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بتقديم خدمات التنظيف واإلدامة لدورات  الخاص (31/2018) لوازم رقم العطاء

 مدينة العقبة على الشاطئ الجنوبي واالوسط فيالمياه العامة 
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 المملكة األردنية الهاشمية
 

 سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة
 الماليةمديرية الشؤون 

 

 
 

 :العطاءومحتويات  وثائق

 
 

 

 
 .والوصف العام للعطاءموضوع ورقم :   أوال 

 . التعليمات للمشتركين بالمناقصةثانيا :  
 نماذج المناقصة و الكفاالت واالتفاقية /ثالثا

 عرض المناقصة. 1-ج  

 نموذج كفالة المناقصة. 2-ج  

 نموذج كفالة حسن التنفيذ. 3-ج  

 نموذج االتفاقية. 4-ج   

  .: الشروط العامة   رابعا   
 .الفريق االول: التزامات    ا  خامس
 الثاني.الفريق : التزامات    ا  سادس
 .العقوبات:    ا  سابع
 الخالصة النهائية.:    ثامنا  

 
 

 ( صفحة20ة : عدد صفحات وثائق العطاء )مالحظ
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 (31/2018)عطاء لوازم رقم ال

 على الشاطئ الجنوبي واالوسط فيالخاص بتقديم خدمات التنظيف واإلدامة لدورات المياه العامة 

 مدينة العقبة

 

 بتقديم خدمات التنظيف واإلدامة لدوراتالخاص  (31/2018) لوازم العطاء :رقم وموضوع  ❖

 في مدينة العقبة. على الشاطئ الجنوبي واالوسطالمياه العامة 

 

 :وموقع تنفيذ العطاء الوصف العام للعطاء ❖

 

بالتعاقد مع  ( 31/2018لوازم رقم )من خالل العطاء  ترغب سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة

ك األجنبية المؤتلفة مع الشركات المختصة األردنية والمرخصة لغايات تنظيف وصيانة المباني أو تل

وتقديم خدمة نضح  بتشغيل وادامة و نظافة دورات المياه الصحية للقيام شركة أردنية في نفس المجال

الواردة في وثائق العطاء، والمواقع وحسب المواصفات الفنية والشروط والكميات  الحفر التجميعية

وتقديم خدمة نضح الحفر  ورات الصحيةوادامة خدمات الدتوفير  الىوتهدف السلطة من طرح العطاء 

 بالمستوى الالئق خالل ساعات العملفي جميع المواقع المحددة ولالستخدام العام مجانا  التجميعية

وان تستمر توجيهات الجهة أو الجهات الفنية المشرفة التي تحددها السلطة لغايات هذا العطاء حسب و

وحراسة هذه الدورات وإدامة نظافة بالمحافظة على قاول الخدمة طيلة مدة العطاء ، على ان يلتزم الم

  هيئة والوضع الفني الذي تم استالمها عليه.النفس وتسليمها بنهاية العطاء ب

 

 -العمل: منطقة ❖

 

وشاطئ الحفاير  موقعا ضمن منطقة الشاطئ الجنوبي 23العمل وعددها االجمالي  مناطقتم تصنيف 

 وكما يلي: ينت)االوسط( الى مجموع

 

 .الحفاير وتتضمن جميع الدورات الصحية ضمن منطقة شاطئ المجوعة االولى: -1

 وتتضمن جميع الدورات الصحية ضمن منطقة الشاطئ الجنوبي. المجوعة الثانية: -2

 

 

 اقعمو 4المجموعة األولى وتتضمن المواقع التالية وعددها  -1

    

 الموقع الرقم

 دورة مياه شمال شاطئ الغندور رجال 1

 مياه جنوب شاطئ الغندور سيداتدورة  2

 دورة مياه بجانب الميناء هاوس رجال 3

 دورة مياه بجانب الميناء هاوس سيدات 4
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 موقعا 19وعددها  المجموعة الثانية وتتضمن المواقع التالية -2

 

 الموقع الرقم

 رجال اليمانيةدورة مياه شاطئ  1

 سيدات اليمانيةدورة مياه شاطئ  2

 مركز الزوار رجال شمالدورة مياه  3

 مركز الزوار سيدات شمالدورة مياه  4

 دورة مياه جنوب مركز الزوار رجال 5

 سيداتدورة مياه جنوب مركز الزوار  6

 رجال السداسياتدورة مياه شمال  7

 سيدات السداسياتدورة مياه شمال  8

 رجال السداسياتدورة مياه وسط  9

 سيدات السداسياتدورة مياه وسط  10

 رجال السداسياتدورة مياه جنوب  11

 سيدات السداسياتدورة مياه جنوب  12

 دورة شمال الممشى )كرافان( رجال 13

 دورة شمال الممشى )كرافان( سيدات 14

 دورة جنوب الممشى)كرافان(  رجال 15

 دورة جنوب الممشى )كرافان( سيدات 16

 دورة شمال السداسيات )كرافان( رجال 17

 دورة وسط السداسيات )كرافان( رجال 18

 دورة جنوب السداسيات )كرافان( رجال 19

 

عليها  في حال خروج اي من الوحدات اعاله من الخدمة الي سبب قد تراه السلطة، فيجب ❖

حينئذ ابالغ المقاول بايقاف تقديم الخدمة على هذه الوحدة/الوحدات وال يترتب له بالتالي اي 

 ل فترة االيقاف.استحقاق مالي خال

  

مراقبة ومتابعة االداء واصدار  تتولى مديرية ادارة الشواطئ مسؤولية :الجهة المشرفة ❖

 وفرض الغرامات في حالة التقصير. التنبيهات واالنذارات

 

ويجوز تجديد  ميالدية تبدأ من تاريخ التوقيع على العقد بين الطرفين. سنة واحدة مدة العقد : ❖

شريطة الموافقة الخطية على التمديد قبل شهر  ين بموافقة فريقي العقدالعقد لسنتين اضافيت

   واحد على األقل من تاريخ انتهاء السنة العقدية سارية المفعول.
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 النحو التالي : على تكون ساعات العمل ساعات العمل:  ❖

 

االتفاق دوره من الدورات المذكوره يتم  14في  سبوعاال ايام ( ساعة يوميا وطيلة24مدار ) - 1

 على تحديدها مع الجهه المشرفة . 

 

دورات من الدورات المذكوره يتم االتفاق  9( ساعه يوميا وطيلة ايام االسبوع في  16دوام ) - 2

  على تحديدها مع الجهة المشرفة . 

 

توفير جميع ما يلزم من األيدي العاملة والمواد والمستلزمات والمعدات  نطاق العمل : 3

 -لتنفيذ ما يلي : قة المناقص الذي سيحال عليه العطاءعلى نف والمركبات

 

شطف ومسح وتنظيف األرضيات لجميع الوحدات الصحية في منطقة العمل بالماء ومواد  -أ

 التنظيف واستخدام المعدات الالزمة لذلك كلما دعت الحاجة لذلك خالل ساعات العمل

 .يلة الوقت بحيث تتم المحافظة على استمرارية نظافة الوحدات الصحية ط

تنظيف ومسح وتعقيم األرضيات المبلطة والجدران واألسقف ووحدات المغاسل والمرايا  -ب

والمناهل لجميع الدورات الصحية ضمن منطقة العمل باستخدام الماء ومواد التنظيف 

والتعقيم والمعطرات المناسبة وباستخدام المعدات والمستلزمات المناسبة بواقع مرتين 

 حدة صباحا وأخرى مساء(.يوميا ) مرة وا

تفريغ جميع سالت المهمالت من النفايات لجميع الدورات الصحية في منطقة العمل  -ج

ووضعها في أكياس كبيرة مناسبة واغالقها باحكام ووضعها داخل أقرب حاوية تخزينية 

 خارج حدود الدورة الصحية كلما دعت الحاجة لذلك خالل ساعات العمل.

ضمن منطقة لجميع الدورات الصحية ناسبة في سالت المهمالت وضع أكياس بالستيكية م -د

 العمل وتجديدها مرتين يوميا.

بما فيها شبكات الكهرباء والماء الوحدات الصحية اجزاء ومكونات جميع مراقبة وحراسة  -ه

وهدر المياه  في منطقة العمل والمحافظة عليها من العبث وسوء االستخداموالصحي 

 .وسرقة الكهرباء

للمباني وتوابعها ومستلزماتها من المياه والكهرباء والصرف  عمليات الصيانة اجراء -و

وحيثما يلزم سواء كانت ناتجة عن االستخدام العادي أو سوء االستخدام أو العبث  الصحي

أو السرقة وتوفير جميع ما يلزم من قطع الغيار والمطلوبة وبنفس المواصفات التي كانت 

 عليها اثناء االستالم.

اوال باول وقبل امتالئها  ( حفرة13وعددها ) قيام بعمليات نضح كافة الحفر التجميعيةال -ز

 وفيضانها.

تنظيف الحيز المحيط بالوحدات الصحية والمحافظة على حسن المظهر الخارجي  -ح

 للوحدات والمنطقة المحيطة.
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ة المخصصة عدم استخدام المباني والمرافق التابعة لها من قبل الشركة وعمالها لغير الغاي -ط

 لها او السماح للغير بذلك.

 عدم اضافة اي مرافق )دائمة او مؤقتة( للوحدات الصحية اال بعد موافقة السلطة الخطية. -ي

عدم تقاضي الشركة وعمالها اي مبالغ مالية من مستخدمي الوحدات مقابل استخدامها،  -ك

رافق ويجب على الشركة وضع لوحات كبيرة على كل وحدة توضح ان استخدام الم

 )مجاني(.

 

من تاريخ كتاب القبول/ اإلحالة، يحدد المقاول مواقع  يوما( 14خالل ) الشؤون اإلدارية:  4

ويجب أن يكون مكتبه مجهز بأجهزة  .مكاتبه اإلدارية في منطقة حضرية في مدينة العقبة

 اتب.يتم تزويد السلطة بأرقام االتصال بهذه المك تصاالت الحديثة وأجهزة الكمبيوتر، واال

 

 :الممثل واإلدارة -1

من تاريخ كتاب القبول/ اإلحالة، يكون للمقاول ممثل مسؤول متواجد في المكاتب  يوما( 14خالل )

او على  منتصف الليل، سبعة أيام في األسبوع 12صباحا إلى الساعة  7اإلدارية التابعة له من الساعة 

ويتم تقديم رقم  .تفاق عليها حسب الحاجه مدار الساعه في اوقات المواسم واالعياد التي يتم اال

 االتصال الخاص بالمدير المسؤول ألجل الحاالت الطارئة التي تقع خارج ساعات الدوام.

 

  :التقارير الشهرية -2

 شهري يتضمن ما يلي: ريزود المناقص الذي سيحال عليه العطاء السلطة بتقري

 كشف باسماء وساعات ومواقع عمل جميع العاملين.  •

 التغيب. •

 الحوادث واإلصابات.  •

 تقرير خاص بالتلف أو االضرار أو العبث الذي يصيب محتويات الوحدات الصحية. •

معزز  أعمال الصيانة التي تم تنفيذها من حيث النوع والحجم والموقع والموجبات •

 بالصور والبيانات الكمية الالزمة.

 عدد وحجم نقالت صهريج النضح من كل موقع. •

  :وتصاريح العمل التأشيرات -3

( يوما من تاريخ كتاب القبول/ اإلحالة، يجب على المقاول الحصول على التأشيرات 30خالل ثالثين )

ويجب أال تقل نسبة العمالة  .وتصاريح العمل الالزمة للعمال األجانب بموجب القوانين المعمول بها

على ان يكون العمال من  .األوقات٪( كحد أدنى في جميع  30المحلية من المواطنين األردنيين عن )

 االشخاص حسني السيرة والسلوك والمظهر العام ويتمتعون باللياقة الصحية الالزمة. 
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  عقود العمل: -4

أقساط الضمان االجتماعي الرواتب و تبرم عقود عمل مع جميع العمال والموظفين والعاملين. ويتم دفع

 .حسب القوانين األردنيةالجازات وتقديم الخدمات الطبية ومنح الجميع العمال والموظفين والعاملين 

 

  :اللباس الموحد للعمل والشارات -5

ف العمال والمشرفين  نمشرفيالخالل فترة العقد، يرتدي جميع العاملين و -أ زيا موحدا يعر ِّ

وينبغي أن يظهر شعار المقاول بشكل بارز  بوضوح ويميز مهن القوى العاملة تمييزا واضحا.

 .جزء الخلفي من الزيفي ال

 .وخاليا من العيوبزي العمل نظيفا  يكونيجب أن  -ب

 . عليه السلطة يجب أن يكون الزي الموحد مريحا ومصنوعا من القطن توافق -ج

 .والوظيفة الصورةتتضمن  ببطاقة تعريف )باج(العمال والمشرفين يتم تزويد  -د 

 

 والسالمة العامة ةالوقاي -6

بجميع معدات السالمة يزود المقاول العمال والمشرفين بأحذية وقفازات السالمة وخالل فترة العقد، 

 .وحيثما يلزماألخرى 

 

 :االستالم والتسليم 5

 

( أيام من تاريخ كتاب القبول/ اإلحالة، يتعاون الفريقان تعاونا وثيقا إلجراء معاينة 3خالل ) -1

وتتخذ السلطة  .صحية في منطقة العمللتسجيل األحوال والشكل والحالة الفنية لجميع الدورات ال

 الترتيبات الالزمة إلصالح أي خلل في الدورات الصحية يقر به الفريقان.

 

قبل أسبوع من موعد نهاية العقد، يكون المقاول مسؤوال بالكامل عن تسليم جميع الوحدات  -2

وفقا لتقدير الصحية في منطقة العمل في نفس الظروف والشكل الذي كانت عليه عند استالمها. و

 السلطة ، يمكن أن يتم التسليم للسلطة أو للمقاول اآلخر الجديد.

 

 

 مراقبة ومتابعة األداء واصدار المخالفات وفرض الغرامات 6

 

أو  ادارة الشواطئخالل ساعات الخدمة، يقوم مفتشو السلطة من مديرية  إجراءات التفتيش: -أ

قتصادية الخاصة بمراقبة ومتابعة أداء أي ممثل معين ومفوض من قبل سلطة منطقة العقبة اال

قيام مفتشي السلطة من خالل: ، حيث يتم ذلك المقاول وفقا لخطط التشغيل وشروط العطاء

، وعلى مندوب دون الحاجة البالغ المقاول مسبقا بالتفتيش حسب الوقت الذي يرونه مناسبا
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خالل ساعات  لصحيه والحضور الى اي من الدورات ا الشركة االنضمام اليهم عند الطلب

 . وفقا لهذا العطاءالخدمه التي تلتزم بها الشركة 

 

  ت التنبيه واالنذار والغرامات : إجراءا -ب

 

االخالل بشروط ومواصفات العطاء حسب  يتم تغريم المقاول عند وقوع التقصير و/او

 : الخطوات التالية

 اريخ التبلغ بالمخالفة.ساعة من ت 24توجيه تنبيه خطي للمقاول لتصويب المخالفة خالل  -أ

يتم توجيه انذار خطي لمدة ثالثة ايام كحد  في حالة انتهاء مهلة التنبيه دون تصويب المخالفة -ب

 اقصى لتصويب الوضع.

يتم توجيه التنبيه او االنذار لمرة واحده فقط واذا تكرر اي تقصير و/ او عدم التزام المقاول  -ج

 تطبيق الغرامات الماليةيتم  معه فاقية الموقعةو/او مخالفته شروط ومواصفات العطاء واالت

 حسب التدرج ادناه:و بحقه التاليه

 

 % من قيمة الفاتورة الشهرية.10المخالفة االولى حسم  -1

 % من قيمة الفاتورة الشهرية.20المخالفة الثانية حسم  -2

 .% من قيمة الفاتورة الشهرية40المخالفة الثالثة حسم  -3

 

رابعة يتم تبيلغ لجنة اللوازم و االشغال في سلطة منطقة العقبة االقتصادية في حال وقوع مخالفة  -د   

و  2004لسنة  4الخاصة إلتخاذ االجراءات الالزمة وفق احكام نظام اللوازم و االشغال للسلطة رقم 

التعليمات الصادرة بموجبه والتي من ضمنها فسخ العقد مع المقاول واتخاذ كافة االجراءات القانونية 

 .هقبح

وبعد ابالغ المقاول بصورة مباشرة او  - يحق لصاحب العملفي اي من الحاالت المذكورة سابقاً  -هـ

القيام باالعمال المطلوبة من ادامة وصيانة لدورات المياه العامة  - من خالل وكيله المفوض في الموقع

ً اليها حسب شروط ومواصفات العطاء على حساب المقاول  هذه وحسم ارية % أتعاب اد25مضافا

 بالغا ما بلغت.من مستحقاته  التكاليف

 يحق لصاحب العمل اقصاء المقاول وفي حال االستمرار في التقصير و/ او االخالل بشروط العقد -و 

ومصادرة كفاالته ومالحقته قانونياً في حال ترتب عليه اية تعويضات او نتج عن اهماله اضرار و/او 

 فارق بالكلفة لصاحب العمل.
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 تقديم المطالبات المالية 7

 

يتعين على المقاول أن يقدم فواتير شهرية لسلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة تتضمن شروطا 

نسخ وترسل على أساس شهري  3من  يجب أن تكون الفواتير مقبولة وحسب النموذج المتفق عليه.

  إلى:

 صادية الخاصةلدى سلطة منطقة العقبة االقت مديرية ادارة الشواطئ

 2565صندوق بريد 

 العقبة، االردن

 مديرية ادارة الشواطئعناية: مدير 

 نسخة إلى: المديرية المالية

 

 يوما من تاريخ قبول المطالبة المالية 30ويتم صرفها خالل 

 

 
 -المتعهد  : 8

يجبببببببل علبببببببى المتعهبببببببد تقبببببببديم عبببببببرد اسبببببببعاره مقاببببببببل تشبببببببغيل وادامببببببب   ميبببببببع البببببببدورات  -أ
جموعببببببببات الببببببببوارده فببببببببي واببببببببا   العطبببببببباء دون اسببببببببت ناء ا  منهببببببببا الصببببببببحية ولجميببببببببع الم

 . وبخالف ذلك يعتبر العرد مخالفا للشروط ويتم استبعاده
يجبببببببببببببببن يقبببببببببببببببه عن الشببببببببببببببب  ع  ي ببببببببببببببب    لق  ببببببببببببببب    ع ببببببببببببببب   يببببببببببببببب  عن ببببببببببببببب        ع شببببببببببببببب    -ب 

  عنازع   ش  نق    ع عياله.

 انيا :  التعليمات للمشتركين بالمناقصةا
  )حيث بب   ت    ببك اببعه عنالقي بب   م  قببق    ن  بب  عنل  بب  ع  ا بب  ي   لنببك  ق بب  عن ببق  - الحظبب  

 عنخ ص ،    نم   ل عن  ين  يقه غي  ذنك.
 نل اب  عنخ صب     بو ني ين غك يقه    ي غبن  بك ع ربا عه هشبعه عن ن   ب  أ  ي  به هنل ب   يقبه 

عنابببك نشببب  يال ببب   يقبببه ع يبببل عن لق  ببب   عنالق ببب  نببب  نا ببب يم عنلببب    ع  يبببالشم  ي عيبببك  بببه ع  ببب ت
 . أقل تهب ن ن     أ   قك عناك  وث  يقه   ل 
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ي    عنل   يقه ن  ذج ي   عن ن     عن  تج  ك اعع عنل  ء  ي    عن ن  ص هال ئ   -أ -1
 عنن  ذج  ع ع ل عنك ي    ع قل ت  ي  ل  يوتخ  ث ئق عنل  ء  ك ع   ك  عن    ة نعنك .

عن ح ة  ك ع ع ل عنك ي   ب  ت     عنكق    بخط ي ا ط أ  يك    ل ئ    ن  أقل ت  -ب
  ع ح.

ال يجوز إدخال أي تعديل على وثائق العطاء من قبل المناقص ، أما إذا أراد المناقص  -ج
تقديم عرض بديل أو إضافة بعض المالحظات ، فان باستطاعته أن يقدم ذلك في مذكرة 

صلي كما هو مطلوب خاصة منفصلة ترفق بالعرض ، شريطة أن يتقدم بالعرض األ
 وللجنة اللوازم واألشغال في السلطة المختصة أن تنظر في عرضة البديل أو ترفضه .

 -يجب على المناقص أن يقدم البيانات والمعلومات التالية :   -2
المفوض بالتـــوقيع  للمسئولوضع منشاة المناقص فردا" كان أو شركة ، وكتاب التفويض  -أ

 عنها .
دم كفالة مالية أو شيك مصدق لصالح السلطة وألمرها بالمبلغ يرفق مع العرض المق   -ب

كدليل على حسن نية باسم المناقص أو الشركة المحدد في )ملحق عرض المناقصة ( 
المناقص للدخول في المناقصة وعلى أن يكون ذلك من مصرف أو مؤسسة مالية مرخصة 

 تقررهال عليهم العطاء حسبما للعمل في األردن وتعاد هذه الكفالة للمناقصين الذين لم يح
( أيام من تاريخ قرار إحالة العطاء ، أما المناقص الذي يحال علية العطاء 7السلطة خالل )

 فتعاد إلية هذه الكفالة بعد أن يقدم كفالة حسن التنفيذ ويوقع العقد . 
فة عنوان المناقص الكامل الرسمي في األردن ليعتبر عنوانه الرسمي الذي توجه إليه كا -1

الرسائل واإلشعارات وكل إشعار أو رسالة تبعث مسجلة على هذا العنوان تعتبر وكأنها 
قد سلمت إليه أي معلومات أخرى يطلب إلى المناقص تقديمها أو إرفاقها بعرضه إذا ورد 

 لها ذكر في الشروط أو المواصفات أو هذه التعليمات .
من البنود الواردة في جداول الكميات على تعتبر األسعار التي يدونها المناقص أمام أي بند  -3

أنها القيمة الكاملة والشاملة لذلك البند بصورة جاهزة للتسليم وأنها تشمل كذلك أرباح 
 المناقص وتعويضه عن أي التزامات أخرى قد يتحملها وفقا لهذا العقد .

أي توضيح  توضيح االلتباس : إذا كان هناك أي التباس أو كانت هناك حاجة لالستفسار عن -4
لوثائق العطاء فعلى المناقص أن يتقدم بطلب خطي إلى رئيس مجلس المفوضين من اجل 

( أيام 7التوضيح وإزالة االلتباس في موعد يسبق التاريخ المحدد لفتح العطاء بما ال يقل عن )
 ويتم توزيع اإلجابات على االستفسارات على جميع المناقصين المتقدمين للعطاء  

في ظرف  على نسختين مختومتين أصل وصورة وض: يقدم العرض متكامال"إيداع العر -5
 -مختوم مكتوب علية من الخارج :

 واسم المناقص ويودع في صندوق العطاءات ومعنون إلى رئيس مجلس عطاءرقم واسم ال 

عن ل  ي   ويمكن لرئيس مجلس وذلك قبل الموعد والتاريخ المقررين لإليداع المفوضين
  يم عنل    بإرل ت   ك ي لث ب  إنه  ه    عن ن   ي  عنعي    ن ع     ي      أعيه

عن     نعنك  ح ق ع يقه  ث ئق عنل  ء  ن   نظ  عن ق    ك أي ي   ي قش  بل  عن  ت
 إ  إذع ع انل تئيس  جقس عن ل  ي  ه ع      ت   ي نعنك عناأ ي  
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 يجبب ق قبب ن اببعع عنلبب   بلبب  إنزع يبب  عنلبب      يلا بب  عنلبب   عن  بب    قز بب  نق نبب  ص    -6
م ي  ب  عهاب عء  ب    ب    يب   بم 90نلاب ة ) بب  يظه عنل    قز   نق ن  ص عنعي          ي  

    ي ه إلي عع عنل    إ  إذع ح    ك  ي ة عنل  ء   ة عنازع  أط ل    اعه عن  ة . 

 لى المبيعات.غير شاملة الضريبة العامة ععلى المناقص تقديم أسعاره بالدينار األردني  -7

يتتم دراستة عتروض المناقصتات وتقييمهتا بموجتب نظتام اللتوازم واألشتغال  تقييم العروض : -8
( 56الصادر بمقتضى المادة  ) 2001( لسنة 4لسلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة رقم )

وتعديالتته والتعليمتات  2000( لستنة 32متن قتانون منطقتة العقبتة االقتصتادية الخاصتة رقتم )
 كون المناقص على اطالع ومعرفة بها ي أنالصادرة بموجبة والذي يفترض 

 -أسلوب تدقيق العروض :   -9

 كب   يقيب   أ إذع  ع   ك عنل       أ   ن  ض هي  ح  ب ع ق  أي   قب    ب  يجبن  -أ
 ببق   عن ببق هالبب يه ع قبب  عن  قبب  ب بب  يالببق     يببق  نعن حبب ة    اببعه عنج قبب  ها  يببق قببل

 ن  ق  عإلع  نك نقل  ء قل  عن ح ة  ب نا نك يام  ل يه  ج  ع ع قل ت أ  ع
 إذع   ل    ي  هي  عنل   عن ع  ت ب  ت     عن ع  ت  ا ب  ب نكق     الا    ا ب   -ب

 عنكق    اك عن قز       يح عن ي     ل  نعنك .-ج           

 يكب   عن ج ب ع   يبام   ب يح عن ج ب ع   أنب إذع  ع    أ  ك أي    عنل قي   عن   هي  -             
 ص. ح  قز   نق ن  عن  

 ب  ض ي  ب  أ   أ قجنب   نإذع     عن ن  ص ها لي  هن  ب  تة  غق ط  أ     ن   يشب  ،  -اب           
 أ       ها  يح عنغقط   اأن   بأقل ت عن  ق عن عئج    أقل ت عن ن   ي  عآل  ي  . 

 لتعليمبات كمباتحتفظ السلطة بحقها في إهمال أ  عرد غير متقيد بكل ما ورد فبي هب ه ا  -10
 تحتفظ بحقها في رفض أ  عرد دون بيان األسببا  ويحب  للسبلطة اختيبار العبرد الب   
تببراه مناسببباإ و إ الببة العطبباء دون التقيببد ب قببل العببرود قيمببة   كمببا يحبب  للسببلطة إ الببة 
العطبباء  ي يببا وعلببى أ  ببر مببن منبباقك ويببتم كببل ذلببك دون أن يكببون أل   منبباقك لببم يفببي 

 . مطالبة السلطة  ب   تعويض بالعطاء أ     في
عن ببق   نا  يببل عنل بب   ببالل  إنببهيا بب    أ كل نبب  ح بب  عنانليببع   يقببه عن نبب  ص عنلبب ئز ب نل بب ء  -11

ي ب   نق بق     ل نب   أ بإح ن  عنل  ء يقيب   يقبه عن نب  ص  أهالغ م ي         تيخ 14 ا ة )
عنل بب   ذنببك  بب  ن ي نانليببع  %  بب   ي بب 10ح بب  عنانليببع )  ببه    يببل ن بب ذج ع  ل  يبب  م ب  قبب  

 أ  ببأ   عن نبب  ص   إذععنل بب   نليببععي    بب   نبب  ل  بب  يا  ببن يقببه عنالشبب    بب ء  غبب ع  عنل بب  
يجز ي     يم  ل ن  ح   عنانليع عن  ق ب   لن ا  ي بق  أ ت ض    يل ع  ل  ي   أ عقانكف 

 ء    يكب   نق نب  ص نق ق       تة  ل ن  عن ن   ب  عن    ب  بل  ب      عن عب ع إنبه عن  ب
 .بأي  ل يض ب أنش  أ أي حق  ك عن   ن   هش  

 -:يجب إرسال العرض إلى العنوان التالي. -12
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Aqaba Special Economic Zone Authority 

P. O. Box: 2565 

Aqaba, 77110, Jordan 

Procurements and Supplies Section 

 

 سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة

2565: ص. ب.  

، األردن77110العقبة،   

االشغالقسم اللوازم و   

 

 
 
 
 
 
 
 

 نماذج المناقصة و الكفاالت واالتفاقية /اال ا
 عرد المناقصة 1-ج  
 نموذج كفالة المناقصة 2-ج  
 نموذج كفالة  سن التنفي  3-ج  

 نموذج االتفاقية 4-ج   
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 1-ج 

 عرد المناقصة
 ......................................ي  ء   ..............

  ل نك تئيس  جقس عن ل  ي 
بلبببب  أ    نبببب  ه تعقبببب    ي بببب  نق بببب  ط    عصببببل    عبببب ع ل عنك يبببب    ع يببببل  ثبببب ئق عنل بببب ء  -1

   لقي    عن ن     عنخ ص  ها تي ................................................
عنظب    عن  ي ب  هشب   غي اب   ب  ع  ب ت عنابك نشب  يال ب  هشب  عن ع  تة أياله   لش نب    اياشب   ع يبل 

 أننببب  ن ببب  عن ببب  لي  أ نبببب ه نلببب   هببببب   ن ببب   ها تيببببب  ابببعه عنقببب عق     ببب ي ن ببب  ط    عصلببببب   عنل بببب ء 
أ  أي   قبب    بب  ي بب ح   تة  ينبب ت أت نببك بب ب  قببل ت عن ببع  تة  ببك عبب ع ل عنك يبب   ب  قبب  إع بب نك   

 ع عنل  ء .  ا    ب  عن ر  ط اع
 ببببالل عن بب ة   ببقم عنقبب عق  عن    نبببب   ببك عنل بب  نالشبب   ببك ح نبب    بب ل ي  ببن  اببعع أ  نبببب ت   ن -2

 عناك ن   ا   ك ي  ن  عيا  تع      تيخ   قغن    عت عإلح ن  .
 نالش   ك ح ن     ل ي  ن  أ  ن    عنكل ن  عن  ق ب  ب    عنانليع         أ   وق     -3

م  بب   ي بب  عنل بب ء عن ببع  ت أيبباله %10 ت        نبب  نبب يكم  ذنببك ب  قبب  يلبب  ل )  نيبب    ببجق   ببك ع
       نن  ذج عنكل ن  عن      .

ي   عها عء    عنا تيخ عن  ب   نلباح عنل ب ء  ي  به  90 ن ع ق يقه أ  نقاز  هشعع عنل   ن  ة  -4
 اعع عنل    قز   نن  طيق  اعه عن  ة .

  عن ق ي   عنا  يل يقيش      ي  ن  اعع  ل   عت عإلح ن  ي كه  عنه أ  يام إي ع  ع ل  ي  عنل  -5
 ي  ع  قز   هينن  .

 نلق كم  عنك بأنكم غي   قبز ي  بإح نب  عنل ب ء يقبه ع به ع قبل ت  إنكبم غيب   قبز ي  بإهب عء  -6
 أق  ب ذنك . 

 ح ت  ك اعع عني   ........................   رش  .....................
       ................    يل ص .....................................عقم عن ن  

 ب يا  ته .................................................................
   ل    تق ي  نا  يل اعع عنل    ني ب  ي  عن ن  ص .
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........... ................... ع قببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببمن بببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب ا    ......................عنلن ع 
 ...........عنا  يل

 .......................................................................  ين عن   ك   ي ق 
 
 
 
 

 2 –ج 
 نموذج كفالة المناقصة

Form of Tender Guarantee 
 

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

إلى السادة )صاحب العمل(: ........................................................... لقد تم إعالمنتا أن 
المنتاقص شتركة: ......................................................................... ستيتقدم بعترض 

ة لدعوة العطاء، ولما كانت شروط العطاء تنص على أن للمناقصة للمشروع المنوه عنه أعاله استجاب
 يتقتتتتتتدم المنتتتتتتاقص بكفالتتتتتتة مناقصتتتتتتة متتتتتتع عرضتتتتتته، وبنتتتتتتاء علتتتتتتى طلبتتتتتته، فتتتتتت ن مصتتتتتترفنا: 
بنك ........................................................................ يكفل بتعهتد ال رجعتة عنته أن 

......................... عند ورود أول طلب خطي منكم وبحيتث يدفع لكم مبلغ: .......................
 يتضمن الطلب ما يلي:

 
أن المناقص، بدون موافقة منكم، قام بسحب عرضه بعد انقضاء آخر موعد لتقديم العروض      -أ 

 ( يوما، أو90أو قبل انقضاء صالحية العرض المحددة بـ)
( من 1/6لكنه أخفق في إبرام اتفاقية العقد بموجب المادة )أنكم قد قمتم ب حالة العطاء عليه، و    -ب

 شروط العقد، أو
( 4/2) أنكم قد قمتم ب حالة العطاء عليه ، ولكنه أخفق في تقديم ضمان األداء بموجب المادة      -ج

 من شروط العقد.
 

ادتها إلينا، كما ( يوما ويتعين إع90وعلى أن يصلنا الطلب قبل انقضاء مدة صالحية الكفالة البالغة )
 أن هذه الكفالة تحكمها القوانين المعمول بها في األردن.

 
 توقيع الكفيل / البنك: ...........................................

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

 ...........................................             التاريخ:
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 3-ج
 

 
 سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة

 نموذج ضمان األداء )كفالة حسن التنفيذ(

Performance Guarantee 
إلى السادة: .................................................................................... يسرنا 

 ............. قد كفل بكفالة مالية، المقاول: .............................إعالمكم بأن مصرفنا: .........

(المتعلق بمشروع: ........................................ بمبلغ:        /        بخصوص العطاء رقم )

فيذ العطتاء المحتال وذلك لضمان تن  ) ........................ ( دينار أردني............................

بمجترد ورود أول  –عليه حسب الشروط الواردة في وثائق عقد المقاولتة، وأننتا نتعهتد بتأن نتدفع لكتم 

متتع ذكتتر  –طلتتب خطتتي متتنكم المبلتتغ المتتذكور أو أي جتتزء تطلبونتته منتته بتتدون أي تحفتتظ أو شتترط 

 –لتزاماته بموجب العقد األسباب الداعية لهذا الطلب بأن المقاول قد رفض أو أخفق في تنفيذ أي من ا

وذلك بصرف النظر عتن أي اعتتراض أو مقاضتاة متن جانتب المقتاول علتى إجتراء التدفع.وتبقى هتذه 

الكفالة سارية المفعول من تاريخ إصدارها ولحين تسلم األشغال المنجزة بموجب العقتد المحتدد مبتدئيا 

.. ما لم يتم تمديدها أو تجديدها بناء علتى بتاريخ ........... شهر ............... من عام ..............

 طلب صاحب العمل.

 توقيع الكفيل / مصرف: ..............................

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

 التاريخ: ..............................................
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 4-ج
 

 
 عقداتفاقية ال نموذج

Form of Contract Agreement 

 

 
          : رقم العطاء                                                             :المشروع 

                   
 

 
 2018لسنة ............... شهر ................... منذا اليوم ـي هـة فـيـاالتفاق ذهـه حررت

 
 بين

 األول" الفريقعلى اعتباره "ويمثلها رئيس مجلس المفوضين  منطقة العقبة االقتصادية الخاصةسلطة العمل  صاحب
 و

 الثاني" الفريق" المقاول السادة ............................ويمثلها ................................. على اعتباره
كوان قود قبول بعورض المناقصوة  ولموايوذ المشوروع أعواله ، بتنف الفريوق الثوانيراغبا في أن يقووم  الفريق االولكان  لما

 وفقا لشروط العقد، لتنفيذ أشغال المشروع وانجازها وإصالح أية عيوب فيها  الفريق الثانيالذي تقدم به 

                             

 بين الفريقين على ما يلي: االتفاقتم  فقد
 
المشار إليها  العقده االتفاقية نفس المعاني المحددة لها في شروط والتعابير الواردة في هذ للكلمات يكون - 1

 فيما بعد.
 
 :هذه االتفاقية وتتم قراءتها وتفسيرها بهذه الصورة منالوثائق المدرجة تاليا جزءا ال يتجزأ  تعتبر - 2

 ............................................................. رقم  :القبول"  كتاب" -أ
 .....................................................:  "عرض المناقصة كتاب" -ب
 رقام: ....................................................المناقصة ذات األ مالحق -ج
 (: ...................................................العقد )الخاصة والعامة شروط -د
 ..............................................................: ........المواصفات -ه
 (:.............................األخرى والجداولالمسعرة )جداول الكميات  الجداول -و

 
  العقد المقبولة" قيمة       -3

 ..اإلنجاز" ..................................................................... مدة" ▪
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 غرامة التأخير ...................................................................... ▪

 

 القيمة .........................التاريخ................... وصل رسوم طوابع رقم........................ 
 

 
 األشغالبتنفيذ  الفريق الثانيوفقا للشروط، يتعهد  للفريق الثانيالمستحقة  القيمةبدفع  الفريق االول قيام إزاء – 4

 .و االلتزام بالقوانين المرعية داخل حدود المنطقة الخاصة وإنجازها وفقا ألحكام العقد
 
بأن  الفريق االولبتنفيذ األشغال وإنجازها وإصالح أية عيوب فيها وتسليمها، يتعهد  الفريق الثاني قيام إزاء - 5

 العقد. فيقيمة العقد بموجب أحكام العقد في المواعيد وباألسلوب المحدد  ثانيالفريق اليدفع إلى 
 

االتفاقية وتوقيعها في الموعد المحدد أعاله وذلك وفقا للقوانين  هذهتقدم فقد اتفق الفريقان على إبرام  ما على وبناءا
 المعمول بها.

 
 

 األول )صاحب العمل( الفريق

 
 (المناقصالثاني ) الفريق

 

 
 رئيس مجلس المفوضين:     السما
 

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

 
 :   االسم

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

 
 

 

 -وقد شهد على ذلك :       -وقد شهد على ذلك:

 
 -التوقيع:

 
 
 
 
 

 
 -التوقيع:

 

 
 -الوظيفة:

 
 مدير الشؤون المالية

 
 
 

 
 -الوظيفة:

 
 رئيس قسم اللوازم واإلشغال
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 -: الشروط العامة والخاصة:رابعا

 

في سلطة منطقة  2001( لسنة 4تعتبر الشروط العامة والخاصة في نظام اللوازم واألشغال رقم )      

العقبة االقتصادية الخاصة السارية بتاريخ طرح هذا العطاء وجميع ما يتبعها من تعليمات شروطاً 

ذا العطاء وأن تقديم عرض المناقص يعتبر التزاماً منه بأنه قد اطلع عليها وتفهمها وقبل بجميع عامة له

  بنودها

 

 " السلطة": التزامات الفريق االول  خامسا  

 

المياه  تلتزم السلطة بدفع قيمة الفاتورة الشهرية للمقاول مقابل تشغيل ونظافة وادامة دورات -1

، تخصم منها قيمة الغرامات ادارة الشواطئديرية بموجب مطالبة ماليه مدققه من م

 .فات التي تقر على الفريق الثانيوالمخال

 .لدورات المياه مالم يكن هناك عبثالمياه والكهرباء  تلتزم السلطة بدفع وتسديد فواتير -2

 

 عمل العمال االجانبعلى تصاريح  حصول المقاولتلتزم السلطة بتسهيل اجراءات  -3

 انين المعمول بها في المنطقة .وحسب االنظمة والقو

 :الفريق الثانيالتزامات  :ا  سادس

 

 النظافة الداخلية للمبنى وتشمل االتي :.  -1

الذي سيحال عليه العطاء بتنفيذ جمع االعمال المنصوص عليها في نطاق العمل وحسب يلتزم المناقص  •

 االصول وارشادات وتوجيهات الجهة المشرفة.

جراء عمليات مكافحة للحشرات ضمن منطقة العمل وحسب عليه العطاء با يلتزم المناقص الذي سيحال •

 االصول وارشادات وتوجيهات الجهة المشرفة.

 

 النظافة الخارجية للمبنى وتشمل االتي :. -2

المحافظة على نظافة الجدران والشبابيك وحديد الحمايات والواجهات الزجاجية والحجرية واالسطح  •

 لعبث .وكذلك المحافظة عليها من ا

تنظيف بالط االرصفة والممرات الخاصة بالمشاة والممرات البينية ضمن حدود المبنى الخارجية للدورة  •

 الصحية . 

تنظيف سالت المهمالت وحاويات القمامة وتفريغها باستخدام اكياس بالستيكية والموجوده بالمواقع  •

 .لها ع المخصصهالمخصصة ضمن حدود الوحده الصحية او المبنى ونقلها الى المواق

لضمان عدم حدوث  حسب االصول وارشادات وتوجيهات الجهة المشرفة نضح الحفر االمتصاصية •

 ارتفاع  في منسوب مياه الصرف الصحي عن المستوى الطبيعي او فيضانها للخارج.
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 التزامات اخرى :.  -3

 يلتزم المناقص الذي سيحال عليه العطاء بجميع شروط العطاء   •

 . مقاول بتقديم وثيقة اثبات لكل عامل يتم استخدامة للعمل في تنفيذ العطاءيلتزم ال •

 كحد ادنى لجميع الدورات الصحية باستثناء الكوادر االشرافية واالدارية عامل  بتوفي يلتزم المقاول •

 الواردة في الكشف )من بينهم تخصيص عامالت لجميع الوحدات الصحية المخصصة للسيدات ( على ان       

 يتم الزام المقاول بتعزيز اعداد العاملين في دورات المياه اثناء العطل واالعياد الرسمية ونهاية االسبوع       

 % من العدد االجمالي من العاملين ، وفي حال استدعت الضرورة توفير عمالة اكثر من النسب 15بواقع       

 ( دنانير لكل10ب بدل اجرة يومية لكل عامل بواقع )يتم احتساوالمقررة وحسب ما يقرره الفريق االول      

  .ثمان ساعات     

 التنظيف وال يقبل اي نقص في بأعماليلتزم المقاول باثبات تواجد العاملين في موقع العمل يوميا للقيام  •

 الول.بالعطاء ويتم االتفاق على اسلوب تنفيذ ذلك مع الفريق ا المطلوبةاعداد العمال طيلة االوقات       

 في وقتها، ويمنع على عمال الشركة االقامة او المبيت في موقع العمل.يلتزم المقاول بتبديل الورديات  •

 المقاول مسؤول مسؤولية تامه عن تصرفات مستخدميه اثناء العمل ، وعلى ان يتقيد جميع العاملين لديه  •

 العامة . واآلداب النافذةوالقوانين  باألنظمة       

 ل تقديم شهادات عدم محكومية للعاملين لديه من الجهات المختصه.على المقاو •

 يلتزم المقاول بالمحافظة على االدوات الصحية وعمل الصيانة الالزمة من كهرباء وتمديدات صحية •

 للوحدات في حال تعرضها للتلف او التكسير او ماشابه وخالل المدة التي يقرها الفريق االول .       

 ديم شهادات خلو امراض للعاملين لديه من الجهات المعنية.على المقاول تق •

 

 

 : العقوبات -خامسا  :

 

في حال وجود اي مالحظة او مخالفة من قبل الجهات المعنية بالمراقبة على مدى التزام  ❖

  يتم ايقاع العقوبات التالية:وشروطه المقاول بتنفيذ بنود العقد 

كما هي فرض الغرامات التالية ويتم  اول أو أكثرإذا تم توجيه ثالثة انذارات شهرية للمق .1

باالضافة الى تنفيذ اجراءات العمل على نفقته واالتعاب االدارية  مدرجة ادناه

 :المنصوص عليها

 تم توجيه ثالثة انذارات شهرية.% من قيمة الفاتورة الشهرية في حال 2غرامة  •

 بعة انذارات شهرية.في حال تم توجيه أر% من قيمة الفاتورة الشهرية 3غرامة  •

انذارات  خمسةفي حال تم توجيه % من قيمة الفاتورة الشهرية 10غرامة  •

 شهرية.

  

 .  في حال تم توجيه خمسة انذارات شهرية أو أكثرتوجيه انذار نهائي  .2
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فسخ العقد دون تحمل السلطة اي اعباء مالية على ان  يتم تشغيل ونظافة دورات المياه  .3

في حال حصول المقاول  قة المقاول لحين التعاقد مع مقاول اخرمن قبل السلطة وعلى نف

 .على انذارين نهائين خالل السنة العقدية الواحدة

 

 

 

 

 الخالصة النهائيةسادسا  :

  منطقة العمل.منطقة العمل.في في للدورات الصحية للدورات الصحية تقديم خدمات التنظيف واإلدامة تقديم خدمات التنظيف واإلدامة   المشروع :المشروع :

 

 المبلغالمبلغ
 الرقم البيـــان

  فف د

 1  ة للمجموعة األولى من المواقع في منطقة العملة للمجموعة األولى من المواقع في منطقة العملكلفة الخدمات السنويكلفة الخدمات السنوي  

 2  كلفة الخدمات السنوية للمجموعة الثانية من المواقع في منطقة العملكلفة الخدمات السنوية للمجموعة الثانية من المواقع في منطقة العمل  

ً االجمالية االجمالية مجموع قيمة العقد مجموع قيمة العقد    ً سنويا  3  ..مجموعات المواقعمجموعات المواقعلجميع لجميع   سنويا

 4  ( سنوات.( سنوات.33لمدة )لمدة )االجمالية االجمالية مجموع قيمة العقد مجموع قيمة العقد   

 5  زيادة %زيادة %    

 6  خصم %خصم %    

 7  موع الكلي بعد الخصم أو الزيادةموع الكلي بعد الخصم أو الزيادةالمجالمج    

 8  --المجموع الكلي النهائي كتابة:المجموع الكلي النهائي كتابة:

 

 

 ___________________________________النهائي كتابة:   _____________المجموع 

 __________________________________________________ص: ـــــاقالمنــــــــ اسم

 _________________________ ________________________: ــــخــــالتاريــــــــــــــ

 _________________________________________________ة: ـــختم الشركــــــــــــ

 _______________________: ______________خلوي ________ ــــةـــــــكالشر هاتف

 _________________________________________________ـة: فاكس الشركـــــــــــ
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