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 التعميمات لممناقصيف  –

Instructions to Tenderers 

 
 (  2020 /5ـ خ     العطاء رقـ )

 
  نظافة محمية البترا االثريه      الخاص بمشروع :

يمكف لممقاوليف الذيف يحؽ لهـ شراء نسػ  المناقصػة بمو ػإل ان ػنف  ػف طػرح عػذا العطػاءب والػرا بيف  (1)
باالشتراؾ في المناقصة أف يتقدموا لمحصوؿ  مى نسخة مف وثائؽ العطاء الموز ة مع الد وة مقابؿ دفع 

 ثمف النسخة المقرر.
 
 لهذا المشروع ما يمي: العطاءتشمؿ وثائؽ  (0)
 

 د وة العطاء بما فيها ان نف -
  
  

 التعميمات لممناقصيف -أ 
 الخاصة المواصفات -إل 
 الشروط الخاصة  -ج 
 نماذج العرض والضمانات واالتفاقيات والبيانات -د
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 إ داد وتقديـ  روض المناقصات

 
 طريقة تقديـ العروض:

 0كػػـ062ميػػة البتػػراء اةثريػػة ذات خصوصػػيةب حيػػث تبمػػم مسػػاحة المحميػػة ان ماليػػة حػػوالي تعتبػػر مح (3)
-622بمػم معػدؿ زوار المحميػة حػوالي  مى امتداد مسػاحتها الواسػعةب ي الطبيعي بالتنوعوتمتاز المحمية 

تػإل ألؼ سائح سنويًا مف مختمػؼ ال نسػيات وتكػوف عنالػؾ مواسػـ ترتفػع فيهػا نسػبة الػزوار ومػا يتر  822
 ميهػا مػف زيػػادة أ ػداد مقػدمي الخػػدمات داخػؿ الموقػعب كمػػا تنفػرد المحميػة فػػي انتشػار الكهػوؼ اةثريػػة 

وتبا ػػد المنػػاطؽ كمػػا تشػػهد  شػػعاإلوكثػػرة الممػػرات والمسػػارات التػػي يسػػمكها السػػياح بانضػػافة إلػػى كثػػرة ال
اؿ النظافػػة فػػي القريػػة باالضػػافة الػػى ا مػػ المحميػػة حركػػة لمػػدواإل والحيوانػػات داخػػؿ المحميػػة وباسػػتمرار

 مػػى مػػف ير ػػإل  لذاب وذلػػؾ ليايػػات نقػػؿ السػػياح  مػػى مختمػػؼ المسػػارات.التراثيػػة التابعػػة لممحميػػة االثريػػة
 باالشػػػػػػػػػػػػتراؾ فػػػػػػػػػػػػي عػػػػػػػػػػػػذ، المناقصػػػػػػػػػػػػة أف يقػػػػػػػػػػػػـو بزيػػػػػػػػػػػػارة موقػػػػػػػػػػػػع العمػػػػػػػػػػػػؿب وأف يتعػػػػػػػػػػػػرؼ 

لتقػػديـ   ميػػهب وأف يحصػػؿ بنفسػػه و مػػى مسػػؤوليته ونفقتػػه الخاصػػةب  مػػى  ميػػع المعمومػػات النزمػػة لػػه
العرضب وأف يتفهـ ماعيتها والظروؼ المحيطة بالمشػروع وسػائر العػادات المحميػةب وظػروؼ العمػؿب وكػؿ 

 اةمور اةخرى التي لها  نقة بالمناقصةب أو تمؾ التي تؤثر  مى وضع أسعار  رضه.
 

 يقػػدـ  ػػرض المناقصػػة  مػػى نمػػوذج  ػػرض المناقصػػة المػػدرج فػػي عػػذا الػػدفترب ويقػػوـ المنػػاقص -أ 
بتعبئة النموذج و دوؿ الكميات واالسػعار وأي  ػداوؿ أو منحػؽ أخػرى ويوقػع وثػائؽ المناقصػة 

 في اةماكف المحددة لذلؾ.
 يشترط أف يكوف تعبئة خانة أسعار الوحدة في  داوؿ الكميات باةرقاـ والكممات بخط واضح. -إل 
ذا أ رى المنػاقص أي تعػديؿب ال ي وز إدخاؿ أي تعديؿ  مى وثائؽ العطاء مف قبؿ المناقصب  -ج  وا 

 أو إذا أخؿ بأي مف عذ، التعميماتب فإف ذلؾ يؤدي الى رفض  رضه.
أما إذا أراد المناقص تقديـ  رض بديؿب فإف باستطا ته أف يقدـ ذلؾ في مذكرة خاصػة منفصػمة 
 ترفػػػػػػػػؽ بػػػػػػػػالعرضب شػػػػػػػػريطة أف يتقػػػػػػػػدـ بػػػػػػػػالعرض اةصػػػػػػػػيؿ كمػػػػػػػػا عػػػػػػػػو مطمػػػػػػػػوإل فػػػػػػػػي 

 لمختصة أف تنظر في  رضه البديؿ أو ترفضه.الشروطب ولم نة العطاءات ا
 
ي إل  مى المناقص أف يقدـ  رضه  مى النسؽ المطمػوإل فػي عػذ، التعميمػات ود ػوة العطػاء وأف يشػتمؿ  (2)

 العرض  مى البيانات والمعمومات التالية:
 

وضع منشأة المناقص فردا كاف أو شركةب وكتػاإل التفػويض لممسػؤوؿ المفػوض بػالتوقيع  نهػا.  -أ 
ذا كانت عناؾ مشاركة بشكؿ ائتنؼ فإنه ي إل  مى الشركات المتآلفػة تقػديـ اتفاقيػة االئػتنؼ  وا 
بينها بحيث يكوف التآلؼ بالتكافؿ والتضػامف )م تمعػيف ومنفػرديف(ب وأف يوقػع أطػراؼ االئػتنؼ 

  مى العرضب وأف يقدموا الكفاالت والضمانات بأسمائهـ م تمعيف.
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التي سػبؽ وأف أن زعػاب والمشػاريع  المماثمة ب مع بياف وصؼ المشاريعخبرة المناقص ومؤعنته -إل 
 الممتـز بها حالياب وبياف نسإل إن ازعا بأرقاـ واقعية.

-  
يرفؽ مع العرض المقدـ كفالػة ماليػة لصػالح صػاحإل العمػؿ وةمػر،ب بػالمبمم المحػدد فػي )ممحػؽ  -ج  

ؿ في المناقصةب و مػى أف تكػوف تمػؾ  رض المناقصة(ب كدليؿ  مى  دّية التزاـ المناقص لمدخو
 الكفالة صادرة  ف بنؾ أو مؤسسة مالية كؿ منهما مرخص لمعمؿ في اةردف.

تعػػاد عػػذ، الكفػػاالت  لممناقصػػيف الػػذيف لػػـ يحػػؿ  مػػيهـ العطػػاءب حسػػبما تقػػرر، الم نػػة المختصػػة 
أسػبؽ. أمػػا ( أيػاـ مػف تػاري  إحالػة العطػاء أو انتهػاء صػنحية كفالػة المناقصػة أيهمػا 7خػنؿ )

المنػػاقص الػػذي يحػػاؿ  ميػػه العطػػاء فتعػػاد إليػػه عػػذ، الكفالػػة بعػػد أف يقػػدـ ضػػماف اةداء ويوقػػع 
 العقد.

فعنػػدعا يتو ػػإل  (Bonds)أمػػا إذا كػػاف المنػػاقص منتميػػا إلػػى بمػػد تسػػتعمؿ فيػػه ضػػمانات تػػأميف 
 ذا مػػى المنػػاقص أف يتقػػدـ بطمػػإل مسػػبؽ إلػػى صػػاحإل العمػػؿ لمعرفػػة فيمػػا إذا كػػاف يقبػػؿ مثػػؿ عػػ
 الضمافب وفي كؿ اةحواؿ ي إل أف تكوف تمؾ الضمانات مصدقة مف بنوؾ محمية  ند تقديمها.

 نواف المناقص الرسمي الكامؿ. أما إذا كاف مركز المناقص الرئيسي خارج اةردف فإف  ميه أف  -عػ 
عارات. يحدد  نوانا له في اةردف ليعتبر  نوانه الرسػمي الػذي تو ػه إليػه كافػة المراسػنت وانشػ

 وكؿ إشعار أو رسالة تبعث مس مة  مى عذا العنواف تعتبر وكأنها قد سممت إليه.
أف يقػػدـ تحمػػين ةسػػعار البنػػود الرئيسػػية المحػػددة فػػي العطػػاءب مبينػػا تكػػاليؼ المػػواد والت هيػػزات  -و 

 والمصػػػػػػػاريؼ انداريػػػػػػػة واةربػػػػػػػاح نن ػػػػػػػاز بنػػػػػػػود اةشػػػػػػػياؿ  ا ػػػػػػػور العمػػػػػػػاؿ   اآلليػػػػػػػة و
 كاممة.

ي معمومات أو بيانات أخرى يطمإل إلى المنػاقص تقػديمها أو إرفاقهػا بعرضػه إذا كانػت مطموبػة أ -ز 
 بمو إل الشروط الخاصة االضافية أو المواصفات الخاصة أو عذ، التعميمات.

 
  

 
 توضيح االلتباس: (5)

 
فػي  إذا كاف عنػاؾ أي التبػاس أو تنػاقض فػي وثػائؽ العطػاءب أو كانػت عنػاؾ حا ػة لتوضػيح أي  مػوض

وثػػائؽ العطػػاءب فعمػػى المنػػاقص أف يتقػػدـ بطمػػإل خطػػي إلػػى رئػػيس ل نػػة العطػػاءات المختصػػة مػػف أ ػػؿ 
زالػػػػة االلتبػػػػاس فػػػػي مو ػػػػد يسػػػػبؽ التػػػػاري  المحػػػػدد لفػػػػتح العطػػػػاء بمػػػػا ال يقػػػػؿ  ػػػػف )  ( 7التوضػػػػيح وا 

ي ػوز أف  أياـب ويتـ توزيع ان ابة خطيا  مى االستفسارات  مى  ميع المناقصيف المتقػدميف لمعطػاءب وال
 يتخذ مثؿ عذا التوضيح مبررا لطمإل تمديد المو د المحدد لتقديـ العرض.
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 إيداع العروض: (6)

 
 (      /    يقدـ العرض متكامن وفي ظرؼ مختوـ مكتوإل  ميه مف الخارج  طاء رقـ )   -أ 

 _______________________________________ الخاص بمشروع : 
_________________________________________________________ 

واسـ المقاوؿ ويودع في صندوؽ العطاءات الذي تحدد، ل نػة العطػاءات المختصػة فػي إ ننهػا 
  ف العطاء وذلؾ في أو قبؿ المو د والتاري  المحدديف لإليداع.

 إف أي  رض يقدـ بعد مو د انيداع يرفض ويعاد إلى صاحبة مقفن. -إل 
روض  ادة في  مسة  منية بحضور مف ير إل مف المناقصػيفب إال إذا نػص فػي د ػوة تفتح الع -ج 

 العطاء  مى اتباع أسموإل آخر.
 إلزامية العروض: (7)
 

يعتبػػر العػػرض المقػػدـ ممزمػػا لممنػػاقص وال ي ػػوز سػػحإل عػػذا العػػرض بعػػد تقديمػػه ويظػػؿ العػػرض ممزمػػا 
إيػداع العػروض إال إذا حػدد فػي د ػوة العطػاء ( يومػا ابتػداء مػف تػاري  92لممناقص الذي تقدـ بػه لفتػرة )
 مدة التزاـ أطوؿ مف عذ، المدة.

 
  منت الدفع وسعر المناقصة: (8)
 

  مى المناقص تقديـ أسعار، بالدينار اةردني إال إذا نص  مى  ير ذلؾ في شروط د وة العطاء.
ذا كانت عنالؾ  منت أخرى لمدفع منصوص  ميها في نموذج  رض المناقصػةب فإنػه ي ػإل تحديػد تمػؾ  وا 

 العمنت وأسعار تحويمها في مو د "التاري  اةساسي".
 

حالة العطاء  تقييـ العروض وا 
 
 تقييـ العروض: (9)

يػػتـ دراسػػة  ػػروض المناقصػػات وتقييمهػػا بمو ػػإل تعميمػػات العطػػاءات الحكوميػػة الصػػادرة بمو ػػإل نظػػاـ 
 ودراية بهذ، التعميمات. اةشياؿ الحكوميةب ويفترض في المناقص أف يكوف  مى اطنع

 أسموإل تدقيؽ العروض: (12)
إذا و د في العرض خطأ أو تناقض بػيف حسػاإل  ممػة أي مبمػم ومػا ي ػإل أف تكػوف  ميػه عػذ،  -أ 

المختصػة الحػؽ بتعػديؿ  ممػػة المبمػم بمػا يتفػؽ وتطبيػػؽ  فالم نػػةال ممػة بتطبيػؽ سػعر الوحػدةب 
 أو المبمم ان مالي لمعطاء وفقا لذلؾ. سعر الوحدةب وبالتالي يتـ تعديؿ م موع اةسعار
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إذا اختمػػؼ العػػدد المػػذكور باةرقػػاـ  ػػف المػػذكور كتابػػة بالكممػػاتب فتعتبػػر كتابػػة الكممػػات عػػي  -إل 
 الممزمة وتصحح القيمة تبعا لذلؾ.

إذا و ػػد خطػػأ فػػي أي مػػف العمميػػات الحسػػابيةب فإنػػه يػػتـ تصػػحيح الم مػػوع ويكػػوف الم مػػوع  -ج 
 اقص.المصحح ممزما لممن

إذا و ػػد أف المنػػاقص لػػـ يقػػـ بتسػػعير بنػػد أو أكثػػر مػػف البنػػودب فإنػػه يحػػؽ لم نػػة المختصػػة إمػػا  -د 
رفػػض العػػرضب أو ا تبػػار تمػػؾ البنػػود  يػػر المسػػعرة وكأنهػػا محممػػة  مػػى بنػػود العطػػاء اةخػػرىب 

 و مى المناقص تنفيذعا )فيما إذا أحيؿ  ميه العطاء( بدوف مقابؿ.
 تسعير بند بصورة ميموطة أو مبالم فيهاب فمم نة المختصة الحؽ بما يمي:إذا قاـ المناقص ب -عػ 

 رفض العرضب أو - 1
تعديؿ اةسعار بموافقة المقػاوؿ مستأنسػة بأسػعار السػوؽ الدار ػة وأسػعار المناقصػيف  - 0

اآلخريف ) شريطة أف تبقى القيمة ان ماليػة لمعػرض بعػد التعػديؿ مسػاوية أو أقػؿ مػف 
 التدقيؽ الحسابي(.قيمة العرض بعد 

تحتفظ ل نة العطاءات المختصة بحقها في إعماؿ أي  رض  ير متقيد بما ورد فػي عػذ، التعميمػات. كمػا  (11)
حالة العطاء دوف التقيد بأقػؿ العػروض قيمػةب  تمارس صنحياتها بمو إل أحكاـ نظاـ اةشياؿ الحكومية وا 

ي حؽ فػي مطالبػة صػاحإل العمػؿ بػأي تعػويض ويتـ كؿ ذلؾ دوف أف يكوف ةي مناقص لـ يفز بالعطاء أ
 إزاء ذلؾ.

 
 العروضوتقييم  تقديم  -*
 

 -يطمإل مف الشركات المشاركة في العطاء تقديـ  رضيف فني ومالي  بالمية العربية و مى النحو التالي:
   العرض الفني -3-1

 -يتـ تقديـ العرض الفني بميمؼ منفصؿ ميمؽ ويشمؿ ما يمي:
 

 .سنوات السابقة الخمسلمشركة خنؿ  الخبرات العامة -1
مف حيث طبيعة العمؿ  او مقارإل مشروع واحد مشابهالخبرات المتخصصة لمشركة وبحيث يتـ تقديـ  -0

والح ـ خنؿ الخمس سنوات االخيرة. ويطمإل  تقديـ التوثيؽ النـز لهذ، الخبرات  مى شكؿ شهادات 
 –ع لصالحها )حسإل النموذج المعتمد لهذ، الياية مصدقة مف قبؿ ال هات التي تـ ان از عذ، المشاري

 نموذج الخبرات المتخصصة( 
 . ال هاز الفني لمشركة وبحيث يبيف العرض كافة التخصصات المتوفرة وخبرات عذا ال هاز -3
وبحيث تبقى الشركة ممتزمة بتوفير ا ضاء  اال ماؿ المطموبهفريؽ العمؿ الذي سيقـو  مى ان از  -2

مبينة مؤعنتهـ وخبراتهـ في  العمؿد االحالة. كما يطمإل تقديـ السير الذاتية ال ضاء فريؽ عذا الفريؽ بع
المطموبة وبحيث تكوف كافة السير الذاتية موقعة مف قبؿ صاحإل السيرة الذاتية والمفوض  اال ماؿم اؿ 

 عذا العطاء وحسإل النموذج المعتمد لمسيرة الذاتية. ة راض ف الشركة 
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 -وخطة العمؿ وبحيث تشمؿ: منه ية -5

بياف كيفية اال داد لها وتنفيذعا  اال ماؿ والمنه ية التي سيتـ اتبا ها الن از كافة  -
 وتحقيقها 

بشكؿ مفصؿ. وبحيث يتـ  العمؿخطة العمؿ التي سيتـ اتبا ها وبحيث تبيف كافة مراحؿ  -
 العمؿ .بياف ادوار كافة ا ضاء فريؽ 

 . تنظيـ الكوادر العاممة  مى ان از،عيكمية ادارة المشروع و  -
 .شهادات ووثائؽ تس يؿ الشركة لدى كافة ال هات الرسمية المعنية  -6
  الوضع المالي لمشركة موثقا بال داوؿ التي تبيف التدفقات النقدية وبما يثبت المنءة المالية لمشركة -7

 
 نموذج الخبرات المتخصصة

 
 -الدولة: -اسـ المشروع:

 -اسماء ا ضاء الفريؽ الذي ان ز المشروع: -الموقع:
 

 - دد ا ضاء الفريؽ: -اسـ صاحإل العمؿ:

 -ال هد البشري الذي تـ بذله الن از المشروع: -العنواف:
 

تاري  البدء 
 -)شهر/سنة(:

تاري  االن از 
 -)شهر/سنة(:

 

 -قيمة المشروع )بالدينار االردني(:

ال هد البشري الذي تـ بذله مف قبؿ الشركة المؤتمفة الن از  تنؼ(اسماء ا ضاء االئتنؼ )اذا كاف عناؾ ائ
 -المشروع:

 

 -اسماء رئيس الفريؽ واالخصائييف الرئيسييف في الفريؽ:
 

 -وصؼ المشروع واعـ  ناصر،:
 

 -بياف الخدمات  التي قدمها الفريؽ المعني بالعطاء الحالي:
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 النموذج المعتمد لمسيرة الذاتية
 

 -مهمة /الوظيفة المقترحة ضمف فريؽ :لا
 

 -سـ الشركة:ا
 

 -سـ المهندس /االخصائي/الخبير:ا
 

 -لوظيفة/م اؿ االختصاص:ا
 

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

               

 -ل نسية:ا
 
 -لمهاـ المكمؼ بها بشكؿ مفصؿ:ا
 
 -لمؤعنت االساسية:ا 
 

 -ة والوظائؼ التي شيمها:س ؿ الخبرات العممي
 
     لميات التي يتقنها مع بياف در ة االتقاف )كتابة وقراءة ومحادثة(ا

                                                     
 تمتـز الشركة بتقديـ كافة الوثائؽ الدا مة لمسيرة الذاتية  ند الطمإل مصدقة حسإل االصوؿ
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 :ي العرض المال -3-0

 -يتـ تقديـ العرض المالي بميمؼ منفصؿ ميمؽ ويشمؿ ما يمي:
موضوع العطاء وقيمة السعر اال مالي مبينا قيمة ضريبة المبيعات  اال ماؿ نن ازتقديـ السعر -1

 -وبحيث يتـ تقديـ  داوؿ تفصيمية مبينة ما يمي:
  أ رة العماؿ وفريؽ العمؿكمفة  - 

 والتأميف الشامؿ والمحروقات انةالصيشامن  اآلليات إي اركمفة -
 ومستمزمات العطاء كمفة المواد -
 الموحد لمعماؿ كمفة الزي -
 م موع الضماف اال تما ي. -                   
 كمفة  تفريم وتنظيؼ الحمامات البيئيه  . -                   
  ي الم موع العاـأية أمور أخرى يراعا المناقص مناسبة وتدخؿ ف -                   
 وكتابةً  يتـ كتابة االسعار رقماً  أف مى 

 .الن از العمؿ  مى اكمؿ و ه النزمةيشمؿ السعر المقدـ كافة الكمؼ  -0
%( مف قيمة العرض المالي )السعر اال مالي( المقدـ حسإل النموذج 0كفالة دخوؿ العطاء بقيمة ) -3

 المرفؽ لمكفالة ضمف وثائؽ العطاء
 العرض المالي حسإل معادلة التالية: يتـ تقييـ -2
 

  نمة التقييـ المالي :

×00%  
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 اسس تقييـ العطاء -3-3

معرض وزف ل% مف  نمة التقييـ ومنح 62نسبة وعي الفني معرض وزف لسيتـ تقييـ العطاء بحيث يتـ منح 
 وحسإل معادلة التقييـ: ني  مى النحو التالي% مف  نمة التقييـ .ويتـ تقييـ العرض الف22نسبة وعي  المالي 

 
 الحد اال مى لمتقييـ بنود و ناصر التقييـ 

  نمات  12 االنطباع العاـ  ف الشركة ومنئتها المالية 1

  نمة 02 .المشاريع التي قامت بها الشركة في عذا الم اؿ خنؿ الخمس سنوات االخيرة  0

والقدرة  مى تنفيذ العطاء  اة ماؿان از  فريؽ العمؿ الذي سيقـو  مىخبرات  3
   مى اكمؿ و ه .

  نمة 35

  نمة 15 وال دوؿ الزمني لتوزيع العمؿ والعماؿالعمؿ سير منه ية وخطة  2

  نمات 12 ( 0االليات التي ستعمؿ في المشروع ) ضا طه + بؾ اإل دبؿ كابيف  دد  5
ا  وت اربها في تنمية الم تمع  قدرة الشركه / المؤسسه  مى المساعمه  ودورع 6

  2) المسؤوليه الم تمعيه ( 
  نمات 12

  نمة 122 الم موع  

 : نمة التقييـ الفني 

×00% 
 
 مدة صنحية العروض -3-2

( يـو وبحيث يمتـز المتقدـ بتوفير كافة ا ضاء 92ستكوف مدة صنحية العرض الفني والعرض المالي المقدـ )
الفني المقترح في العرض الفني كما يتـ االلتزاـ بصحة وموثوقية كافة المعمومات والوثائؽ المقدمة ضمف  الفريؽ

 العرض.
 
 فتح العروض -3-5

في المو د المحدد يتـ فتح العروض المقدمة مف قبؿ الم نة المختصة في سمطة اقميـ البتراء التنموي السياحي 
 مى الميمفات المتضمنة العروض المالية  انبقاءو فات العروض الفنية وبحيث يتـ فتح الميمفات المتضمنة ميم

ميمقة لحيف ان از تقييـ العروض الفنية. يمي ذلؾ فتح العروض المالية فقط لمشركات التي ت تاز التقييـ الفني اي 
 . 62/122 لمن اح في العرض الفني  وعو التي تحصؿ  روضها الفنية  مى الحد االدنى 
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أف يكوف العرض الفني منفصؿ بميمؼ ميمؽ ومستقؿ  ف العرض الماليب ويتـ استبعاد العرض ي إل  – 3-6
 الفني والمالي المندمج في ميمؼ واحد

 تحديد العرض الفائز -3-7
ا ن،(  3-3سيكوف العرض الحاصؿ  مى  نمة التقييـ اال مى )الفنية والمالية حسإل النسإل المبينة في البند 

التي قدمته  في حاؿ استوفي  ميع شروط العطاء وحصؿ  لذي سيتـ االحالة  مى الشركة عو العرض الفائز وا
 ة اقميـ البتراء التنموي السياحي.طفي سم بانحالةة الم نة المختصة  مى موافق

 
 
 
 
 
 ا نف النتائج -3-8

ا التنموي السياحي في سيتـ ا نف نتائج تقييـ العروض النهائية  مى لوحة اال ننات في مقر سمطة اقميـ البتر 
 وادي موسى.

 
 
 
 

 الضمانات )الكفاالت(
 ضماف اةداء )كفالة حسف التنفيذ( : (13)

مػف تػاري  إبن ػه خطيػا بإحالػة   شػرة ايػاـ مى المناقص الفائز بالعطاء أف يقوـ بتوقيع العقد خنؿ فترة 
ف اةداء  نػد توقيػع اتفاقيػة العطاء  ميه أو تمزيمه لهب و مى المناقص أف يقػدـ إلػى صػاحإل العمػؿ ضػما

العقػػد حسػػإل نمػػوذج الضػػماف المرفػػؽب وتكػػوف قيمػػة عػػذا الضػػماف الصػػادر  ػػف أحػػد البنػػوؾ أو احػػدى 
المؤسسات المالية المرخصة لمعمؿ في اةردف بالمبمم المحدد )في ممحؽ  ػرض المناقصػة( وذلػؾ ضػمانا 

 المقاوؿ وفاء ة راض العقد. لتنفيذ التزامات العقد تنفيذا تاما ب ولدفع ما قد يترتإل  مى
ب أو   ػػز  ػػف تقػػديـ خػػنؿ المػػدة الػػواردة ا ػػن،  إذا رفػػض المنػػاقص أو تػػأخر  ػػف توقيػػع اتفاقيػػة العقػػد

ب فعنػدعا يحػؽ لصػاحإل العمػؿ مصػادرة  كفالػة المناقصػة المرفقػة خنؿ نفس المدة ضماف اةداء المطموإل
 حؽ في المطالبة بها أو بأي تعويض بشأنها. بعرضه دوف الر وع إلى القضاءب وال يكوف لممناقص أي
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 نموذج كتاإل  رض المناقصة

Letter of Tender 
 
 

 المشروع : .......................................... العطاء رقـ : .......................................
 
 

 ..............................................إلى السادة )صاحإل العمؿ( : ...............................
لقد قمنا بزيارة الموقع  والتعرؼ  مى الظروؼ المحيطة بهب كما قمنا بدراسة شروط العقدب والمواصفاتب ب وممحؽ 
 رض المناقصةب وال داوؿ اةخرىب ومنحؽ العطاء المتعمقة بتنفيذ أشياؿ المشروع المذكور أ ن،. ونعرض نحف 

صنح أية  يوإل فيها وفقا لهذا العرض الذي واال ماؿ يف أدنا، أف نقـو بتنفيذ اةشياؿ الموقع ن ازعا وتسميمها وا  وا 
 ن، مقابؿ مبمم إ مالي وقدر،:.......................................... أو أي أيشمؿ كؿ عذ، الوثائؽ المدر ة 

 مبمم آخر يصبح مستحقا لنا بمو إل شروط العقد.
 

أف يكوف مفوض البنية التحتية واالستثمار عو المر عية في حؿ الخنفات التعاقدية التي قد تنشأ خنؿ نقبؿ  إننا
 سير العمؿ في االتفاقية"  .

 
( يوما مف تاري  إيداع العروضب وأف يبقى العرض ممزما لناب 92نوافؽ  مى االلتزاـ بعرض المناقصة عذا لمدة )

انقضاء مدة االلتزاـ عذ،. كما نقر بأف ممحؽ  رض المناقصة يشكؿ  زءا ال يت زأ  ويمكنكـ قبوله في أي وقت قبؿ
 مف "كتاإل  رض المناقصة".

نتعهد في حالة قبوؿ  رضناب أف نقدـ ضماف اةداء المطموإل بمو إل شروط العقدب وأف نباشر العمؿ بتاري  أمر 
ب وأف نن ز اةشياؿ واال ماؿ المطموبة منا في الذي ال يت اوز  شرة اياـ مف تاريح توقيع االتفاقية المباشرة
وفقا لمتطمبات  فورا ودوف اي مماطمة او تأخير لما لهذا الموقع مف حساسية بالية فيها تقصيرونصمح أية  العطاء

 وثائؽ العقد خنؿ "مدة انن از".

لى أف يتـ ذلؾب فإف "كتاإل   رض المناقصة" عذا مع "كتاإل وما لـ يتـ إ داد وتوقيع اتفاقية العقد فيما بينناب وا 
 القبوؿ أو قرار انحالة" الذي تصدرونه يعتبر  قدا ممزما فيما بيننا .

 ونعمـ كذلؾ بأنكـ  ير ممزميف بقبوؿ أقؿ العروض قيمة أو أي مف العروض التي تقدـ إليكـ.
:  ..................... مف شهر: ................  اـ: ..  .....................حرر عذا العرض في اليـو

 توقيع المناقص: ................................... شاعد: ........................................
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صهممحؽ  رض المناق  

Appendix to Tender 
  0202/ 5ـ خ  العطاء رقـ:                اةثريةنظافة محمية البترا   المشروع:

 دةرقـ الما البيػػػػاف
 التحديدات

 اسـ صاحإل العمؿ:
  نوانه:

1/1/0/0 
 1/3و

 سمطة اقميـ البترا التنموي السياحي 
 (  08االردف ص إل )  –البترا 

 اسـ المهندس :
  نوانه:

1/1/0/2  

 اسـ المقاوؿ:
  نوانه:

1/1/0/3 
 1/3و

 

 %  ( مف قيمة دخوؿ العطاء0)   التعميمات كفالة المناقصة
 حسإل الشروط الخاصه         التعميمات كفالة اصنح العيوإل

 1/1/3/3 لألشياؿن از ن مدة ا
 

مف تاري   ( يوما تقويميا 365)    
 أمر المباشرة

 حسإل الشروط الخاصه         1/1/3/7 صنح العيوإلإشعار بنفترة ا
 القوانيف اةردنية السارية المفعوؿ 1/2 القانوف الذي يحكـ العقد

 المية العربية 1/2 العقد المية المعتمدة في
 المية العربية  1/2 لية االتصاؿ

 . مر المباشرةأمف تاري   0/1 لى الموقعإؿ دخوالالمقاوؿ بحؽ 
 داءةقيمة ضماف ا

قيمة ضماف اةداء خنؿ فترة انشعار بإصنح 
 العيوإل )ضماف اصنح العيوإل(

 " المقبولة( مف "قيمة العقد % 12) 2/0
 العقد %( مف قيمة  ػػػ)

  2/9 نظاـ توكيد ال ودة
 مطموإل 

 حسإل الشروط الخاصه         6/5 المعتادةوقات العمؿ أ
 فورا  8/1 أمرالمباشرة الفترة المحددة لمباشرة العمؿ بعد تاري  

        حسإل الشروط الخاصه  8/7 قيمة تعويضات التأخير
 

 

 

 

 

 



 15 

 نموذج كفالة المناقصة
Form of Tender Guarantee 

 

 .…………………......……… العطاء رقـ: ..….....……………………………… المشروع:
 

 
إلى السادة )صاحإل العمؿ(: .............................................................................. لقد 

................. سيتقدـ تـ إ نمنا أف المناقص: شركة: .......................................................
بعرض لممناقصة لممشروع المنو،  نه أ ن، است ابة لد وة العطاءب ولما كانت شروط العطاء تنص  مى أف يتقدـ 
 المناقص بكفالة مناقصة مع  رضهب وبناء  مى طمبهب فإف مصرفنا: 

 ر عة  نه أف يدفع لكـ مبمم: بنؾ ...................................................... يكفؿ بتعهد ال
............................................................  ند ورود أوؿ طمإل خطي منكـ وبحيث يتضمف 

 الطمإل ما يمي:
 
أف المناقصب بدوف موافقة منكـب قاـ بسحإل  رضه بعد انقضاء آخر مو د لتقديـ العروض أو قبؿ  -أ 

 ( يوماب أو92ددة بػ)انقضاء صنحية العرض المح
( مف شروط 1/6أنكـ قد قمتـ بإحالة العطاء  ميهب ولكنه أخفؽ في ابراـ اتفاقية العقد بمو إل المادة ) -إل

 العقدب أو
( مف شروط 2/0أنكـ قد قمتـ باحالة العطاء  ميه ب ولكنه أخفؽ في تقديـ ضماف اةداء بمو إل المادة ) -ج

 العقد.
 

( يوما ويتعيف إ ادتها إليناب كما أف عذ، 92نقضاء مدة صنحية الكفالة البالية )و مى أف يصمنا الطمإل قبؿ ا
 الكفالة تحكمها القوانيف المعموؿ بها في اةردف.

 
 توقيع الكفيؿ / البنؾ: ...........................................

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

 اري :             ............................................الت
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 نموذج اتفاقية العقد

Form of Contract Agreement 

 
 

5/0202م خ   :العطاء رقم ...         نظافة محمية البترا االثرية   ..المشروع:  

 
 

 0202... لسنة   ..........مف شهر   . ............حررت عذ، االتفاقية في عذا اليوـ 

 بين

 
 ....  مى ا تبار، "الفريؽ اةوؿ" ..  سمطة إقميـ البترا التنموي السياحي.صاحإل العمؿ ........

 و

 .....  مى ا تبار، "الفريؽ الثاني"   ........................................................ المقاوؿ  :
 

.......................................................................  مقاوؿ بتنفيذ أشياؿ مشروع:لما كاف صاحإل العمؿ را با في أف يقوـ ال  

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

صنح أية  يوإل فيها  واال ماؿ لمناقصة الذي تقدـ به المقاوؿ لتنفيذ اةشياؿولما كاف قد قبؿ بعرض ا ن ازعا وا  وا 
 وفقا لشروط العقدب

 فقد تـ االتفاؽ بيف الفريقيف  مى ما يمي:
يكوف لمكممات والتعابير الواردة في عذ، االتفاقية نفس المعاني المحددة لها في شروط العقد المشار إليها  - 1

 فيما بعد.
 تعتبر الوثائؽ المدر ة تاليا  زءا ال يت زأ مف عذ، االتفاقية وتتـ قراءتها وتفسيرعا بهذ، الصورة: - 0

 .....................    "كتاإل القبوؿ"  -أ 
 .........................   "كتاإل  رض المناقصة -إل 
 منحؽ المناقصة ذات اةرقاـ: ................. -ج 
 شروط العقد  -د 
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  (          ) ""قيمة العقد المقبولة - 3
 يوما تقويميا    ثنثمائة وخمسة وستوف  ( 365) "مدة انن از"  

  
إزاء قياـ صاحإل العمؿ بدفع الدفعات المستحقة لممقاوؿ وفقا لمشروطب يتعهد المقاوؿ بتنفيذ اةشياؿ  - 2

صنح أية  يوإل وفقا ةحكاـ العقد. ن ازعا وا   وا 
 
صنح أية  يوإل فيها ب يتعهد صاحإل العمؿ بأف  واال ماؿ ء قياـ المقاوؿ بتنفيذ اةشياؿإزا - 5 ن ازعا وا  وا 

 يدفع إلى المقاوؿ قيمة العقد بمو إل أحكاـ العقد في الموا يد وباةسموإل المحدد في العقد.
يمكف اف تؤوؿ كافة االلتزامات الوارد، في وثيقة عذا العطاء الي شخص طبيعي او معنوي ينشأ  ف عذا  -6

 االئتنؼ بما ال يتعارض والتشريعات النافذ، وما ورد في وثيقة العطاء و قد االئتنؼ المرفؽ .
ي المو د المحدد أ ن، وذلؾ وفقا وبناءا  مى  ما تقدـ فقد اتفؽ الفريقاف  مى إبراـ عذ، االتفاقية وتوقيعها ف

 لمقوانيف المعموؿ بها.
 
 

 الفريؽ الثاني )المقاوؿ(
 

 الفريؽ اةوؿ )صاحإل العمؿ(

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

 
 االسـ: .............................................

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

 
 وقد شهد  مى ذلؾ: ................................

 

 

 
 
 
 
 
 

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

 
    ....... .......................االسـ: .

 .... م مس المفوضيف  ..رئيسالوظيفة: .
 

 ..وقد شهد  مى ذلؾ: ..............................
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 نموذج ضماف اةداء )كفالة حسف التنفيذ(
Performance Guarantee 

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

....................... قد يسرنا إ نمكـ بأف مصرفنا: ......................................................
 كفؿ بكفالة ماليةب المقاوؿ: ............................................................................

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

 ( /  )بخصوص العطاء رقـ 
المتعمؽ بمشروع: ..................................................................................... بمبمم: ) 
 ........................ ( دينار أردني .....................................................

تنفيذ  .............................................. وذلؾ لضماف.............................................
 ب وأننا نتعهد بأف في العقد  العطاء المحاؿ  ميه حسإل الشروط الواردة 

 –بم رد ورود أوؿ طمإل خطي منكـ المبمم المذكور أو أي  زء تطمبونه منه بدوف أي تحفظ أو شرط  –ندفع لكـ 
 الطمإل بأف المقاوؿ قد رفض أو أخفؽ في تنفيذ أي مف التزاماته  مع ذكر اةسباإل الدا ية لهذا

 وذلؾ بصرؼ النظر  ف أي ا تراض أو مقاضاة مف  انإل المقاوؿ  مى إ راء الدفع. –بمو إل العقد 
وتبقى عذ، الكفالة سارية المفعوؿ مف تاري  إصدارعا ولحيف تسمـ اةشياؿ المن زة بمو إل العقد المحدد مبدئيا 

.......... شهر ............... مف  اـ ................................. ما لـ يتـ تمديدعا أو ت ديدعا بتاري  .
 بناء  مى طمإل صاحإل العمؿ.

 
 توقيع الكفيؿ / مصرؼ: ..............................
 المفوض بالتوقيع: ....................................

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

 البترا اةثرية  نظافة محميةمشروع 

 -المواقع التي يشممها العطاء: -أواًل :
 ه.المحيطة بمحمية البترا اةثرية والساحات  مبنى إدارة .1

 مبنى مركز زوار البترا والساحات والمرافؽ المحيطه به. .0

 المحيطة به.مبنى المتحؼ ال ديد والمرافؽ  .3

 مواقؼ الحافنت السياحية والممرات المؤدية لمركز الزوار. .2

 .(الشارع الخمفي لمركز الزوار ) مف فندؽ بترا موفينبؾ ولياية بوابة البترا الرئيسية .5

المسار الرئيسي الممتد مف بوابة دخوؿ البترا وحتى موقع الدير بانضافة لنظافة الكهوؼ الواقعة  مى  .6
 سار وتنظيؼ مساري المشاة والخيوؿ. امتداد عذا الم

 طريؽ الخدمات الممتد مف قصر البنت ولياية اـ صيحوف بما في ذلؾ بوابة اـ صيحوف. .7

 المواقع اةثرية المهمة داخؿ البترا والساحات المحيطة بها وعي: .8

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

 بداية درج المذبح ولياية معمـ المذبح اةثري. .9

 مبنى بوركهاردت " نزاؿ " والساحات المحيطة به والكهوؼ التابعة له. .12

سطبنتساحات مستشفى بروؾ . 11 قة االثرية الى المكإل  الخيوؿ واخنء روث الحيوانات مف المنط وا 
 المخصص لننقاض.

 درج المذبح بانضافة لممقابر الممكية مقابؿ المسنت. - المقابر الممكية داخؿ المحمية. 10

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

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

 دورات ميا، الرصاصة. -      
 دورات ميا، الكنيسة. -      
 دورات ميا، قصر البنت -      
 الوحدات الصحيه البيئيه  ) المذبح ب الدير ( -      
 دورات ميا، الخزنه - 
 مشارإل الخيوؿ -

 الكهوؼ اةثرية التالية:. 12
 صرة.أ( كهوؼ مناطؽ المعي         
 إل( الكهوؼ الواقعة  مى أطراؼ الممرات والمسارات الرئيسية.        
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 ج( الكهوؼ الواقعة في محيط المحكمة.        
 له. هد( الكهوؼ الواقعة في محيط المدرج النبطي والمنطقة المقابم         

 المسارات السياحية الواقعة داخؿ المحمية والمبينة تاليًا:. 15
 مسار خبثه ابتداًء مف المحكمة وحتى قمة  بؿ خبثة. -أ           
 مسار المدرج مف قبر المسنت ولياية المذبح. -إل          

 مسار الدير مف الطويؿ وحتى معمـ الدير. -ج          
 .ي فرسا مف المذبح وحتى قصر البنتمسار واد -د           

 تى مقاـ النبي عاروف.وح صر البنتمسار النبي عاروف مف ق -عػ          
 سد وحتى قصر البنت.مسار المظمـ مف ال -و          
 الكنيسة. - مسار المحكمة -ز          
 مسار سيؽ البارد وحتى قبر قاروف. -ح          

 منطقة سيؽ البارد والساحات اةمامية لمسيؽ.. 16

 .اـ الحيراف/ سيؽ . المنطقة الممتدة مف مثمث بيضة ولياية محطة التنقية17
 . مقاـ النبي عاروف.18
 . المقابر المهمة داخؿ المحمية:19

 قبر المسنت                 -          
 القبر الكورنثي -          

 قبر القصر -          
 الرومانيقبر الحاكـ  -          

 المقابر النبطية/ درج المذبح -          
 قبر التركمانية -          

 . مواقع التخييـ المسموح بها داخؿ المحمية:02
 أ. منطقة شماسة والمعيصرة.           
 إل. منطقة رأس سميماف.          
 ج. منطقة رأس صبر،.          
 .اؼ لمتخييـضد. أي منطقة أخرى ت           

 . بئر العرايس واالمطي.01
 ا.ريات الواقعة في محيطهكرسي والحفبيضة وميارة ال م مع كنائس. 00          
 . مواقع الحفريات بشكؿ  اـ داخؿ المحمية.03          
 . اآلبار النبطية في البترا وبيضة.02          
 :. اةودية05          

 وادي الخيؿ ولياية السد. -                  
 الشارع المعمد. ة ش رة البطـ/ياوادي المطاحة ولي -                 

 وادي الخزنة ولياية قصر البنت. -                 
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 وادي ال مؼ. -                 
 وادي فرسا. -                 
 وادي التركمانية ولياية مطعـ الخيمة النبطية. -               
 وادي الصّيم. -               

 . القرية التراثية وكافة المرافؽ الخاص بها.  06
 

 -:والمتحؼ ال ديد الكيفيػػة التي تتـ بها أ ماؿ التنظيؼ داخؿ مركز زوار البترا -:ثانيػػاً 
. شطؼ وتنظيؼ أرضيات المكاتإل والممرات والقا ات والمداخؿ وحسإل ما يمـز بالماء ومواد التنظيؼ النزمة 1

 يوميًا.

0. زالة البقع واةوساخ  ف ال دراف الداخمية وحسإل ما يمـز  . تنظيؼ وا 

يؼ الممرات والمداخؿ بشكؿ مستمر أثناء الدواـ الرسمي بشكؿ ال يعيؽ الحركة داخؿ المركز واستعماؿ . تنظ3
 انشارات التحذيرية أثناء  ممية التنظيؼ.

 . تفريم وتنظيؼ سنؿ المهمنت ومنافظ الس ائر  مى مدار اليـو ووضع وتبديؿ أكياس القمامة.2

 اةدوات النزمة لذلؾ. باستعماؿثاث بشكؿ يومي وذلؾ . تنظيؼ المكاتإل والكراسي والس اد واة 5

. تنظيؼ اةبواإل والشبابيؾ وحديد الحماية أينما و د بانضافة إلى الز اج والرخاـ وأ هزة التمفونات وماكنات 6
 الطبا ة وكافة محتويات المباني أسبو يا .

كة الزوار أو بناء  مى تعميمات السمطة حسإل الحا ة وفؽ حر و   مى مدار السا ةبالميا، الحمامات تنظيؼ  . 7
والتواليت  الصحي القابؿ لمذوباف وصديؽ لمبيئة لتزويدعا بالمواد النزمة مفب الصابوف وورؽ التنشيؼ  ةبانضاف

 بشكؿ مستمر.

 .والمرافؽ الصحية . وضع د اسات أر ؿ  مى المداخؿ الرئيسية لممباني8

 المخصصة لذلؾ.. نقؿ القمامة والنفايات إلى الحاويات 9

 . يوميا وحسإل الحا ة .  سيؿ سنؿ المهمنت ووضع أكياس بنستيؾ  ديدة12

بمعدؿ ثنث مرات إسبو يًا  مى اةقؿ وتكرار ذلؾ   بالميا، مركز الزوار و ميع المرافؽ التابعة له تنظيؼ. 11
 حسإل الحا ة أو بناء  مى تعميمات السمطة.

 أشهر.. تنظيؼ خزانات الميا، كؿ ثنثة 10

 . تقديـ وتركيإل صندوؽ ورؽ تنشيؼ )سحإل( ل ميع الوحدات الصحية.13

 . تقديـ وتركيإل حماالت ورؽ تواليت مف النوع ال يد ل ميع الوحدات الصحية.12

 .نوع ستانمس ستيؿ وادامة نظافة العبوات . تقديـ وتركيإل  بوات لمصابوف السائؿ لكافة الوحدات الصحية15

ويات القمامه ونقمها بواسطة الضا طه بمعدؿ مرتيف يوميا وحسإل ما يتطمبه العمؿ في . القياـ بتفريم حا16
 .وحسإل تعميمات المشرؼ  مى المشروع مف قبؿ السمطة الموقع
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 الكيفية التي تتـ بها أ ماؿ التنظيؼ في الساحات المحيطة بمركز الزوار والحمامات التابعة لها -ثالثػػػًا:   
 .والمتحؼ ال ديد

. تنظيؼ الساحات الخار ية كافة و مى مدار اليوـ بحيث يتـ تخصيص  ماؿ لمتوا د في الساحات بشكؿ مستمر 1
زالة النفايات ونقمها إلى الحاوية الرئيسية ثـ إلى خارج مركز الزوار .  ويقوموا بعممية الكنس وا 

 الشوائإل بشكؿ دوري ومستمر.. فتح  بارات الميا، وم اري لتصريؼ ميا، اةمطار وتنظيفها مف اةتربة و 0

. كنس الشوارع الداخمية والساحات ضمف) محيط مركز الزوار( يوميًا والمحافظة  مى النظافة العامة ووضع 3
 سنت نفايات في الساحات ) حاويات صييرة ( تورد لهذ، الياية مف قبؿ المتعهد.

 

 اةثرية والوحدات الصحية التابعة لها:الكيفية التي يتـ بها أ ماؿ التنظيؼ داخؿ المنطقة  -رابعػػًا:
. تنظيؼ الساحات والطرؽ والممرات الموضحة في البنػود الػواردة فػي البنػد " أواًل " مف المواصفات الخاصة 1

بحيث يكوف عناؾ  ماؿ متوا دوف في  ميع  وباستمراربالعطاء والتي تشممها أ ماؿ التنظيؼ أثناء اليـو 
زالة النفايات ونقمها إلى الحاوية الرئيسية ويستو إل ذلؾ تفريم الساحات بشكؿ مستمر لمقي اـ بعممية الكنس وا 

.  الحاويات مرة يوميًا كحد أدنى أو كمما يمـز

وورؽ التواليت مف  ادامة نظافة الوحدات البيئيه وتوفير المواد النزمه لذلؾ بما فيها المواد الصديقه لمبيئه. 0
ي تعمؿ  مى سنمة ونظافة عذ، الوحدات وفقا لمياية التي و دت مف ا مها و مى والت النوع الذائإل في الماء ب 

 مدار اليوـ .

 العمؿ  مى تنظيؼ الكهوؼ اةثرية مف القمامة ومخمفات الحيوانات وأية أمور أخرى. .3

 الواردة ضمف البند أواًل مف المواصفات الخاصة وبشكؿ يومي . كافة المواقع. تنظيؼ 2

 
 -المتعهد مرا اة اةمور التالية:  مى -خامسًا:

. يمتـز المتعهد بتقديـ  ينات لكافة المواد المنوي استعمالها في  ممية التنظيؼ بما في ذلؾ صابوف سائؿب مواد 1
ب ورؽ تنشيؼب مكانسب قشاطات سنت مهمنتب مماسحب مف النوع الذائإل التنظيؼب المطهراتب ورؽ تواليت
د العينات مف ل نة متابعة شريطة ا تما وتقديـ العينات في بداية المشروع  روائحب ممطؼ  و وكؿ ما يمـز

 .العطاء

. يمتـز المتعهد بتأميف خدمات النظافة ومواد التنظيؼ وفقًا لهذا العطاء طيمة فترة توا د السياح داخؿ الموقع 0
 السمطة.  المشرؼ  مى المشروع مف قبؿ اةثري وحسإل التعميمات المو هة مف قبؿ

 الحفنت ليًن. نقامة المخصصةومواد التنظيؼ لمحمامات في المناطؽ  النظافة. يمتـز المتعهد بتوفير خدمات 3

 بهذ، االتفاقية. المتعمقة. تعتبر السمطة عي المر عية لهذ، الشروط وكافة البنود 2

ـ لحا ة ذلؾ  مى اف يت. لمسمطة الحؽ في إضافة أي مف المواقع داخؿ حدود المحمية لنتفاقية إذا اقتضت ا5
  تسوية اةمور المالية في حينها ب بما في ذلؾ زيادة  دد الوحدات الصحيه.

. في حيف ورود منحظات او شكاوي حوؿ تدني مستوى النظافة في أي مف المواقع داخؿ حدود المحمية فعمى 6
 لعقوبات الواردة في شروط العطاء.النزمػة بأسرع وقت ب وخنفا لذلؾ يتـ تطبيؽ ا تبان راءاالمتعهد القياـ 

. ضرورة استعماؿ وسائؿ ومواد التنظيؼ و دـ السماح بقطع أ صاف اةش ار والش يرات الصييرة واستعمالها 7
 في أ ماؿ الكنس خاصة في المناطؽ البعيدة  ف المسار الرئيسي.
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 وااللتزاـاذية لممسارات الرئيسة .  دـ طرح روث الحيوانات والنفايات  مى  وانإل الطرقات وفي اةودية المح8
 بنقمها لخارج الوقع.

.  مى المتعهد اخنء اكياس النفايات و دـ ت ميعها داخؿ الكهوؼ والعبارات واالوديه ب والعمؿ  مى اخنءعا  9
 فورا بواسطة ضا طة النفايات  .

 
 سادسا : ا ماؿ الصيانه الدوريه :

 

ية المو ودة داخؿ البترا والمبينة في البنود ا ن، مف مواصفات العطاء  مى المتعهد القياـ بصيانة المرافؽ الصح
واالبواإل والشبابيؾ وخنطات الميا، وخطوط   المياسؿ والمقا د )الخاص بنظافة المحمية بما في ذلؾ تبديؿ 

 .وفور التبميم  نها( في حاؿ تعرضها لمكسر او التعطؿ الم اري .....ال 
 
 

 افة محمية  البترا اةثريةالشروط الخاصة بعطاء نظ
 

السعر بالدينار اةردني شامًن الضريبة العامة  مى المبيعات وكافة الضرائإل والرسـو والعوائد الحكومية وأية . 1
 رسـو إضافية أخرى.

 الموثقة ضمف أسس التقييـ وانحالة .    العمميه والخبرات الماليه   المنء، . سيتـ ا تماد0

بتقديـ الوثائؽ المطموبة التالية ) إثبات الشخصيةب شهادة  دـ محكوميهب  شهادة خمو أمراض ( . يمتـز المتعهد 3
 ب  مى أف يتـ ا تمادعا مف قبؿ الم نة المشرفه  مى العطاء بعد االحاله.استخدامهوذلؾ لكؿ  امؿ سوؼ يتـ 

ػؿ السمطة ( لمعماؿ المستخدميف في . يمتـز المتعهد بتوفير زيػًا موحدا ) وحسإل التصميـ والموف المعتمد مف قب2
ف يظهر بالمظهر النئؽ طيمة سا ات العمؿ ووضع  الموقع  مى أف يحمؿ شارة الشركة وبطاقته الشخصية وا 

 الباج .

توا د العامميف في موقع العمؿ يوميا وطيمة أياـ اةسبوع لمقياـ بأ ماؿ التنظيؼ  بإثبات االلتزاـ.  مى المتعهد 5
صباحا وحتى السا ة  السادسةلمعمؿ وعي مف السا ة  المطموبةفي  دد العماؿ طيمة اةوقات  يقبؿ إي نقص وال

 السادسة مساء أو حسإل ما تتطمبه ظروؼ العمؿ وبناء  مى تعميمات السمطة.

أثناء العمؿ و مى أف يتقيد  ميع المستخدميف  مستخدميه. المتعهد مسؤوؿ مسؤولية تامة  ف تصرفات 6
إي مستخدـ  ير  استبعادعهد ويحؽ لمسمطة الطمإل مف المت العامةواةخنؽ  باآلداإلنيف النافذة والقوا باةنظمة

بممارسة ا ماؿ وافعاؿ مخالفه لتعميمات السمطه مثؿ اي مستخدـ او  امؿ يقـو  الستبعادمر وإل فيه ب باالضافة 
ر سمبًا  مى  مى خصوصية المنطقة وأي سموكيات تؤثر ي اال ناـ داخؿ المحميه او  العمؿ  مى مرافقة الدواإل 

 .... ال   .االثرية 

و مى المتعهد االلتزاـ بإثبات  . يتـ تزويد السمطة بأسماء العماؿ وا تماد س ؿ خاص بهـ لمحضور واليياإلب7
توا د العامميف في موقع العمؿ يوميًا لمقياـ بإ ماؿ التنظيؼ وال يقبؿ أي نقص في  دد العماؿ طيمة أوقات العمؿ 

 لمطموبة .ا
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.  مى المتعهد أف يبمم السمطة خطيًا وفورًا  ف أي حادث يقع في الموقع إذا ما تسبإل بإصابة إي مف العماؿ أو 8
المستخدميف أو انضرار بالممتمكات و ميه أف يزودعا ب ميع التفاصيؿ كما يتعيف  مى المتعهد أف يبمم ال هة 

 المختصة بهذ، الحوادث.

الضرورة ذلؾ ضمف منطقة  اقتضتبهذا العطاء إذا  المحددةقع ايه مواقع  ديدة لممو . يحؽ لمسمطة إضافة أ9
 العطاء دوف أف يترتإل  مى السمطة أية التزامات او مطالبات ماليه.

 مى اف يتقدـ بالرخص الرسمية قبؿ توقيع ضا طة نفايات صييرة  المحاؿ  ميه العرض بتوفير. يمتـز المتعهد 12
 ميع ( طف ويكوف ح ـ اآلليه مناسإل لدخوؿ 0)حمولة صافيه ال تقؿ  ف الضا طة ذات  االتفاقية بحيث تكوف

ليه وتخضع اآلب (0216) مى اف ال تقؿ سنة الصنع  ف  اـ  مسارات المنطقة االثرية وبما في ذلؾ السيؽب
 . بعد توريد االليه والكشؼ  ميهااالمر المباشر، حص الفني وال يعطى ألمف

في العرض المالي المقترح يبيف إ داد وا ور العماؿ وتكاليؼ  لألسعارفاؽ كشؼ تحميمي يمتـز المقاوؿ بإر  .11
 بشكؿ مفصؿ. المشمولةالمعدات 

واية مرافؽ صحيه اخرى يتـ تزويد الموقع  مى المتعهد القياـ بصيانة المرافؽ الصحية المو ودة داخؿ البترا  . 10
 البند ) سادسا : ا ماؿ الصيانه الدوريه ( .بها سواءا ثابته او متحركه ب وكما عو وارد في 

.  مى المقاوؿ توفير سيارة كهربائية مع السائؽ خاصة لنقؿ و مع النفايات مف المنطقة الممتدة مف مركز  13
 الزوار والسيؽ ولياية المدرج ويمنع دخوؿ ضا طة النفايات الى الموقع  ف طريؽ السيؽ.

 لمشروع  مى اف تكوف حسإل المتطمباتطيمة فترة ا (1بؿ كابيف  دد )بؾ اإل د سيار، توفير مى المقاوؿ . 12
 التاليه :

  يقؿ سعته  ف ال ؿفما فوؽ صنا ة يابانيه محرؾ ديز 0216موديؿ  2×2سيارة بكإل دبؿ كابينه 
 .( سي سي ومزود، بمكيؼ حامي بارد0222)
  قبؿ توقيع و مة لقرار االحالة  مى اف تكوف ممموكة لممقاوؿ فور تسم البؾ اإلرخص   مى المقاوؿ تقديـ

 تس ؿ اآلليات باسـ الشركه المحاؿ  ميها العطاء وفقًا لشروط العطاء.و  االتفاقية
 . يتحمؿ المقاوؿ كؿ مايمـز السيار، مف صيانه و يارزيت والتاميف الشامؿ والترخيص وكؿ ما يمـز 
  يتحمؿ المقاوؿ مصروؼ المحروقات لمسيار، طيمة فترة المشروع 

 لسيار، وبدوف سائؽ الى مراقإل  اـ مشروع النظافه في السمطة وتبقى بعهدته طيمة فترة المشروع.ا تسمـ  

  تكوف  ميع البنود المذكور، ا ن، محممة  مى العطاء. 
 يمتـز المتعهد بتأميف  ميع االليات العاممه في المشروع تأمينا شامن .. 15

( 8)الى  ةػػػبانضاف ( وثنثة  ماؿمائة   123) اءػػػ.  دد العماؿ المطموإل ليايات تنفيذ عذا العط16
 دد العماؿ حسإل الحا ه او نقصاف ويحؽ لمسمطة زيادة  ب( 1 دد ) مراقبيف ومدير مشروع متفرغ ثمانية

 . الشهرية الفاتورةتضاؼ  مى قيمة  و وحسإل ما يحدد، المقاوؿ حاؿ احالة العطاء  ميه ر، يوميه وبأ
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ـ بدؿ المخالفات التالية مف الفاتورة الشهرية لممقاوؿ حسإل تقرير سير العمؿ اليومي لمعطاء يتـ خص  -   /أ17

 وفؽ ما يمي:
 

 الخصـ قيمة ةنوع المخالف الرقـ 
في موقع العمؿ او تعطمها  ةفي حاؿ  دـ توفر الضا ط 1

 يحسـ بدؿ ا رة ضا طه مع السائؽ والمحروقات
 دينار /كؿ يوـ 052

 دينار / كؿ يوـ  52 اإل  دـ توفير بؾ  0
 دينار/ كؿ يوـ 52  دـ توفر مدير مشروع 3
 دينار/ كؿ يـو  05  دـ توفر المراقإل 2
 دنانير/  امؿ 12  دـ التزاـ العماؿ بالزي الموحد 5
 دينار/  امؿ 02 بدؿ نقص  ماؿ ) محمييف ( 6
 دينار/  امؿ 02 بدؿ نقص  ماؿ ) وافديف ( 7
أو ورود شكاوي و/ي المرافؽ الصحيه نقص مواد النظافة ف 8

 بهذا الخصوص
 دينار/  ف كؿ حاله 122

9 
 

 او مشارإل الحيوانات او الحمامات البيئية فؽ سواء الحماماتامر ال مف يحاؿ  دـ القياـ با ماؿ الصيانه ةفي 
الفاتور، ب وال %  مى التكمفه وتحسـ مف 05ف السمطه ستقـو باالصنح مع اضافة نسبة وبشكؿ مباشر وفوريب فأ

( دينار مهما كانت كمفة 122ب و مى اف يكوف الحد االدنى لممطالبه )يحؽ لممتعهد اال تراض  مى القيمه مهما بميت 
 الصيانه متدنيه .

 
مخالفات او اكثر في الشهر ب يتـ حاؿ ارتكاإل ثنث  فيأ( مف عذا البند و بانضافة لما ورد في الفقرة ) -إل/ 17

: التاليه اتخاذ اال راءات  
 *  يعطى تنبيه لمشهر االوؿ.                   
 .المطالبه اضافة قيمة اليرامات المترتبه  راء الخمؿ % مف قيمة 12* المخالفة اةولى            
 .المطالبه اضافة قيمة اليرامات المترتبه  راء الخمؿ % مف قيمة15* المخالفة الثانية             
 المطالبه اضافة قيمة اليرامات المترتبه  راء الخمؿ. قيمة % مف05لمخالفة الثالثة *             
 * في حاـ استمرار المقاوؿ في ارتكاإل مخالفات يحؽ لمسمطة فس  العقد والعودة  مى المقاوؿ              

 انذار أو اخطار. ت ة  ف ذلؾ وبدوفضرار والتبعات المالية النزمة النابتضمينه كافة اال              
 تصميـ الزي الموحد لمعماؿ يتـ بناء  مى موافقة السمطة الخطية. . 18

. يقـو المتعهد بنقؿ النفايات وطرحها يوميا في المكإل الخاص لذلؾ حسإل تعميمات ال هات المختصة  )مكإل 19
 النفايات المخصص نقميـ البترا(.

ب وفي حاؿ تبيف بأف النظافة رض  ير تنفيذ خدمات  ةيع . ال ي وز لمعامميف في المشروع استخداـ الموق02
( الفي  0222احد العامميف او العامنت قد قاـ باصطحاإل اطفاله او اطفالها لمعمؿ داخؿ الموقع فيتـ حسـ مبمم ) 

 دينار مف المطالبه الشهريه  راء ذلؾ .
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 والزوار بشكؿ  اـ. اةثريلمموقع  ةساءانالضرر او  إلحاؽبعدـ  النزمة.  مى المقاوؿ اتخاذ االحتياطات 01

.  مى المتعهد تزويد السمطة باسـ المدير التنفيذي لممشروع وا تماد، مف قبؿ السمطة واستبداله  ند طمإل 00
 ذلؾ.

( 17. في حاؿ إخنؿ المتعهد بأي مف بنود العطاء ولـ يتـ تصويبها بعد تطبيؽ العقوبات الواردة في المادة )03
بما في ذلؾ شراء مواد التنظيؼ وكؿ ما يمـز و مى النزمة  خاصةب تقـو السمطة بأ ماؿ النظافةمف الشروط ال

 % ( مف قيمة الفاتور، .05ب وبحيث يضاؼ اليها نسبة )  الشهرية الفاتورةحساإل المتعهد  وتخصـ مف 
ات ) ػع النفايػأقرإل نقطة  م . لممتعهد الحؽ في نقؿ النفايات بواسطة الدواإل مف اةماكف البعيدة وتوصيمها الى02

 . مى اف يكوف محمن  مى سعر العطاء حاويات (

تمديد مدة العطاء مدة سنه اضافيه . مد، العقد سنه مينديه واحد، تبدأ مف تاري  أمر المباشرة ويحؽ لمسمطة 05
 وبنفس الشروط والمواصفات واةسعار. اذا ارتأى ذلؾ 

حراقها بالنار. ال ي وز لممتعهد  مع النفايات 06 داخؿ المحمية اةثرية وال  بما في ذلؾ حرؽ الحيوانات النافقه  وا 
 ( دينار  ف كؿ حالة يتـ ضبطها . 1222ب واذا ثبت ذلؾ فيتـ حسـ مبمم ) بأي شكؿ كاف

او ةي سبإل مع تسييؿ الكفاله  االتفاقية. يحؽ لمسمطة إنهاء االتفاقية إذا اخؿ الفريؽ الثاني بأي مف بنود 07
 .ماليهو/ او مطالبات آخر دوف أف يترتإل  مى السمطة أية التزامات 

وتقديـ كفاله حسف تنفيذ قبؿ توقيع  اليومية. يمتـز المتعهد بدفع رسـو الطوابع ورسـو اال نف في الصحؼ 08
 العقد .  

محمي ب وذلؾ %  مى االقؿ مف كادر المشروع مف ابناء الم تمع ال 52يمتـز المتعهد بتشييؿ ما نسبته  -09
 االلتزاـ  بالحد االدنى مف اال ور وحسإل قانوف العمؿ والعماؿ .ضرورة  لتحقيؽ اعداؼ التنميه المحميه ب مع 

 مى المتعهد تزويد السمطه بكشؼ شهري يثبت اشتراؾ  ماؿ المشروع في الضماف اال تما ي ) استمارة  -32
 ذا الكشؼ .ضماف ( ب وال يتـ صرؼ المطالبه الشهريه بدوف و ود ع

وذلؾ قبؿ صرؼ  ليتـ تحديد قيمة الحسـ إف و د لمشركه المحاؿ  ميها العطاء شهري سيتـ اصدار تقييـ اداء -31
وتقرير نهائي  ند انتهاء مدة العطاء والذي بمو به سيتـ   ربع سنوي  واصدار تقييـ اداء المطالبه الشهريه ب 

 لسمطه المستقبميه .تحديد اعمية المتعهد في المشاركه في  طاءات ا
مف المخمفات والميا، العادمه وبشكؿ دوري  ضمف منطقة االختصاصالمو ودة تفريم الحمامات البيئيه  -30

حاؿ الياء او اضافة مثؿ مف الحمامات  ب وفي الصنؼ تستعمؿ لهذا بالمواد الصديقه لمبيئه والتي  عاوا ادة تزويد
القيمه التي تـ تحديدعا مف قبؿ المقاوؿ في  دوؿ تحميؿ  مف الحمامات فانه يضاؼ او يحسـ عذا الصنؼ

 االسعار.
تقديـ كافة االحتيا ات مف معدات النظافة)مثؿ المكانسب القشاطاتب مواد التنظيؼب المواد  مى المتعهد  -33

ا يمـز مف وكؿ مالمطهرة والمزيمة لمروائح والمواد التي تمنع التكمس داخؿ مقا د الحمامات و ربات  مع النفايات 
وتكوف  ميع عذ، المواد مف النو يه الممتاز، ويتـ ا تمادعا مف  ( بمواصفات تميؽ بالموقع االثري والسياحي  مواد

 قبؿ الم نه المشرفه  مى العطاء .
 (  اما.62ال ي وز لممقاوؿ تشييؿ  ماله فوؽ السف القانوني لمتقا د )الشيخوخه(ب وأف ال يت اوز العمر ) -32
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 ؿ تفريم البنود واةسعار لمعطاء الخاص بخدمات النظافة ضمف دو
 محمية البترا اةثرية

 
 المبمم ان مالي  السعر السنوي  السعر الشهري  البند 

    
    
    
    
    
    
    

    الم موع
    ضريبة المبيعات 

    ان مالي شامن الضريبة  السعر 
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