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 المملكة األردنية الهاشمية
 
 االقتصادية الخاصةسلطة منطقة العقبة 

 الماليةمديرية الشؤون 
 

 (2019/ 1   ) مـــــــرق عطاء لوازمال
  الجديد -منطقة العقبة االقتصادية  خدمات تنظيف مبنى سلطة

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

ابنو  لوة   لتنظمو  زلخوياص  بتقويم   زلخوص  (9120/ 1) لوازم  العطواء :وموضووع  رقم-1
 .زالقتصصيم  زلخصص  زلجيمي ان ق  زلعقب 

 
 :وموقع تنفيذ العطاء الوصف العام للعطاء -2

بالدعاالد ملش كلر ة  مل  اللالا العطلاء مع لعب ال حل  ترغب سلططة مططةلة العة لة اصاديلادلة ال اصلة
 لابنوو  لووة   ان قوو  زلعقبوو  زالقتصووصيم  زلخصصوو  زلجيمووي بأعمللاا الللدمات الدطظملل  مد ييللة لطةمللا 

 مدطط ات وكروط ومعاصفات العطاء. حسبالدابعة لطم طى  ال ارجمة والساحات
 

 :المواصفات الخاصة للعطاء -3
 

 -النظافة الداخلية للمباني بشكل عام وتشمل ما يلي: -أوال:
 . نظصف  زألرضمص  باص فمهص بال  زلرخص  ازللمرزامك ازلفمنمل -1
ازأللووق  زلالووتعصر  نظصفوو  زلجوويرزا باووص فمهووص ازجهووص  زلرخووص  ازلاجوور ازأل اووي  زلاجرموو   -2

 زلجبس .ايمكارز  
 نظصف  زألبازب ازلشبصبمك ازلقاز ع زلمجصجم  ازلخشبم  ازللتصئر. -3
نظصفوو  زألثووصخ باختةوو   ناز وو  باووص فووب ولووك زلاكصتووب ازلكرزلووب ازل رزبموومز  ازلخوومزئا ا  -4

 زل صاال  ازلكصانترز   ة  زختالفهص ازلرفا  زلخشبم   ا زلاعينم  .
ازلووبال  لضرضوومص  ازلجوويرزا ازلاوورزام  ا اوواز  زلالوومل ازلابووصال  نظصفوو  يارز  زلامووص  -5

ازلااصلووول اب صرموووص  اانفموووص  زلاموووص  ازلااصفظووو   ةووو  زلنظصفووو  لووويارز  زلاموووص  ااةاقصتهوووص 
 ازلاصص ي زلكهربصئم  فب كصف  زألاقص  ابشكل التار .

ظمفهوص اوا تنظم  انصف  زللجصئر الال  زلاهاوال  بشوكل انوتظ  اكةاوص ي و  زلضورار  اتن -6
زلوويزخل ازلخووصر  اووع ارز ووص  تفرمووو زلقاصاوو  ااخةفووص  زلعاوول ب لوورس اووص ماكووا ضوواا  كمووصس 

 باللتمكم  ااكا  زإلغالق اع ارز ص  ات ةبص  زللالا  زلعصا   ثنصء زلعال .
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اوز  زلتخيز  اازي زلتنظم  ازلا هورز  ازلاعقاوص  ااة فوص  زلجوا زلصونص م  بكاموص  كصفمو   -7
هص زلفرمو  زألال زلانصلوب  ازلخصصو  فوب تنظمو  كول اوا زلمجوص  ازلخشوب كاص مقر  صلم جاي  

ازألرضوومص  ازألثووصخ ازللوومرزامك زلصوومنب فووب يارز  زلامووص  ازلتووب لوومقا  ب اضووصرهص اتعهووي 
 زلنظصف  نفل  ا ة  نفقت  زلخصص 

زلووتخيز  زلاكووصنس زلكهربصئموو  لتنظموو  زألرضوومص  امازمووص زلاوور  ازلكرزلووب افوواق زلخوومزئا  -8
 زألبازب ازلفرزغص  فب زأللق  زلالتعصر  ا ) يمكارز  زلجبس ( اا زلابصر .ااةاق 

الووو اتةامووع زألرضوومص  باووازي زلتنظموو  زلانصلووب  زلخصصوو  أل اووصل زلرخووص  ابووال  زللوومرزامك      -9
 لضرضمص  ازلبال  زلباللتمكب .

   ااز  االو اتةامع زللتصئر زلاعينم  ازللتصئر زلعصيم  اتنظمزألرضمص  غلمل اتنظم   -10
 زلمهار انبصتص  زلممن  زل بمعم  ازلصنص م  باازي زلتنظم  زلخصص  .

 زلنظصف  زليزئا  لضيرز  ازلاارز  ازألراق  ازلايزخل . -11

( موا  االوب برنوصات اتفو   ةمو  90اتةامع اتشامع زلابن  كول ) بجةب مةتم  زل ر  زلثصنب -12
ر  افازا تكواا جاموع اوازي زلنظصفو  اتو بصلتنلم  اع زلايمرم  زاليزرم  / قل  زلخوياص  زلالوصني 

 .اا قبل ايمرم  زلشؤاا زاليزرم  زلالتايس زلااجاي فب ابن  زللة   زلجيمي  ني زل ةبفب 

 
 -النظافة الخارجية وتشمل ما يلي:-ثانياً:

 نظصف  زلجيرزا زلخصرجم  ازلشبصبمك اايمي زلااصم  ازلاشربمص  ازألل و. -1
ص  ازلاارز  زلبمنم  ازللصاص  زلابة   ازللصاص  زإللفةتم  تنظم  بال  زألرصف  ااارز  زلاش -2

 ااازق  زللمصرز  زلخصص  ازلعصا  ضاا اياي زلابن  زلخصرجم  .
تنظمووو  اصاموووص  زلقاصاووو  الوووال  زلاهاوووال  اوووا زلووويزخل ازلخوووصر  زلااجووواي  فوووب زلاازقوووع  -3

 زلاخصص  ضاا اياي زلابن  .

ازألرصووف  زلااصوموو  اتنظموو  زألبنموو   بووص ااازقوو  زلارك تنظموو  زللووصاص  زلخصرجموو  لةبنووصء -4
 زلفر م  زلتصبع  لضبنم  زلاوكار  .

 ( .2كاص فب زلجيال رق  ) -زلا ةاب :تافمر زلاعيز  زلامكصنمكم  ازلميام   -5

( شهار  ة  زا ال تقل  اةم  زلتنظم   ا 3زلخصرجم  لةابن  كل ) زلمجصجم تنظم  زلازجهص   -6
 . بولك زلخصص صلم  تنظم  زلمجص  ازلاعيز  ازالياز  ( ارز  بصلعص  اتمامي زللة   ب4)

 
 -طريقة العمل في خدمات التنظيف : -ثالثاً :

ً  مص  زلياز  زلرلاب تكاا لص ص  زلنظصف  زلماام   -1 فب لص ص  اايي  ماامص لضاصا  ي  ماامص
ااب إ صق  زلعال امت  زالتفصق بخصا  ولك اع زلفرم  زألال  ا اا مناب  ن  لاضع برنصات م

 -لةنظصف  اتشال اص مةب :
تنظم  زلاكصتب از ق  زلكنب ازلكرزلب ازل ربممز  ازلخمزئا ا صاال  زالجتاص ص   - 

 ازلكصانترز   ة  زختالفهص ازلرفا  زلخشبم   ا زلاعينم  .
 تنظم  زلشبصبمك اا زليزخل اكولك زألبازب زلخشبم  ازألبازب زلمجصجم  . -ب

بيزخةهص ضاا  كمصس باللتمكم  ااكا  زإلغالق  تنظم  لال  زلاهاال  اتفرمو اص - 
 ااضعهص فب صنصيم  زلقاصا  خصر  زلابن  .

 تنظم  االو اتةامع زأليرز  ازلاارز  ازلايزخل زلرئملم  لةابصنب . -ي
تنظم  يارز  زلامص  ابال  زألرضمص  ازلجيرزا ازلابصال ازلااصلل ازلارزام   - 

نظصف  ليارز  زلامص  مص  ازلااصفظ   ة  زلا ااز  زلالمل اب صرمص  اانفمص  زلا
 فب كصف  زألاقص  ابشكل التار ااضع زلاع رز  زلانصلب  .ااةاقصتهص ا

 تنظم  بال  زألرضمص  ازلجيرزا لةبافم  ابشكل التار . -ا
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يوم السبت من  ) تكاا   اصل زلنظصف  زأللبا م  فب نهصم  زأللباس اخالل زلع ة  زأللبا م  -2
  زالتفصق بخصا  ولك اع صصاب زلعال  ا اا مناب  ن  لاضع برنصات امت كل اسبوع (

 -زلعال زلا ةاب لةنظصف  زأللبا م  اتشال اص مةب :
تنظم  زألرضمص  لةابن  اا زليزخل باص فم  بال  زلرخص  ازللمرزامك ازلبال   - 

  بصلتخيز ( ما 90كل ) ازلتشامع زلباللتمكب ازلبصنمل بازل   زلالو زآللب ازلتةامع
 زلانصلب  ازلخصص  .ازلتشامع  اازي زلتنظم  ازلتةامع

تنظم  زلجيرزا اا زليزخل باص فمهص ازجهص  زلرخص  لةجيرزا ازلجيرزا ازأل اي   -ب
زلاجرم  ازأللق  زلالتعصر  بصلتخيز  زلاكصنس زلكهربصئم  زلشصف   ازلالو ازلتفقي 

تةامع زلرخص  بصلاازي  زلمياي لعي  إبقصء  م   ازل   ة  زلجيرزا ازلرخص  ااا ث 
 زلانصلب  زلخصص  لولك .

تنظم  زألبازب ااال زلاةاق اخصص  اا زلجه  زلعةام  بصلتخيز  زلاكصنس   - 
 ازلكهربصئم  زلشصف   .

غلمل اتنظم  زللجصي إا اجي ازللتصئر زلعصيم  االو اتةامع زللتصئر زلاعينم  إا  -خ
 اجي 

 تنظم  زلجيرزا زلخصرجم  ازلشبصبمك . - 

ال  زألرصف  ااارز  زلاشص  ازللصاص  زلابة   ازإللفةتم  ااازق  تنظم  ب -ح
  م  .اي زلابن  زلخصرجم  ازلابصنب زلفرزللمصرز  زلخصص  ازلعصا  ضاا اي

 تنظم  اصامص  زلقاصا  اا زليزخل ازلخصر  . -خ

اا يزخل اخصر  زلخمزنص  زلازقع   ة  زالرضم   تنظم  ل و زلابن  اخمزنص  زلامص  -ي
 . ( ما 90ار  كل )ل و زلابن  

تكاا   اصل زلنظصف  زليارم  خالل لص ص  زلياز  ابشكل التار لضاصا يمااا  نظصف  زلابن   -3
اا زليزخل ازلخصر  امت  زالتفصق اع صصاب زلعال  ا اا مناب  ن  ااضع برنصات  ال 

 -مشال اص مةب :
 تهص.زلااصفظ   ة    ة  التامص  زلنظصف  لةاكصتب اغر  زالجتاص ص  ااةاقص - 
زلااصفظ  زليزئا   ة  نظصف  زأليرز  ازلاارز  ازللصاص  زليزخةم  اغر   -ب

 زالجتاص ص  ازلاصص ي زلكهربصئم  اكةاص ت ةب ولك ابشكل التار .

 تنظم  لال  زلاهاال  يزخل زلاكصتب جامعهص اكةاص ت ةب ولك ابشكل التار . - 
  

 -المواد المشمولة بالعمل: -رابعاً:

نفقت  زلخصص  بتارمي اتافمر ازلتعاصل اازي زلتنظم  ازلا هرز  ازلاعقاص  متعهي زلاقصال ا ة  
ااة فص  زلجا ازلابميز  زلاشرم  اا  جاي زألصنص  زلانصلب  ازلالما  اارق زلتازلم  ازلانصش  

 زلارقم  ازلصصباا زللصئل اغمرهص اا زلاازي زلانصلب  أل اصل زلتنظم  ااكصفا  زلاشرز  .
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  مديرية الشؤون الماليةمديرية الشؤون المالية  المملكة األردنية الهاشميةالمملكة األردنية الهاشمية  ))91029102//    11)  )      عطاء لوازم رقمعطاء لوازم رقمالال

  دية الخاصةدية الخاصةسلطة منطقة العقبة االقتصاسلطة منطقة العقبة االقتصا  91029102  --الثاني الثاني كانون كانون 
  االقتصاديةاالقتصاديةطة منطقة العقبة طة منطقة العقبة للقديم خدمات التنظيف لمبنى سقديم خدمات التنظيف لمبنى ستت

 ةةالخاصالخاص
 

 

  تقديم خدمات االمن والحماية لمواقع السلطة المختلفةتقديم خدمات االمن والحماية لمواقع السلطة المختلفة  سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصةسلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة
 

 

 6 

 

 الغرامات : -اً :خامس

ثالثة  مدة ل أو إنذارتوجيه تنبيه  لصاحب العمللشروط ومواصفات العطاء  في حال وجود مخالفة – 1

 . لتصويب الوضع

و تكررر يب الوضع خالل الفترة المسموحة لم يتم تصو وإذالمره واحده فقط  رأو اإلنذا يوجه التنبيه -2

  -: دناههي مدرجه أ م توجيه المخالفات كماالتقصير مرة اخرى يت
 

 من قيمة الفاتورة الشهرية. %01 المخالفة األولى -أ              

 من قيمة الفاتورة الشهرية.% 20المخالفة الثانية  -ب           
 من قيمة الفاتورة الشهرية. %40المخالفة الثالثة  -ث

 
 ق  زلعقب  زالقتصصيم  ازألشاصل فب لة   ان  افب اصل اقاس اخصلف  رزبع  تبةو لجن  زلةازم

للن     4زلخصص  التخصو زإلجرزءز  زلالما  اف   اكص  نظص  زلةازم  ازألشاصل لةلة   رق  
 ازلتعةماص  زلصصير  بااجب . 2001

ً ما  لصصاب زلعال ابعي إبالغ زلاقصال اا خالل اكمة    -ي  فب  ي اا زلاصال  زلاوكار  لصبقص
ل زلا ةاب  ا ة  الصب  اال  تكصلمفهص اا التاقصت  اهاص بةا  زلافا  فب زلااقع زلقمص  بصأل اص

  لباسهو  زلتكصلم ، اباصل  زاللتارزر فب زلتقصمر  ا زإلخالل بشرا  زلعقي فمت  إنوزر  لاي  
لتصامب  اضص  ، اإوز زلتار فب زلتقصمر فصن  مت  إقصصؤ   ا زلعال ااصصير  كفصالت  اااتجمزت  

ً فب اصل إوز ترتب  ةم   م  تعامضص   ا  ضرزر  ا فصرق ازلعال  ة  الصب  ااالا قت  قصنانمص
 زوز تا  اخصلف  زلاقصال لارتما زا زكثر خالل اي  زلع صء)لن  اماليم (بصلكةف  لصصاب زلعال 

لةلة   زلا  فب  ي  زلتعصال اع زلاقصال فب زلارز  زلقصيا  الهص زلا  فب اضع زل  زلشرك   ة  
 زلقصئا  زللايزء.

 
 

 -شروط فسخ العقد: -سادساً :
 مفلخ زلعقي بما زل رفما امعتبر الغمصً فب زلاصال  زلتصلم : 

 إوز تخة  زلاقصال  ا زلعقي . -1
 إوز تخة  زلاقصال  ا زلقمص  بازجبصت  بياا  ور اقبال. -2
 

 
 
 

      روط الخاصة لخدمات التنظيف بالعطاء رقم : لوازمـــالش -4
  -:أوالً 

أساسية ويكون لها في التطبيق قوة العقد لشراء اللوازم والخدمات وتكون  تعتبر هذه الشروط 
وللجنة اللوازم واألشغال في سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة الحق  نملزمة للمتناقصي

 :  بإهمال أي عرض غير ملتزم بأي من هذه الشروط
اازي تعةماص  نظص   جامعمعتبر تقيم   ر  زلانصق  زلتمزاص ان  ب ن  ا ةع ااتفه  ل -1

 ( ااثصئ  ي ا  زلع صء.2001( للن  )4نظص  )زلةازم  ازألشاصل ليى زللة   
ختمصر تاتفظ زللة   باقهص فب رف   ي  ر  ياا بمصا زأللبصب الهص زلا  فب ز -2

 إاصلت  ياا زلتقمي ب قل زلعرا  قما .زلعر  زلوي ترز  انصلبصً ا

لرلا  ازلضرزئب ازلعازئي زلاكاام  ا م  رلا  زأللعصر بصليمنصر زألرينب شصاة  كصف  ز -3
 إضصفم  اولك  بقصً لضنظا  ازلقازنما زللصرم  زلافعال.

  ة  زلاتعهي  ا مقا  بص تاصي زلناصو  زلارفق  بهو  زلي ا  لتعبئ   رض   ةمهص. -4
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 مجب كتصب  لعر زلااي  بصألرقص  ازلكةاص  ابخ  ازضو  ا  بص  . -5

زلااقع اصنياق زلبرمي ازلهصت  زضو  نازنهص زليزئ  ) بما ابشكل ا ة  زلشرك   ا ت -6
 زلخةاي ازلفصكس إا اجي ( اتلام  زلشخ  زلاخال بصلتاقمع .

 مجب وكر زلرق  زلا نب زلضرمبب . -7

 للتمديد وبحد  قابلةتوقيع األتفاقية و ام ميالدي كامل أعتباراً من تاريخع اي  زلعقي : -8
موافقة فريقي بيد صاحب العمل( فقط والتجد( شهور بموافقة الفريق األول ) 3أقصى )

 . العقد

 مةتم  زلفرم  زلثصنب بتافمر زأل يزي زلا ةاب  ان  الب زلتاممع زلاتف   ةم  باازقع -9
 زلع ة  بما  زلجاع  ا ال ما  بصأل مصي زليمنم  فق .  زلع صء  مة   مص  زللن  اتناصر  مص

لب اص مرز  انصلبص الاصمص  اصةا  ما  لةفرم  زألال تعيمل برنصات تاممع زلعاصل ا  -10
لةفرم  زلثصنب زلا صلب    زلعال بشكل ا ة  ياا  ا مترتب  ةم   م   ثصر اصلم  اال ما

ل  )زل ر  زلثصنب( زال توزر   ــبممصي  اصلم  تترتب  ة  إ صي  تاممع زلعاصل كاص اال ما
 ب م  ابررز  كصن . اال ا تنفمو زلا ةاب 

فرم  زلثصنب ضاا اازقع زخرى غمر ارزي  فب زلع صء زلاوكار   زلتعصقي اع زلـلةلة   -11
 . لصبقصً امكاا ولك بصاللتمز  الب ات ةبص  اشرا  ااازصفص  نفس زلع صء

 
 
 
 
 
 

 : ةأهلية الشركثانيا: 
 

(  25000   ازلتجصر  ابر لاصل ال مقل  ا ) ا تكاا زلشرك  الجة  ليى امزر  زلصنص -1
 رخص  اها لصرم  زلافعال تخالهص زلاشصرك  بصلع صء.يمنصر اليمهص خال  ا شراا  ل  

 ا مكاا ليى زلشرك  خبر  فب اجصل تنظم  زلاكصتب ازلابصنب اع زلامزرز   ا زليازئر  ا  -2
معززة بشهادات حسن التنفيذ زلاكاام   ا شركص  الصها   صا   ا  هةم  كبرى   زلاؤللص
 . عقدينعلى األقل ومعززة بما ال يقل عن  عامينولمدة 

ً اا غمر زلعاصل زلااييما كاص اري فب جيال كامص   -3 ً اتفرغص مةتم  زلاتعهي بتعمما اشرفص
في مجال  سنة( 2)خبرة ال تقل عن ل ا ا مكاا ليم  زلع صء شرم   تازجي   مة  لص ص  زلعا

 اإلشراف على خدمات التنظيف معززة بوثائق أصولية مصدقة .

صاةما ليمهص بصلضاصا زإلجتاص ب الب قصناا بتقيم  كشافص  إشرزك زلعتةتم  زلشرك   -4
 زلضاصا

 ة  زلشرك   ا ترف  فب زلعر  جامع زلاثصئ  ازلشهصيز  زلثباتم  زألصالم  زلاوكار  فب  -5
 . (   ال  امعتبر ولك جمءزً ال متجم  اا زلعر 3إل   1زلبناي )اا 
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 -:: التزامات المتعهدثالثاً 
حسب  فريق العمل وكافة الكوادرتبةما  بصالاصل  خ مصً تجهمم   ة  زلاتعهي زلفصئم بعي زا مت  -1

اابصشر  زلعال خالل  (2)والمعدات حسب الجدول رقم المواد الالزمة و )1(الجدول رقم 
افب اصل زلعال  ة  زلتقيز   اصل  ,  صل ــــاا تصرمخ زلتبةمو بصألا زلباس مال تتجصافتر  

 ي بتلةم  تصصرمو زلعاصل لةلة   قبل ابصشرته  زلعال ليم ازفي  بعي زاصل  زلع صء مةتم  زلاتعه
فب زلاعاال بهص ازألنظا  ازلتعةماص   زلقازنمامجام لةاتعهي زلتخيز  زلعاصل  زلازفي  اف   -2

 زللة   .

 ة  زلاتعهي تقيم  تصصرمو  ال لصرم  زلافعال لكصف  زلعصاةما بصلع صء اا غمر زألرينمما  -3
زلاتعهي ازلشرك    ة  ا ة  زا تكاا كفصل  زلعصاةما, مناب  ن إل  زلايمر زإليزري  ا اا 

 زلااصل  ةم  زلع صء اتقيماهص ضاا اثصئ  زلع صء .

( اا زلقما  زإلجاصلم  لإلاصل  صصير   ا %10تقيم  كفصل  الا زلتنفمو ابنلب  ال تقل  ا ) -4
 . بنك  ا اؤلل  اصلم   صاة  فب زلااةك  اقبال  ليى صصاب زلعال

ً ااايزً كصاالً لةعاصل زلاقماما إثنصء زلعال  ة   ا ماال إشصر  مةتم  ز -5 لاتعهي بتقيم  ممص
زلشرك  اب صقت  زلشخصم  اثبت   ة  صير كل انه  ازا مظهر زلعصال بصلاظهر زلالئ   مة  

 . لص ص  زلعال

مةتم  زلاتعهي بعيي لص ص  زلياز  زلرلاب لةعاصل ازلالتخياما اولك الب قصناا زلعال  -6
 . عاصل زالرينب  ة  زا ال متجصام  اةه  زثنص  شر  لص   فب زلما  زلازايازل

مةتم  زلاتعهي ب ثبص  تازجي زلعصاةما فب ااقع زلعال ماامصً لةقمص  ب  اصل زلتنظم  اال مقبل  ي  -7
نق  فب  يي زلعاصل  مة  زألاقص  زلا ةاب  فب زلع صء امت  زالتفصق  ة   لةاب تنفمو ولك 

 ال / زلايمر زإليزري  ا اا مناب  ن .اع زلفرم  زأل

زلاتعهي الؤال الؤالم  تصا   ا تصرفص  التخيام   ثنصء زلعال ا ةم   ا متقمي جامع  -8
 زلالتخياما لةعال بصألنظا  ازلقازنما زلنصفو  ابصآليزب زلعصا  .

 ي التخي  غمر ارغاب فم  لةعال باازقعهص ا ة  زلاتعهي  إلتبيزل ما  لصصاب زلعال  -9
 . تافمر زلبيمل فارزً 

 ة  زلاتعهي تقيم  شهصيز   ي  ااكاام  اا زلجهص  زلاختص  لجامع زلعصاةما إل  زلايمر  -10
 زإليزري  ا اا مناب  ن  .

لاتعهي مةتم  زلاتعهي بتنفمو برنصات زلعال زلمااب / زأللبا ب / ازلياري زلاعي اا قبل ز -11
 ازلاازف   ةم  اا قبل زللة   .

 ة  زلاتعهي زلاصال  ة  زلاازفقص  زألانم  زلالما  ازلتصصرمو زلالما  لةالتخياما إوز  -12
 . ت ةب زألار ولك لاقتضمص  زلعال

معتبر نظص  زلةازم  ازألشاصل لةلة   جمءزً اا زلع صء ا ة  زلاقصال زاللتمز  باص اري بهاص  -13
 ةماص  ازلشرا  زلازري  فب زلع صء.إضصف  إل  جامع زلتع

فب اصل تامب  ي فري اا  فرزي زلجهصم زلعصال زلا ةاب لازء زلفنب  ا زإليزري  ا غمر  -14
زلفنب فصن  لإليزر  / قل  زلخياص  زلالصني  زلا  بال  قما  بيال  زألتعصب  ا فتر  زلتامب 

  ا زتخصو  ي إجرزء آخر الب شرا  تنفمو زلع صء .

زلفرم  زألال ابنصء  ة  ات ةبص  زلعال ابلبب  ي تقصمر لةفرم  زلثصنب فب اصل قمص   -15
بصلتخيز   م   اصل   ا فنمما  ا إيزرمما لتصامب زألاضصس اتيزرك زلتقصمر اترتب  ة  ولك 

( فصا اا ا  زلفرم  زألال زلعاي  بفرق زألتعصب ااص 15كةف  إضصفم   اص اري فب زلبني رق  )
 صفم   ة  الصب زلفرم  زلثصنب.متبع  نهص اا تكصلم  إض
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ال مووا  اووا  باس اــووـاووا كول زل زلجاعوو موا  لةعوصاةما فووب زلع ووصء   زأللووبا م  زلع ةوو تكواا  -16

 .  ــفق زليمنم زال مصي 

 

 
 
 
 
 

   -طريقة تقديم العروض : -رابعا  
مغلف اسم العرض اسم الشركة ورقم واسم الويكتب على  واحد يتم تقديم العرض في مغلف  - 1

 ء.طاالع
 
 
 
   -نظام اللوازم واألشغال لسلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة : -9

  18المادة -9-1
 

اع ارز ص  جامع زلشرا  زلا ةاب  فب ي ا  زلع صء اا امخ زلجاي  ااي  زلتارمي  ا زلتنفمو   -   
 اايى قير  زلااصل  ةم   ة  زاللتمز  بولك مجام لةجن   ا تامل زلع صء  ة  زلعر 

 زألفضل ازألنلب ياا زلتقمي ب قل زأللعصر .

زأللعصر زلاقيا  فب  ي   صء ارتفع   ا ال تتنصلب اع زلابصلو زلاقير   زا إوز اجي  زلةجن  -ب 
ازلاخصص  لشرزء زلةازم   ا تنفمو زألشاصل زلا ةاب  ، فمترتب  ةمهص بعي زخو اازفق  

 -زلرئمس زتخصو  ي اا زإلجرزءز  زلتصلم  :
  زلابصشر اع صصاب زلعر  زألقل لعرز ااا مةم  تيرجص لتخفم   لعصر  إل  زلاقيزر زلوي زلتفصا -1

 ترز  زلةجن  انصلبص  ة   ا ال مكاا هنصك  ي تعيمل  ة  زلشرا  اات ةبص  زلع صء زألصةم  .
إلاصء زلع صء ازلتفصا  ابصشر  اع زلوما زشتركاز فم  لةاصال  ة  زأللعصر ازلشرا  زلانصلب   -2

 م  تارمي زلةازم   ا تنفمو زألشاصل زلا ةاب  لاا قي  زفضل زأللعصر ازلشرا  .اتةم

 إلاصء زلع صء ازلتيرز   را  . -3
 

 18المادة -9-2
 

مت  تبةمو زلاتعهي زلوي  امل  ةم  زلع صء بقرزر زإلاصل  بصلبرمي زلالجل  ة  زلعنازا زلاثب   -أ 
تصصل زلايمث  زلتب ماكا تاثمقهص  ة   ا مت  بصلعر  زلوي تقي  ب   ا ب ي المة  اا الصئل زال

ولك خالل اي  ال تتجصام لبع   مص  اا تصرمخ تصيم  قرزر زإلاصل  اقبل زنتهصء اي  لرمصا 
 زأللعصر زلاعراض  فب جامع زألاازل .

 ة  زلاشترك فب  ي   صء بصلتثنصء   صءز  زلخيا  زلهنيلم  ازاللتشصرم   ا مرف   -ب 
 ) 5 %ال متجصام نلب  )بابةو اق اس تايي  زلةجن   ة   ا ب  كفصل  بنكم  بصلعر  زلوي تقي  
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اا اقيزر زلابةو زلاعرا  ا ة  اا ماصل  ةم  زلع صء قبل تاقمع زتفصقم  زإلاصل  تقيم  كفصل  
( اا ابةو زإلاصل  اتعصي إل  زلاتنصفلما زلوما ل  تت  10 %بنكم  لضاصا الا زلتنفمو بنلب  )

 كفصال  زالشترزك فب زلع صء زلاقيا  انه  . زإلاصل   ةمه 
 

تافظ زلعمنص  زلتب قيا  اا قبل زلشخ  زلوي  امل  ةم  زلع صء ليى رئمس زلقل  اتتة   –ج 
ئ  زلع صء امت  إيخصلهص زلعمنص  زألخرى  ا تصبو اةكص لةلة   اص ل  من   ة  غمر ولك فب اثص

 بهص .زللة   الجالتهص افقص لالصال زلاعاال فب قماي 
 18المادة -9-3

ماقع زلشخ  زلوي  امل  ةم   ي   صء  قيز لتنفمو  افقص لقرزر زإلاصل   ة   ا من  فب  - 
زلعقي  ة  زلشرا  ازلاازصفص  ازألاار زألخرى زلازري  فب ي ا  زلع صء افب زلاثصئ  

زلنظص  ازلاخ  ص  زلارفق   ا زلاةاق  ب  اتعتبر زألاكص  زإلجرزءز  زلانصا   ةمهص فب هوز 
 جمءزً اا شرا  زلعقي . 

ال مجام لةاتعهي زلوي  امل  ةم   ي   صء إا متنصمل  ن   ا  ا  ي جمء ان  ب ي صار    -ب
ا  ازلضاصنص  زلتب تقررهص كصن  إل   ي شخ  آخر ياا اازفق  خ م  اا زلةجن  االب زلشر

 اصصيق  زلاجةس  ة  هوز زلتنصمل .شرم   
 18المادة -4- 9

  زلاتعهي زلوي  امل  ةم  زلع صء بعي تبةما  بقرزر زإلاصل  بتاقمع  قي تنفمو  اتقيم  إوز ل  مق -  
زلا ةاب  ان  باقتض  إاكص  هوز زلنظص  خالل  ربع   شر مااص اا تصرمخ   زلكفصال   ا زلت امنص

ً  ا تنفمو زإلاصل  امصصير ابةو زلكفصل   ا زلتصاما زلوي قيا   ني  تبةما  زلقرزر معتبر التنكفص
  - ا تتخو زإلجرزءز  زلتصلم   ا  مص انهص :زلع صء الةجن  فب هو  زلاصل  زشترزك  فب 

 إاصل  زلع صء  ة  اقي  زلعر  زألفضل زلوي مةب  ر  زلالتنك   ا زلتنفمو .  - 1
 إلاصء زلع صء از صي   را  . - 2

اا هو  زلفقر   (2( ا)1ما )إلمز  زلاتعهي زلالتنك  فب  ي اا زلاصلتما زلاوكارتما فب زلبني - 3
 لاق  بهص نتمج  زلتنكصف  . ربفرق زللعر اب ي ابصلو تااةتهص زللة    ا  ضرز

 اراصا زلاتعهي زلالتنك  اا زالشترزك فب   صءز  زللة   لاي  ال تقل  ا لن .  -4

 رتقا  زلةجن  ب ي إجرزء انصا   ةم  فب هو  زلاصي  ياا  ا تكاا اةما  بتاجم   ي إخ ص -ب
  ا إنوزر إل  زلاتعهي زلالتنك   ا زلاتخة  قبل تنفمو تةك زإلجرزءز   .

زللة   باقهص فب رف   ي  ر  ياا بمصا زأللبصب الهص زلا  فب زختمصر زلعر  تاتفظ  -5
 زلوي ترز  انصلبصً اإاصلت  ياا زلتقمي ب قل زلعرا  قما .

 ياا إبيزء زأللبصب. كثر اا شرك تاتفظ زللة   باقهص فب تجمئ  زلع صء ازاصلت   ة  ز  -6
 . مجب كتصب  لعر زلااي  بصألرقص  ازلكةاص  ابخ  ازضو  ا  بص   -7

 ة  زلاتعهي زلوي ماصل  ةم  زلع صء  ا مقا  بتاقمع زالتفصقم  خالل اي  زلباس اا تصرمخ   -8
الا  بصإلاصل  ء فار تلةا   ا إ قرزر زالاصل  ازا مقا  بصلابصشر  بتنفمو زأل اصل ااضاس زلع ص

 اخال  ولك معتبر التنكفص" امت  زختمصر زلعر  زلوي مةم  .
 ة  زلاقصال  ا مبما ابشكل ازضو زلعنازا زليزئ  )زلااقع اصنياق زلبرمي ازلهصت  زلخةاي -9

 ازلفصكس إا اجي( اتلام  زلشخ  زلاخال بصلتاقمع. 

ز تبصرهص زلكامص   ممرم  اال مجاإا زلكامص  زلازري وكرهص فب جيال زلكامص  هب كامص  تقي-10
 زليقمق  ازلفعةم .

  ة  زلاقصالما زلاشصركما فب زلع صء ممصر  زلااقع ابصلتنلم  اع زألجهم  زلفنم  فب زللة  .-11

معتبر كل  ار  ال ها باثصب  اشراس انفصل ا ة  زلاقصال زلابصشر  زلفارم    -12
ة   بتكةم  اقصال آخر فب تنفمو  زلا ةاب اياا ت خمر اخال  ولك لتقا  زلل

 ا ة  الصب  بصلاص اص بةا  اا تكصلم  .
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 (1جدول رقم )
 رواتب كادر خدمات التنظيف الشهري

 

الراتب  العدد المهنة الرقم
 الشهري

 مالحظات المجموع

1 
 

( 5مشوورف نظافووة فووي الموقووع خبوورة )
 سنوات في أعمال اإلشراف

02    

  32 ( ساعات8عامل نظافة شفت صباحي ) 2
 

  

    16 ( ساعات4عامل نظافة دوام مسائي) 
 

    5 عاملة نظافة 3

 

 
 (2جدول رقم )

 تكلفة توفير واستخدام المعدات التالية للتنظيف شهرياً 
  

 فلس العدد  الوحدة البيان ت
 دينار
 

1 
للسيراميك والبالط  (Puffing)ماكينات تلميع 

. 

 
 عدد

02 
  

2 
 ماكينة هوفر لسحب الغبار 

 02 عدد
  

 

3 
 ماكينة هوفر لسحب المياه وشفطها 

 02 عدد
  

 

4 
 عربة تنظيف بسطلين مخصصة للحمامات

 16 عدد
  

 

5 
 مقصات تلميع للمسح حجم كبير

 16 عدد
  

 

6 

عربة تنظيف بسطلين مخصصة للمكاتب 
)مكنسه, ممسحه قطنيه, موبه او  شامله

, فوطه لمسح  شرشيبه للمسح لألرضيات, بلج
 بيه, ايزي للزجاج  (المكاتب الخش

 18 عدد

  

7 
 أدوات التنظيف اليدوية المختلفة

  مقطوع مقطوع
 
 

9 

تقديم واستخدام مواد التنظيف والتعقيم من 
تلميع  , ديتول, معطر ارضيات,كفالش , فونيي

وملطفات الجو والمعطرات  وتشميع االرضيات,
وملحقاتها الثابتة وتغير العبوات الفارغه 

خاصة لدورات المياه ومن مرتين بالشهر و
 أجود األصناف تكفي الستعمالها شهرياً.

   مقطوع مقطوع

10 

تقديم وتوفير المناشف الورقية وورق التواليت 
والصابون السائل وصابون القطع تكفي 

 الستعمالها شهرياً ومن أجود األصناف.

   مقطوع مقطوع

  المجموع
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 1-د
 نموذج كتاب عرض المناقصة

Letter of Tender 
 
 

   : ........................................ـــــــــراس : ............................. زلع صء رقــــــــزلاش
 
 

 إلووووووووو  زللوووووووووصي  )صوووووووووصاب زلعاووووووووول( : ..............................................................
لاام وو  بوو ، كاووص قانووص بيرزلوو  شوورا  زلعقووي، لقووي قانووص بممووصر  زلااقووع  ازلتعوور   ةوو  زلظوورا  ز

ازلاازصووفص ، ازلاخ  وووص ، اجووويزال زلكاموووص ، ااةاوو   ووور  زلانصقصووو ، ازلجووويزال زألخووورى، 
ااالا  زلع صء وز  زألرقص :.................................. زلاتعةق  بتنفمو  شاصل زلاشراس زلاوكار 

نفموو زألشواصل اإنجصمهوص اتلوةماهص افقوص لهووز زلعور    ال . انعر  ناا زلاواقعما  ينوص   ا نقوا  بت
 ووووووووووال  اقصبوووووووووول ابةووووووووووو إجاووووووووووصلب  زلوووووووووووي مشووووووووووال كوووووووووول هووووووووووو  زلاثووووووووووصئ  زلايرجوووووووووو  

اقووير :..........................................  ا  ي ابةووو آخوور مصووبو الووتاقص لنووص بااجووب شوورا  
 زلعقي.

 
ما" اوا شورا  زلعقوي الوا  نقوا  إننص نقبل تعمما "اجةس فو  زلخالفوص " بااجوب "زلفصول زلعشور

 بصالتفصق  ة  تعمما   ضصئ  الب اةا   ر  زلانصقص .
 

( مااووص اووا تووصرمخ إموويزس زلعوورا ، ا ا مبقوو  90نازفوو   ةوو  زاللتوومز  بعوور  زلانصقصوو  هوووز لاووي  )
زلعور  اةماووص لنووص، اماكوونك  قبالو  فووب  ي اقوو  قبوول زنقضوصء اووي  زاللتوومز  هووو  كاوص نقوور بوو ا اةاوو  

 صقص  مشكل جمءز ال متجم  اا "كتصب  ر  زلانصقص ". ر  زلان
 

( اا شرا  زلعقي، 4/2نتعهي فب اصل  قبال  رضنص،  ا نقي  ضاصا زأليزء زلا ةاب بااجب زلاصي  )
ا ا نبصشر زلعال بتصرمخ  ار زلابصشر ، ا ا ننجم زألشاصل انلةاهص افقص لات ةبص  اثصئ  زلعقوي خوالل 

 اي  زإلنجصم.
 

 يزي اتاقمع زتفصقم  زلعقي فماص بمننص، اإل   ا مت  ولك، ف ا كتصب  ر  زلانصقص  هوز اوع ااص ل  مت  إ
 كتصب زلقبال  ا قرزر زإلاصل  زلوي تصيران  معتبر  قيز اةماص فماص بمننص .

 
 انعة  كولك ب نك  غمر اةماما بقبال  قل زلعرا  قما   ا  ي اا زلعرا  زلتب تقي  إلمك .

 
 زلموووا :  ............... اوووا شوووهر: .............  وووص : .................... اووورر هووووز زلعووور  فوووب

 تاقمع زلانصق : ............................... شصهي: ........................................
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 2-د

 نموذج اتفاقية العقد
Form of Contract Agreement 

 
 

  : .............................ـــــــ.......................   زلع صء رقزلاشراس: ................
 ارر  هو  زالتفصقم  فب هوز زلما  ............اا شهر ............ للن  ......................

 -بين :
صر  لة   ان ق  زلعقب  زالقتصصيم  زلخصصو  اماثةهوص رئومس اجةوس زلافاضوما بص تبو  صاحب العمل :
 زلفرم  زألال .

 ........................................................  بص تبصر  زلفرم  زلثصنب .   والمقاول  :
 

لاوووووووص كوووووووصا صوووووووصاب زلعاووووووول رزغبوووووووص فوووووووب  ا مقوووووووا  زلاقوووووووصال بتنفموووووووو  شووووووواصل اشوووووووراس:  
................................................................................................. 

 
الاووص كووصا قووي قبوول بعوور  زلانصقصوو  زلوووي تقووي  بوو  زلاقووصال لتنفمووو زألشوواصل اإنجصمهووص اتلووةماهص افقووص 

 لشرا  زلعقي .
 

 فقي ت  زالتفصق بما زلفرمقما  ة  اص مةب:
 
 عقي مكاا لةكةاص  ازلتعصبمر زلازري  فب هو  زالتفصقم  نفس زلاعصنب زلاايي  لهص فب شرا  زل - 1

 فماص بعي. صزلاشصر إلمه    
 تعتبر زلاثصئ  زلايرج  تصلمص جمءز ال متجم  اا هو  زالتفصقم  اتت  قرزءتهص اتفلمرهص بهو  - 2

 زلصار :    
 
 كتصب زلقبال .  -  
    كتصب  ر  زلانصقص  . -ب 
 االا  زلانصقص  وز  زألرقص  .  -  
 زلاازصفص  . - ي
 زلاخ  ص  . –  
 ل زلالعر  )جيزال زلكامص   ا  م  جيزال  خرى تصير قبل قرزر زإلاصل  ( .زلجيزا - ا
 قما  زلعقي زلاقبال   : ............................................................. - 3
 : .............................................................  اي  زإلنجــــصم -4
 مــر   : .............................................................غرزا  زلت خ -5
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اصول رلوا   ازبوع اجصاعوو  
 رق 

 
 

  زلتصرمخ  زلقما  

 
إمزء قمص  صصاب زلعال بيفع زليفعص  زلالتاق  لةاقصال افقوص لةشورا ، متعهوي زلاقوصال بتنفموو  - 6

 زألشاصل اتلةماهص افقص ألاكص  زلعقي.
 
 
إمزء قمص  زلاقصال بتنفمو زألشاصل اإنجصمهص اتلةماهص افقص ألاكص  زلعقي ، متعهي صصاب زلعاول  - 7

 ب ا ميفع إل  زلاقصال قما  زلعقي بااجب  اكص  زلعقي فب زلااز مي ابصأللةاب زلاايي فب زلعقي.
 

 ي زلاايي   ال  اولك اص تقي  فقي زتف  زلفرمقصا  ة  إبرز  هو  زالتفصقم  اتاقمعهص فب زلااابنصءز  ة  
 افقص لةقازنما زلاعاال بهص.

 
 األول )صاحب العمل(الفريق 

 

 الثاني )المقاول(الفريق 

 زلتاقمع: ...........................................
 

 زاللـ : 
 

 رئمس اجةس زلافاضما:  زلاظمف 
 
 
 

 اقي شهي  ة  ولك:.
 

 ..........زلتاقمع : ..............................
 

 زالل    : 
 

 زلاظمف  : 

 زلتاقمع: ...........................................
 

 زالل : 
 

 زلاظمف : 
 
 
 

 اقي شهي  ة  ولك: 
 

 زلتاقمع : ........................................
 

 زالل    : 
 

 زلاظمف  : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  مديرية الشؤون الماليةمديرية الشؤون المالية  المملكة األردنية الهاشميةالمملكة األردنية الهاشمية  ))91029102//    11)  )      عطاء لوازم رقمعطاء لوازم رقمالال

  دية الخاصةدية الخاصةسلطة منطقة العقبة االقتصاسلطة منطقة العقبة االقتصا  91029102  --الثاني الثاني كانون كانون 
  االقتصاديةاالقتصاديةطة منطقة العقبة طة منطقة العقبة للقديم خدمات التنظيف لمبنى سقديم خدمات التنظيف لمبنى ستت

 ةةالخاصالخاص
 

 

  تقديم خدمات االمن والحماية لمواقع السلطة المختلفةتقديم خدمات االمن والحماية لمواقع السلطة المختلفة  سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصةسلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة
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 :الخالصة النهائية

 . دمنطقة العقبة االقتصادية الجديمبنى سلطة لتنظيف الت خدماتقديم  المشروع :

 

 المبلغالمبلغ
 الرقم البيـــان

  فف د

 -1 رواتب كادر المشروع الشهرية  

مجموع قيمة تكاليف توفير واستخدام المعدات وموواد التنظيوف   
 شهرياً.

2- 

 * المجموع الكلي   

 % خصم  
 زيادة %

* 

 * المجموع النهائي لألعمال  

 

 

 

 

 ______________________________________المجمعب الطهائي  دابة:   ___________
 _________________________________________:  ______ اصلللللاللللللللللللللللللللللللللللللللطاسم الم
 __ ___________________________________________للللخ :   للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللالداريللل

 ___________________________________:   __________ لللللةللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللالدم الشر 

 __________________________________الطعي __________ هات  الشر للللللللللللللللللللللللللللللللللللة :

 _______________________________لللللللللللة: ________________فاكس الشر للللللللللللللللللللللللللللللل
 

 
 

 

 


