترا في العرض الفني كما يتم االلتزام بصحة وموثوقية كافة المعلومات والوثائق المقدمة ضمن 

 العرض.
 
 فتس العروض -3-5

ي السياح  في المو د المحدد يتم فتس العروض المقدمة من قبل اللجنة المختصة في سلطة اقليم البتراء التنموي 
الفنية   العروض  م لفات  المتضمنة  الم لفات  فتس  يتم  المالية   انبقاءو وبحيث  العروض  المتضمنة  الم لفات   لى 

م لقة لحين انجاز تقييم العروض الفنية. يلي ذلة فتس العروض المالية فقط للشركات التي تجتاز التقييم الفني اي  
 .  30/100 عرض الفني  وعو الفي  جااللنالتي تحصل  روضها الفنية  لى الحد االدنى 

العرض    –  3-6 استبعاد  ويتم  المالي,  العرض  بم لال م لق ومستقل  ن  الفني منفصل  العرض  يكو   أ   يجإل 
 .الفني والمالي المندمج في م لال واحد

 
 
 تحديد العرض الفائز  -3-7

ا نه(  3-3في البند ة المبين سيكو  العرض الحاصل  لى  نمة التقييم اال لى )الفنية والمالية حسإل النسإل
التي قدمته  في حال استوفي  ميع شروط العطاء وحصل   عو العرض الفائز والذي سيتم االحالة  لى الشركة 

 ة اقليم البتراء التنموي السياحي. طفي سل بانحالةة اللجنة المختصة  لى موافق
 
 
 ا ن  النتائج  -3-8

ة اال ننات في مقر سلطة اقليم البترا التنموي السياحي في وحة  لى لسيتم ا ن  نتائج تقييم العروض النهائي
 وادي موسى.
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 الضمانات )الكفاالت( 
 
 :ضما  األداء )كفالة حسن التنفيذ( (13)

مخن تخاري  إبن خه خطيخا بنحالخة   شرة ايخام لى المناقص الفائز بالعطاء أ  يقوم بتوقيع العقد خنل فترة  
لهب و لى المناقص أ  يقخدم إلخى صخاحإل العمخل ضخما  األداء  نخد توقيخع اتفاقيخة  تلزيمه ه أوالعطاء  لي

العقخخد حسخخإل نمخخوذج الضخخما  المرفخخقب وتكخخو  قيمخخة عخخذا الضخخما  الصخخادر  خخن أحخخد البنخخوك أو احخخدى 
المؤسسات المالية المرخصة للعمل في األرد  بالمبلغ المحدد )في ملحق  خرض المناقصخة( وذلخة ضخمانا 

 ت العقد تنفيذا تاما ب ولدفع ما قد يترتإل  لى المقاول وفاء أل راض العقد.االتزام  نفيذلت
ب أو  جخخز  خخن تقخخديم خخخنل المخخدة الخخواردة ا خخنه  إذا رفخخض المنخخاقص أو تخخأخر  خخن توقيخخع اتفاقيخخة العقخخد

قخة لمرف ب فعنخدعا يحخق لصخاحإل العمخل مصخادرة  كفالخة المناقصخة اخنل نفش المدة ضما  األداء المطلوب
 دو  الر وع إلى القضاءب وال يكو  للمناقص أي حق في المطالبة بها أو بأي تعويض بشأنها. هبعرض
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 نموذج كتاب  رض المناقصة
Letter of Tender 

 
 

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

 .............................................................................  : العمل(  )صاحإل  السادة   إلى 
لقد قمنا بزيارة الموقع  والتعرف  لى الظروف المحيطة بهب كما قمنا بدراسة شروط العقدب والمواصفاتب ب وملحق  

متعلقة بتنفيذ أش ال المشروع المذكور أ نه. ونعرض نحن  لق العطاء امنح رض المناقصةب والجداول األخرىب و 
وإنجازعا وتسليمها وإصنا أية  يوب فيها وفقا لهذا العرض الذي واال مال  الموقعين أدناه أ  نقوم بتنفيذ األش ال  

.... أو أي  ............... نه مقابل مبلغ إ مالي وقدره:.......................أيشمل كل عذه الوثائق المدر ة  
 مبلغ آخر يصبس مستحقا لنا بمو إل شروط العقد. 

 
أ  يكو  مفوض البنية التحتية واالست مار عو المر عية في حل الخنفات التعاقدية التي قد تنشأ خنل إننا نقبل  

 سير العمل في االتفاقية"  .
 

عروضب وأ  يبقى العرض ملزما لناب لي  إيداع اتار   ( يوما من90نوافق  لى االلتزام بعرض المناقصة عذا لمدة )
ويمكنكم قبوله في أي وقت قبل انقضاء مدة االلتزام عذه. كما نقر بأ  ملحق  رض المناقصة يشكل  زءا ال يتجزأ  

 من "كتاب  رض المناقصة".
  ربتاري  أم لعملنتعهد في حالة قبول  رضناب أ  نقدم ضما  األداء المطلوب بمو إل شروط العقدب وأ  نباشر ا

ب وأ  ننجز األش ال واال مال المطلوبة منا في  الذي ال يتجاوز  شرة ايام من تاريس توقيع االتفاقية المباشرة
وفقا لمتطلبات   فورا ودو  اي مماذلة او تأخير لما لهذا الموقع من حساسية بال ة  فيها تقصيرونصلس أية  العطاء

 وثائق العقد خنل "مدة اننجاز". 

توقيع اتفاقية العقد ييما بينناب وإلى أ  يتم ذلةب فن  "كتاب  رض المناقصة" عذا مع "كتاب  و اد  يتم إ د  لم  وما
 القبول أو قرار انحالة" الذي تصدرونه يعتبر  قدا ملزما ييما بيننا .

 ونعلم كذلة بأنكم  ير ملزمين بقبول أقل العروض قيمة أو أي من العروض التي تقدم إليكم.
ع احرر  اذا  في  ....................... يللعرض  ................  ام:  شهر:  من   .....................  وم:  

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

Appendix to Tender 
  17/2022م . ع : العطاء رقم                  يم البترا  قلإ افة لمنطقةالنظتقديم خدمات   المشروع:

رقم  البيخخخخا  
 المادة

 التحديدات

 اسم صاحإل العمل:
  نوانه:

1/1/2/2 
 1/3و

 سلطة اقليم البترا التنموي السياحي 
 (   28االرد  ص ب )  –البترا 

 اسم المهندس : 
  نوانه:

1/1/2/4  

 اسم المقاول:
 :انه نو 

1/1/2/3 
 1/3و

 

  المالي العرض( من قيمة  %2) التعليمات  ة كفالة المناقص
 المقدم

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

 
من تاري  أمر  ( يوما تقويميا365)

 المباشرة
        صه  حسإل الشروط الخا 1/1/3/7 صنا العيوب نشعار بنفترة ا

 القوانين األردنية السارية المفعول 1/4 د لعقم االقانو  الذي يحك
 الل ة العربية 1/4 الل ة المعتمدة في العقد

 الل ة العربية  1/4 ل ة االتصال 
 .مر المباشرةأمن تاري   2/1 لى الموقعإل دخوالالمقاول بحق 

 داء ألقيمة ضما  ا
بنصنا   انشعار  فترة  خنل  األداء  ضما   قيمة 

 لعيوب( العيوب )ضما  اصنا ا

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

  4/9 نظام توكيد الجودة 
 مطلوب 

 حسإل الشروط الخاصه          6/5 المعتادة وقات العمل أ
 فورا   8/1 مباشرةلأمرا 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 

 

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

 
إلى السادة )صاحإل العمل(: 

........................... لقد تم إ نمنا أ  ................................................... 
المناقص: شركة: ........................................................................  

سيتقدم بعرض للمناقصة للمشروع المنوه  نه أ نه استجابة لد وة العطاءب ولما كانت شروط 
 مناقصة مع  رضهب وبناء  لى ذلبهب فن  مصرفنا: ة العطاء تنص  لى أ  يتقدم المناقص بكفال

بنة ...................................................... يكفل بتعهد ال ر عة  نه أ  يدفع لكم 
مبلغ: ............................................................  ند ورود أول ذلإل خطي 

 : ليمنكم وبحيث يتضمن الطلإل ما ي
 
لتقديم  -أ  مو د  آخر  انقضاء  بعد  بسحإل  رضه  قام  منكمب  موافقة  بدو   المناقصب  أ  

 ( يوماب أو90العروض أو قبل انقضاء صنحية العرض المحددة بخ)
المادة  -ب بمو إل  العقد  اتفاقية  ابرام  في  أخفق  ولكنه  العطاء  ليهب  بنحالة  قمتم  قد  أنكم 

 ( من شروط العقدب أو1/6)
قد   -ج المادة قمأنكم  بمو إل  األداء  تقديم ضما   في  ب ولكنه أخفق  العطاء  ليه  باحالة  تم 

 ( من شروط العقد.4/2)
 

( يوما ويتعين إ ادتها إليناب  90و لى أ  يصلنا الطلإل قبل انقضاء مدة صنحية الكفالة البال ة )
 كما أ  عذه الكفالة تحكمها القوانين المعمول بها في األرد . 

 
 لبنة: ........................................... ا توقيع الكفيل /

 المفوض بالتوقيع:   ........................................... 
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 التاري :             ............................................ 
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 نموذج اتفاقية العقد 

Form of Contract Agreement 

 
 

17/2022م . ع  :العطاء رقم          فة لمنطقة إقليم البترا      ظاتقديم خدمات الن  : المشروع  

 
 2022. . لسنة  ..........   من شهر ..........حررت عذه االتفاقية في عذا اليوم ..

 بين 

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

 و 

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

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

 خدمات النظافة لمنطقة إقليم البترا       

وإنجازعا وإصنا  واال مال ألش الاولما كا  قد قبل بعرض المناقصة الذي تقدم به المقاول لتنفيذ 
 أية  يوب فيها وفقا لشروط العقدب 

 فقد تم االتفاق بين الفريقين  لى ما يلي:
في شروط   - 1 لها  المحددة  المعاني  نفش  االتفاقية  عذه  في  الواردة  والتعابير  للكلمات  يكو  

 العقد المشار إليها ييما بعد.
يتجزأ من عذه االتفاقية وتتم قراءتها وتفسيرعا بهذه   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
 يوما تقويميا     ثنثمائة وخمسة وستو  (   365"مدة اننجاز" )  
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المقاول  - 4 يتعهد  للشروطب  وفقا  للمقاول  المستحقة  الدفعات  بدفع  العمل  صاحإل  قيام  إزاء 

 بتنفيذ األش ال وإنجازعا وإصنا أية  يوب وفقا ألحكام العقد. 
 
األش ال - 5 بتنفيذ  المقاول  قيام  يتعهد  إو   الواال م  إزاء  ب  فيها  أية  يوب  وإصنا  نجازعا 

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

يمكن ا  تؤول كافة االلتزامات الوارده في وثيقة عذا العطاء الي شخص ذبيعي او معنوي    -6
لتشريعات النافذه وما ورد في وثيقة العطاء و قد  ارض و ينشأ  ن عذا االئتنف بما ال يتعا

 االئتنف المرفق .
وبناءا  لى  ما تقدم فقد اتفق الفريقا   لى إبرام عذه االتفاقية وتوقيعها في المو د المحدد أ نه 

 وذلة وفقا للقوانين المعمول بها.
 

 الفريق ال اني )المقاول( 
 

 الفريق األول )صاحإل العمل(

 
ع:  التوقي

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

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

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

وقد شهد  لى ذلة: 
............................... ........... 

 

 

 
 
 
 
 

 
التوقيع:  

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

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

 الوظيفة: ...رئيش مجلش المفوضين  ....
 

وقد شهد  لى ذلة: 
......................................... . 
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 نموذج ضما  األداء )كفالة حسن التنفيذ(

Performance Guarantee 

 
  إلى السادة:

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

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

 ............................................................................................ 
 ( /  بخصوص العطاء رقم ) 

المتعلق بمشروع:  
...... بمبلغ: ) ............................................................................... 

 ........................ ( دينار أردني ..................................................... 
........................................................................................... وذلة  

 ب وأننا نتعهد بأ  في العقد   سإل الشروط الواردةتنفيذ العطاء المحال  ليه ح لضما 
بمجرد ورود أول ذلإل خطي منكم المبلغ المذكور أو أي  زء تطلبونه منه بدو  أي  –ندفع لكم 

مع ذكر األسباب الدايية لهذا الطلإل بأ  المقاول قد رفض أو أخفق في تنفيذ    –تحفظ أو شرط 
 أي من التزاماته 

أو مقاضاة من  انإل المقاول  لى إ راء   ضالنظر  ن أي ا تراوذلة بصرف  –بمو إل العقد 
 الدفع.

وتبقى عذه الكفالة سارية المفعول من تاري  إصدارعا ولحين تسلم األش ال المنجزة بمو إل العقد 
المحدد مبدئيا بتاري  ........... شهر ............... من  ام .................................  

 ناء  لى ذلإل صاحإل العمل.بديدعا أو تجديدعا ما لم يتم تم
 

 توقيع الكفيل / مصرف: .............................. 
 المفوض بالتوقيع: ....................................
 التاري : ..............................................
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 وصال العمل 

 تقديم خدمات النظافة لمنطقة إقليم البترا
 -لتي يشملها العطاء:االمواقع  -أوال  :

 ه. المحيطة بوالساحات سلطة إقليم البترا التنموي السياحي مبنى  .1

 مبنى مديرية الخدمات والدراسات الفنية. .2

 .مبنى الحي الجنوبي )الطيبة( .3

 ميع المناذق االدارية الستة التابعة لسلطة إقليم البترا التنموي السياحي وتشمل   .4
اب دال اب الرا ال( ويست نى من ذلة حدود  ضطيبةب أم صيحو ب بي)وادي موسىب ال

المحمية االثرية كاملة والمسارات السياحية والمرافق التابعة لها )مبنى المتحالب مركز  
 .ب القرية التراثية والمرافق التابعة لها(الزوارب مجمع الباصات السياحي

 
 -:بةو المطل المبانيداخل الكيفيخخة التي تتم بها أ مال التنظي   -ثانيخخا :

ومواد  1 بالماء  يلزم  ما  والمداخل وحسإل  والقا ات  والممرات  المكاتإل  أرضيات  وتنظي   . شطال 
 التنظي  النزمة يوميا .

 . تنظي  وإزالة البقع واألوساخ  ن الجدرا  الداخلية وحسإل ما يلزم.2

بشكل3 الرسمي  الدوام  أثناء  مستمر  بشكل  والمداخل  الممرات  تنظي   دا  .  الحركة  يعيق  ل  خال 
 المركز واستعمال انشارات التحذيرية أثناء  ملية التنظي .

أكياس 4 وتبديل  ووضع  اليوم  مدار  السجائر  لى  ومنافظ  المهمنت  سنل  وتنظي   تفريغ   .
 القمامة. 

 األدوات النزمة لذلة. باستعمال. تنظي  المكاتإل والكراسي والسجاد واألثاث بشكل يومي وذلة 5

ت6 والشب.  األبواب  وأ هزة  انظي   والرخام  الز اج  إلى  بانضافة  و د  أينما  الحماية  وحديد  بية 
 . التلفونات وماكنات الطبا ة وكافة محتويات المباني أسبوييا

أو   والمرا عين  حسإل الحا ة وفق حركة الزوارو    لى مدار السا ةبالمياه  الحمامات  تنظي     .  7
 بناء  لى تعليمات السلطة.

 إلى الحاويات المخصصة لذلة.القمامة والنفايات  . نقل8

 . يوميا وحسإل الحا ة .  سيل سنل المهمنت ووضع أكياس بنستية  ديدة9

 . تنظي  خزانات المياه كل ثنثة أشهر. 10
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والشوارع والوحدات    واماكن التنزه  الكيفية التي تتم بها أ مال التنظي  في الساحات  -ثال خخخا :   
 : ق الصحيةوالمراف

تنظي   1 في  .  للتوا د  تخصيص  مال  يتم  بحيث  اليوم  مدار  و لى  كافة  الخار ية  الساحات 
 .الساحات بشكل مستمر ويقوموا بعملية الكنش وإزالة النفايات ونقلها إلى الحاوية الرئيسية 

دوري . فتس يبارات المياه ومجاري لتصري  مياه األمطار وتنظيفها من األتربة والشوائإل بشكل  2
 ومستمر.

( يوميا  والمحافظة  لى النظافة  الحدائق ومراكز التنزهالشوارع الداخلية والساحات ضمن)    . كنش 3
النفاياتالعامة   لجمع  المخصصة  الص يرة  الحاويات  والحدائق   وتفريغ  الساحات  داخل   والموز ة 

 يوميا إلى الحاويات الرئيسية.
 مدار اليوم. العامة  لى صحيةادامة نظافة الوحدات ال . 4
 مة نظافة شوارع انقليم  لى مدار اليوم.. ادا5

 
 

)وادي موسىب المناذق السكنية الستة    حدود  الكيفية التي يتم بها أ مال التنظي  داخل  -رابعخخا :
 :  الطيبةب أم صيحو ب بيضاب دال اب الرا ال( 

وصال  ن  البنخد " أوال  " م  . تنظي  الساحات والطرق والممرات الموضحة في البنخود الخواردة فخي1
اليوم    العمل أثناء  التنظي   أ مال  تشملها  والتي  بالعطاء  عناك   وباستمرار الخاصة  يكو   بحيث 

 مال متوا دو  في  ميع الساحات بشكل مستمر للقيام بعملية الكنش وإزالة النفايات ونقلها إلى 
 . الحاوية الرئيسية 

واآلذاري .  2 واألرصفة  الشوارع  اال نام  ومحيط  كنش  ا  زرائإل  والفريية  في  الرئيسية  لشوارع 
 .  وحسإل البرنامج المتفق  ليه مع الجهة المشرفةوالحارات بشكل يومي 

 الواردة ضمن البند أوال  من المواصفات الخاصة وبشكل يومي . كافة المواقع. تنظي  3

 
 - لى المتعهد مرا اة األمور التالية: -خامسا :

منه  لى اكمل و ه وتحقيق رضا المواذنين والزوار    م باال مال المطلوبةيلتزم المتعهد بالقيا.  1
نظافة مناذق   و  الشوارع كنش بخصوص االدنى الحد الى ى الشكاو / المنحظات خفضمن خنل  

 . )السلطة و مع النفايات
بنو 2 من  والرابع  وال الث  ال اني  البند  في  منه  المطلوبة  اال مال  كامل  بتقديم  المتعهد  يلتزم  د  . 

 للعطاء.المواصفات الخاصة 
 بهذه االتفاقية.  المتعلقة. تعتبر السلطة عي المر عية لهذه الشروط وكافة البنود 3
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حدود  4 داخل  المواقع  من  أي  إضافة  في  الحق  للسلطة  الحا ة   السلطة.  اقتضت  إذا  لنتفاقية 
   .ذلةل

م 5 أي  في  النظافة  مستوى  تدني  حول  شكاوي  او  منحظات  ورود  حين  في  المواقع .  ضمن    ن 
دقيقة من    60خنل النزمخة    تبان راءافعلى المتعهد القيام    لسلطةداخل حدود ا  ية المقاولمسوؤل
 ب وخنفا لذلة يتم تطبيق العقوبات الواردة في شروط العطاء. التبليغ

ا  ب  مع العلمب   لى ا  يعتمد من الجهة المشرفةمناسإل للعمال  الزي  البتوفير    مقاوللتزم الي.  6
من الحاويات الرئيسية وتفري ها ونقلها إلى مكإل النفايات تقع  لى مسوؤلية  نقل النفايات    لية م

 السلطة. 

المحاذية  7 األودية  وفي  الطرقات  والنفايات  لى  وانإل  الحيوانات  روث  ذرا  للشوارع  .  دم 
 .إلى الحاويات المخصصة لذلةبنقلها  وااللتزام  الرئيسية والفريية

المقاول  .  8 والمع لى  األدوات  حاويات توفير  مجاريدب  )مكانشب  مايلزم  وكل  النزمة  دات 
 مجرورة.... ال (. 
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 تقديم خدمات النظافة لمنطقة إقليم البتراالشروط الخاصة بعطاء 
. السعر بالدينار األردني شامن  الضريبة العامة  لى المبيعات وكافة الضرائإل والرسوم والعوائد  1

 يية أخرى.كومية وأية رسوم إضاالح

ا تماد2 سيتم  وانحالةا  ةالعلمي والخبرات    ةيالمال  المنءة   .  التقييم  أسش  يلتزم  و   بلموثقة ضمن 
الب نهاية كل شهر وقبل  العمال  بدفع ا ور  التأالمتعهد  يليه وفي حال  الذي  بالشهر  بدفع  دء  خر 

لشهرية المستحقه  سلطة حجز الفاتورة امن الشهر الذي يليه فانه يحق لل الخامشاال ور الى يوم  
 .    له

محكومي3 شهادة  دم  الشخصيةب  إثبات   ( التالية  المطلوبة  الوثائق  بتقديم  المتعهد  يلتزم  ب   ة . 
,  لى استخدامهسوف يتم    او مراقإل  ( وذلة لكل  امل  روناو ب شهادة تطعيم كشهادة خلو أمراض

 عطاء بعد االحاله. لى ال ةأ  يتم ا تمادعا من قبل اللجنة المشرف

المتعهد  4 يلتزم  المشرفة  .  الجهة  من  ا تماده  يتم  ما  وحسإل  الرسمي  الزي  للعمالة  بتوفير 
وإ     وحسإل تو يهات الجهة المشرفة المستخدمة من قبله بنرتداء الزي الرسمي المخصص لذلة  

 .الخاص به  ئق ذيلة سا ات العمل ووضع الباجيظهر بالمظهر الن 
العاملين في موقع العمل يوميا وذيلة أيام األسبوع للقيام    توا د  بنثبات  لتزاماال .  لى المتعهد  5

وال التنظي   األوقات    بأ مال  ذيلة  العمال  في  دد  نقص  إي  )للعمل    المطلوبة يقبل  (  8وعي 
يوميا   ت بحيث  سا ات  الفتر   العمال  وزيعيتم  الصباحية   لى  ح  وأة  المسائية  تعليمات  الفترة  سإل 

صباحا   السابعةمن السا ة  ة  يدأ الفترة الصباحبحيث تبالمشرف وحسإل ما تقتضيه ذبيعة العمل  
السا ة   السا ة    ابظهر   ال انيةوحتى  من  المسائية  وح   ال ال ةوالفترة  التاصرا  السا ة  سعة  تى 

 و حسإل ما تتطلبه ظروف العمل وبناء  لى تعليمات السلطة. مساءا

تصرفات  6 تامة  ن  مسؤولية  مسؤول  المتعهد  العمل    مستخدميه.  يتقيد  ميع أثناء  أ   و لى 
عهد تويحق للسلطة الطلإل من الم  العامةواألخنق    باآلداب والقوانين النافذة    باألنظمةالمستخدمين  

ييهإي مست  استبعاد باالضافة  خدم  ير مر وب  يقوم    الستبعادب  او  امل  بممارسة  اي مستخدم 
 . ةا مال وافعال مخالفه لتعليمات السلط

بأسم  -أ.  7 السلطة  تزويد  والغيابيتم  للحضور  بهم  وا تماد سجل خاص  العمال  خنل من    اء 
العامل  بالمراقإل توا د  بنثبات  االلتزام  المتعهد  يو و لى  العمل  موقع  في  بن مال ين  للقيام  ميا  

 .لعمال ذيلة أوقات العمل المطلوبةالتنظي  وال يقبل أي نقص في  دد ا
تنطبق  ليها ال رامة   مخالفةي الشهر  يعتبر غياب او نقص العمال اك ر من مره واحدة ف  -ب   

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

 وتحسم من المطالبات الشهرية للمتعهد. 
 .ثبت انه  ير كفؤ في حال و ود اي  امل من العمال فير البديلبتو   يلتزم المتعهد -ج
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وفورا    -أ.  9 خطيا   السلطة  يبلغ  أ   المتعهد  في     لى  يقع  حادث  أي  تسبإل   ن  ما  إذا  الموقع 
و ليه أ  يزودعا  العامة والخاصة  بنصابة إي من العمال أو المستخدمين أو انضرار بالممتلكات  

 المتعهد أ  يبلغ الجهة المختصة بهذه الحوادث.  بجميع التفاصيل كما يتعين  لى
 ودات  كسر او فقدا  في مو   يتحمل الفريق ال اني المسؤولية الكاملة  ن اي اتنف او  -ب   

 ( سا ة من اشعاره بذلة. 24مواقع العمل الناتجة  نهم وملزم بتعويض الفريق االول خنل )

اختصاص  الضرورة ذلة ضمن منطقة    اقتضتإذا  او ت يير مواقع العمل    . يحق للسلطة إضافة10
 . نيةاو قانو  دو  أ  يترتإل  لى السلطة أية التزامات او مطالبات ماليه السلطة

المق.  11 بنرفاق كشال تحليلي  يلتزم  يبين إ داد وا ور    لألسعاراول  المقترا  المالي  في العرض 
 بشكل مفصل.   المشمولةالعمال وتكالي  المعدات 

بت12 المتعهد  يلتزم  تأخير.  دو   لكل  امل  المخصصة  العمل  مواقع  العمال  لى  وحسإل    وزيع 
 .  برنامج العمل

احك13 بتنفيذ  المقاول  يلتزم  األر .  العمل  قانو   في ام  بها  المصرا  الوافدة  العمالة  وبنسبة  دني 
القانو  واستصدار تصاريس العمل النزمة للعمالة  لى ا  يتم ا تماد قوائم العمالة من قبل الجهة  

 شرايية قبل المباشرة بالعمل.  اال

  -:اءخخخ دد العمال المطلوب ل ايات تنفيذ عذا العط. 14

 المسمى الوظيفي 
 العدد 

 كتابة  رقما
 خمسو   50 نظافة   امل

 
زيادة  و   * للسلطة  الحا يحق  العمال حسإل  تحديد  ةيومي   ة ر وبأ  ة دد  تم  ما  قبل  ه  وحسإل  من 

 . الشهرية الفاتورةتضاف  لى قيمة و سعر في  رض ال العطاء حال  ليهالمالمقاول 
 

ر  يرية للمقاول حسإل تقر التالية من الفاتورة الشه  والمشاعدات  يتم خصم بدل المخالفات  -  أ/13
 للعطاء وفق ما يلي:   سير العمل اليومي

 قيمة الخصم نوع المخالفة الرقم 
 يوم  / امل /دنانير 10  دم التزام العمال بالزي الموحد 1
 /يوم  دينار/  امل20 بدل نقص  مال               2
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تم اتخاذ يب  اي مخالفة رتكابحال ا فيأ( من عذا البند و بانضافة لما ورد في الفقرة ) -ب  /31
:  ةاال راءات التالي  

 .       مخالفة للمرة االولىأي تو يه انذار خطي للفريق ال اني حال حدوث   *         
قي1خصم  *            من  المطالب%  المترتبلاضافة    ةمة  ال رامات  الخلل  ةقيمة  حال    راء  في 

 . تكرار المخالفة للمرة ال انية
المط3  صمخ*            قيمة  من  المترتبلاضافة  ة  لبا%  ال رامات  الخلل  ةقيمة  حال    راء  في 

 .تكرار المخالفة للمرة ال ال ة
في حال     رامات المترتبه  راء الخللقيمة الل اضافة    ة% من قيمة المطالب6خصم    *            

 .تكرار المخالفة للمرة الرابعة
في              المقاول  استمرار  حال  في  يح  *  مخالفات  والعودة   قارتكاب  العقد  فس   للسلطة 

أو   انذار  وبدو   ذلة  الناتجة  ن  النزمة  المالية  والتبعات  االضرار  كافة  بتضمينه  المقاول   لى 
 اخطار.

 

د ا نه وفي حال  دم تصويإل الفريق ال اني لوضعه  و * لى الر م مما ورد في البن            
الخط االنذار  تاري   من  شهر  للفريق  خنل  يحق  احالت  االولي  التي  اللجنة  من  العطاء    بقرار 

 مين حسن التنفيذ.هاء العقد )او/ و( مصادرة قيمة تأان الجهة المشرفةوبتنسيإل من 
                 

بالممتلكات العامة والخاصة من  الضرر    إلحاقبعدم    النزمةالمقاول اتخاذ االحتياذات    .  لى14
 قبل  ماله.

بنود العطاء ولم يتم تصويبها بعد تطبيق العقوبات الواردة   نخنل المتعهد بأي م. في حال إ15
المادة ) النظافة13في  بأ مال  تقوم السلطة  الخاصةب  يلز النزمة    ( من الشروط  م و لى وكل ما 

المتعهد وتخصم من   )    الشهرية  الفاتورةحساب  اليها نسبة  قيمة  25ب وبحيث يضاف  % ( من 
 . ةالفاتور 

تمديد مدة العطاء مدة سنه  دأ من تاري  أمر المباشرة ويحق للسلطة  تب  ةواحدالعقد سنه    . مده16
 وبنفش الشروط والمواصفات واألسعار. ذلة  ذا ارتأتاضاييه ا

للمت17 بالنار. ال يجوز  النفايات وإحراقها  )  عهد  مع  فيتم حسم مبلغ  ذلة  ثبت  واذا  (   1000ب 
 .ادينار  ن كل حالة يتم ضبطه

  ة مع تسييل الكفال   االتفاقية تفاقية إذا اخل الفريق ال اني بأي من بنود  إنهاء اال . يحق للسلطة  18
 .او قانونية ةماليو/ او مطالبات او ألي سبإل آخر دو  أ  يترتإل  لى السلطة أية التزامات 

بدفع رسوم الطوابع ورسوم اال ن  في الصحال  19 المتعهد  يلتزم  له حسن  كفاوتقديم    اليومية. 
 .  دوقيع العقتنفيذ قبل ت
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السلط  .20 تزويد  المتعهد  الضما    ة لى  في  المشروع  اشتراك  مال  ي بت  شهري  بكشال 
 .بدو  و ود عذا الكشال ةيالشهر  ةلباال تما ي ) استمارة ضما  ( ب وال يتم صرف المطا

  مة الحسم إ  و دليتم تحديد قي   للشركه المحال  ليها العطاء  شهري   سيتم اصدار تقييم اداء  .21
ربع سنوي وتقرير نهائي  ند انتهاء مدة    واصدار تقييم اداءف المطالبه الشهريهب  لة قبل صر وذ

 .  طاءات السلطه المستقبليه ركه فيالعطاء والذي بمو به سيتم تحديد اعلية المتعهد في المشا
)الشيخوخ  .22 للتقا د  القانوني  السن  فوق  تش يل  ماله  للمقاول  يجوز  يتجاوز  (ةال  ال  وأ    ,

  اما.( 60عمر )ال
خنل     .23 من  العطاء  تنفيذ  خنل  التقييم  بعملية  ومراقبيها  كوادرعا  خنل  من  السلطة  ستقوم 

مة ومتابعة رضا المواذنين والزوار  ن مستوى  المشاعدات ورصد أداء المقاول خنل سا ات الخد
ف المتعهد  فشل  وسيؤدي  الشكاوى/المنحظات(ب  )خفض  بطالنظافة  الخدمات  تنفيذ  فعالي  ة  ريقة 

 : وكايية وفي الوقت المناسإل تعرضه إلى
 تحذيرات مختلفة  -
 ال رامات المحددة و/أو الحسوما ت في عذا العطاء أو -
 إنهاء العنقة وفس  العقد -
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 تقديم خدمات النظافة لمنطقة إقليم البترا  ب دول تفريغ البنود واألسعار للعطاء الخاص 
     

لسعر ا الكمية  البند 
 االفرادي
 ) يوم (

السعر 
 اال مالي

السعر 
 الشهري  

السعر 
 السنوي 

المبلغ 
 ان مالي 

      50 دد  ا رة العمال 
الضما   
 اال تما ي 

      

مصاري  ال
اندارية 
 واللو ستية

    بالمقطوع

  المجموع
  السعر ان مالي شامن الضريبة   

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

 
 الشركة:.......................................................................... 
 

 ض بالتوقيع ................................................................ المفو 
 

 التوقيع                                                             ختم الشركة         


