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 المملكة األردنية الهاشمية
 

 سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة
 الماليةمديرية الشؤون 
 

 (2018 / 78    ) مـــرق عطاء لوازمال

الشريف الحسين بن جد ـــــالخاص بتقديم خدمات النظافة وإدامة المزروعات لمس
 العقبة -علي

 

بتقديم خدمات النظافة وإدامة الخاص  (  2018/  78   ) لوازم العطاء :وموضووووع  رقم -1
 العقبة -المزروعات لمســـــجد الشريف الحسين بن علي

 
 :وموقع تنفيذ العطاء الوصف العام للعطاء -2

خدمات النظافة وإدامة المزروعات  القيام بشــــراءترغب ســــــلقة منققة العقبة ايةتاــــــادية ال ا ــــــة 
لمســجد الشــريف الحســين بن علي / العقبة من خالل الحصــول علن عروه من متعهدين مختصــين 

 :  بالقيام بمثل هذه األعمال الخدمية وذلك وفقا لما يلي
 :موقع تنفيذ العطاء -1

ألره الواقعة علن مســـجد الشـــريف الحســـين بن علي وملحقات  ومرافق  التابعة ل  علن قطعة ا      
شــارا الملك حســين بن والل والمحصــورة ما بين مراز خدمات المدينة شــماال وشــارا ر دان من 

  ربا. الكورنيش(الجهة الجنوبية الشرقية وشارا الملك حسين )
 

 

 الخدمة المطلوبة الوصف تسلسل
 :الصالة وتشملنظافة مستمرة خالل أوقات  : مصلن الرجال والنساء ودور القران والرواق -2-1

 نظافة وتعقيم السجاد وحيثما يوجد. -1
نظافة وتلميع وتشــــميع جميع العناصــــر الخشــــبية  -2

الداخلية )الشــــــــبابيك واالبوا  وخزائن المصــــــــاحف 
 ( Standsوصــــــناديق المويفات ووحدات التكييف )

ية للســــــــــدة والبراويز  يات الحما والمحرا  ومشـــــــــرب
 وخالف .

الداخلية وأرضـــــــــيات الرخام نظافة واجهات الرخام  -3
ورفوف خزائن االحـــذيـــة والمحرا  والصـــــــــمـــاديـــات 

 واألعمدة واألدراج والبانيل.
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جد والرواق والجدران  -2-5 الواجهات الخارجية للمســـــــــ
 الخارجية وحديد الحماية للشبابيك والدرابزينات:  

 الما يلزم وبحد أدنن أسبوعيا وتشمل:  نظافة وعناية و
( الخارجية  GRCالبوابات المعدنية وواجهات أل )نظافة  -1

 والداخلية والواجهات الحجرية والرخامية وشبك الحماية .
 نظافة األعمدة والصماديات والتيجان. -2

دورات المياه والمتوضـــــــات الخاصـــــــة بالمســـــــجد  -2-6
  والنساء . للرجال

 نظافة مستمرة وخالل أوقات الصالة اليومية وتشمل :
دورات الميــاه بــاســـــــــتخــدام مواد التنظيف الالزمــة نظــافــة  -1

 وتعقيمها.
 . نظافة المتوضات والمغاسل واألرضيات -2
 .  نظافة الشبابيك واألبوا  -3
 نظافة رخام المغاسل والبطاريات . -4

 الخدمة المطلوبة الوصف تسلسل
الســــــــــاحات والممرات المبلطة واألدراج والمظالت  -2-2

الخشـــــــــبية والنوافير وموااف الســـــــــيارات وأعمدة 
 ووحدات اإلنارة والكشافات والساحات الترابية: 

 نظافة وعناية بالموجودات وتشمل:
 نظافة المظالت الخشبية والما لزم . -1
 نظافة الساحات والممرات المبلطة واألدراج  -2

 والنوافير والساحات الترابية.    
 المحافظة علن وحدات اإلنارة والكشافات -3

 من العبث والتخريب.    
 نظافة وتشمل : األسوار الخارجية والبوابات الرئيسية والرصيف: -2-3

 نظافة االسوار الحجرية والمحافظة من -1
 العبث والصاق االعالنات والمنشورات. 
المتابعـــة والحفـــاج علـــن جداريـــة المســـجد الخارجيـــة مـــن  -2

 العبث والتخريب وتنظيفها. 
 أدام  المزروعات وفقا لتعليمات السلطة وتشمل: المزروعات وأحواه الشجر: -2-4

ـــــا  -1 ـــــة المســـــطحات الخ ـــــراء وريه ـــــن نظاف المحافظـــــة عل
 وقص النجيل الما تطلب ذلك.

اليابســــــــة  نظافــــــــة أحــــــــواه الشــــــــجر وإزالــــــــة األجــــــــزاء -2
 للمزروعات.

 تسميد المزروعات وموافحة الحشرات.  -2
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 -:للعطاء الفنية الخاصة و المواصفات -
 
 -: وتشمل ما يلي للمسجدالنظافة الداخلية  -: أوالا 
 

 نظافة األرضيات بما فيها بالط الرخام والسيراميك والفينيل والسجاد . -01
 نظافة الجدران بما فيها واجهات الرخام والحجر واألعمدة الحجرية  -02
 نظافة األبواب والشبابيك والقواطع الزجاجية والخشبية والستائر. -03
نظافة وتعطير السجاد وذلك باستخدام ماكينات خاصة بذلك وحسب البرامج المعدة من قبل  -04

 .  السلطةالمتعهد على أن تتم الموافقة عليها من قبل 
نظافة دورات المياه والبالط لألرضيات والجدران والمراحيض وأحواض الغسيل والمباول  -05

والمغاسلللللللل وبطاريات وحنفيات المياه والمحافظة على النظافة لدورات المياه وملحقاتها 
 . وحسب التعليمات

كميات كافية اسلللللللتخدام مواد التنظيه والمطهرات والمعقمات وملطفات الجو الصلللللللناعية ب -06
كما يقررها الفريق األول المناسللللللبة والخاصللللللة فن تنظيه كل من السللللللجاد  وذات جودة عالية

اه والتن سلليقوم والزجاج والخشللب  واألرضلليات واألوال والسلليراميك والصللينن فن دورات المي
 متعهد النظافة نفسه وعلى نفقته الخاصة.بإحضارها  

األبواب ات واألركان وفوق الخزائن وحلوق ه األرضللياسللتخدام المكانا الكهربائية لتنظي -07
 من الغبار.

جهزة أنارة الموجودة فن االسلللللللقه والوريات وديكورات الجبا وإلمسلللللللة ونظافة لمبات ا -.8
 يه والشبابيك المرتفعة وعلى المتعهد تأمينيالتك
 النظافة الدائمة لألدراج والممرات واألروقة والمداخل . -9
 

ا   -: وتشمل ما يليللمسجد الخارجية  النظافة-: ثانيا
 

 .للمسجد نظافة الجدران الخارجية والشبابيك وحديد الحماية والواجهات الزجاجية واألسطة -01
 الخارجية.مسجد تنظيه بالط األرصفة وممرات المشاة والممرات البينية ضمن حدود ال -02
 تنظيه حاويات القمامة وسالت المهمالت من الداخل والخارج والموجودة فن المواقع  -03
 الخارجية. المسجدالمخصصة ضمن حدود     
 ( 2كما فن الجدول رقم ) -: ةتوفير المعدات الميكانيكية واليدوية المطلوب -04
من ينوب  او الداريمع المدير اتكون سلللاعات العمل ضلللمن برنامج عمل يتم االتفاق عليه  -05

 ./ إمام المسجد  مديرية اوقاه العقبة بالتنسيق المسبق مععنة و
 

ا:  -المواد المشمولة بالعمل: -ثالثا
 

وخراطيم المياه  يتعهد المقاول وعلى نفقته الخاصلللللللة بتوريد وتوفير واسلللللللتعمال مواد التنظيه
الجو وفاين  والمطهرات والمعقمات وملطفات و الرافعات لنظافة االماكن المرتفعةأوالسلللللللاللم  

والمبيدات الحشللللرية من أجود األصللللناه المناسللللبة والالزمة ألعمال التنظيه  مكاتب ) باكيت( 
عينات من كافة هذه المواد التي  مع تقديمأعاله، لجميع المسللللاجد المدرجة  ومكافحة الحشللللرات
 سيتم استخدامها .
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 المواد والمعدات المشمولة بالعمل والموصوفة تاليا كحد أدني:  -3

 

يلتزم المتعهد بتقديم خطة عمل )برنامج عمل( توافق عليه الجهة المشرفة وبما يتناسب  -3-1 

مع شررررررروذ تنعيرر  العطرراا الم ينررة اخنررا  لخاا ال رردمرراة المطلوبررة م  ن ررافررة واخامررة 

 للمزروعاة.

ر واست دام رافعة كهربائية او ساللم المنيوم للوصول الى االسقف يلتزم المتعهد بتوفي - 2- 3

اقصى وال يق ل أي م رر  دشهر كحواالماك  المرتععة االخرى والمطلوب تن يعها كل 

 لعدم توفيرها مع المحاف ة على عدم االضرار بممتلكاة وموجوخاة المسجد.

جم الك ير لسرررررحب الو ار وشرررررع  يلتزم المتعهد بتوفير واسرررررت دام ماكينة هوفر م  الح -3-3

 .  الميا  وتن يف السجاخ خالل وقت قصير واخرى احتياذ

يلتزم المتعهد بتوفير واسررررت دام مقصرررراة يدوية مسررررد وتو ير ب عداخ مناسرررر ة لمسررررد  -3-4

 الساحاة والممراة الم لطة . 

لدوراة  يلتزم المتعهد بتوفير واسررررت دام مواخ التن يف والمعقماة والصررررابو  السررررائل -3-5

 الميا  والمتوضاة.

 .الجمعةيلتزم المتعهد بتعطير وت  ير المسجد مرة في اليوم ومرة ق ل صالة  -3-6

يلتزم المتعهد بتوفير واسرررررت دام ماكينة قل نجيل للمسرررررطحاة ال الرررررراا وكل  ال ة  -3-7

 أشهر كحد اقصى وحسب توجيهاة الجهة المشرفة.

حشررررررية والم يداة الاللمة للحشرررررراة الطائرة  توفير واسرررررت دام ماكينة رد م يداة -3-8

 والزاحعة ورد المزروعاة وكلما لزم ذلك وحسب توجيهاة الجهة المشرفة.

( بشرررررركل 2يلتزم المتعهد بتوفير مواخ ن افة ذاة جوخ  عالية وحسرررررررب الجدول رقم ) -3-9

 شهري ويتم ايداعها شهريا لدى مستوخع المسجد والم صل له   الواية .

 )شللفت صللباحن وشللفت مسللائن  (اليومية الشررعتاة تتم اعمال اخامة ن افة المسرراجد بن ام  -3-10
وبالتنسرريق مع مديرية اوقا   محدخ م  ق ل العريق الولالعمل ال وحسررب برنامجسللاعات  8لمدة 

 . العق ة / إمام المسجد ومتعق عليه مع المتعهد

 

ا   الغرامات والشروط الجزائية: -: رابعا
 
عند وقوع التقصووير او االخالل بشووروط العطاء حسوو   أعالهيغرم المقاول المحال علية العطاء  

 -التالي :
 . لتصويب الوضعيومين  تنبيه لمدة  يوجه -أ 
 الوضع . لتصويبوالوة أيام انذار لمدة  هوب الوضع خالل فترة التنبيه يوجذا لم يتم تصإ -ب
لم يتم تصلللويب الوضلللع  إذاأي تقصلللير او وإذا تكرر فقط  النذار لمره واحدةالتنبيه وا يوجه -ج 
 -دناه :أة ــــفترة االنذار يتم توجيه المخالفات كما هن مدرج بعد
 
 % من قيمة الفاتورة الشهرية.10ة األولى ــالمخالف  - 1  
 % من قيمة الفاتورة الشهرية.20ة الوانية ــالمخالف   -2  
 من قيمة الفاتورة الشهرية.% 30ة الوالوة ـــ   المخالف3  
 

وفن حال وقوع مخالفة رابعة تبلغ لجنة اللوازم واألشللللغال فن سلللللطة منطقة العقبة االقتصللللادية 
لسللنة    ( 4) الخاصللة التخاذ اإلجراتات الالزمة وفق أحكام نظام اللوازم واألشللغال للسلللطة رقم 

 . والتعليمات الصادرة بموجبه ( 2001) 
   



 مديرية الشؤون المالية المملكة األردنية الهاشمية 2018-78العطاء لوازم رقم 

 سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة 2018 - ثانيتشرين 

ـجد الشريف النظافة وإدامة المزروعات لم قديم خدماتت
 العقبة -الحسين بن علي

 
 

 

 

 

 7 

فن أي من الحاالت المذكورة سلللللابقا  يحق لصلللللاحب العمل وبعد إبالم المقاول من خالل وكيله  
المفوض فن الموقع القيام باألعمال المطلوبة وعلى حسللللابه وحسللللم تكاليفها من مسللللتحقاته مهما 

فيتم إقصللا ه عن بلغت هذه التكاليه، وبحالة االسللتمرار فن التقصللير أو اإلخالل بشللروط العقد 
ل ومصللللللادرة كفاالته ومحتجزاته والعمل على حسللللللابه ومالحقته قانونيا  فن حال إذا ترتب العم

 .عليه أية تعويضات أو أضرار أو فارق بالكلفة لصاحب العمل
)سلللللللنة ميالدية( للسللللللللطة الحق فن عدم  خالل مدة العطات أكورتم توجيه والوة مخالفات او  إذا

 لها الحق فن وضع اسم الشركة على القائمة السودات.التعامل مع المقاول فن المرات القادمة و
 

ا :  -شروط فسخ العقد: -خامسا
 

 : يفسخ العقد بين الطرفين ويعتبر الغيا  فن الحاالت التالية
 

 إذا تخلى المقاول عن العقد . -1
 .إذا تخله المقاول عن القيام بواجباته بدون عذر مقبول  -2

االجراتات القانونية فن حق الشلللللركة حسلللللب نظام فن حال فسلللللخ العقد يتم اتخاذ كافة  -3
 اللوازم واالشغال ويتم وضع الشركة على القائمة السودات.

 
 -: الشروط والمواصفات الخاصة لخدمات التنظيف -4
 

شرات اللوازم والخدمات :  أوالا  سية وتكون لها فن التطبيق قوة العقد ل سا شروط أ تعتبر هذه ال
وللجنة اللوازم واألشللللغال فن سلللللطة منطقة العقبة االقتصللللادية  نوتكون ملزمة للمتناقصللللي

 . الخاصة الحق بإهمال أي عرض غير ملتزم بأي من هذه الشروط
 
ظام  -1 مات ن نه مطلع ومتفهم لجميع مواد تعلي بأ نه  ما م ناقص التزا قديم عرض الم يعتبر ت

 طات.( وووائق دعوة الع2001( لسنة )4لدى السلطة  نظام ) اللوازم واألشغال

 
تحتفظ السللللللللطة بحقها فن رفض أي عرض دون بيان األسلللللللباب ولها الحق فن اختيار  -2

 . العرض الذي تراه مناسبا  و إحالته دون التقيد بأقل العروض قيمة

 

ألردنن شللاملة كافة الرسللوم والضللرائب والعوائد الحكومية وأية رسللوم األسللعار بالدينارا -3
 . السارية المفعولإضافية وذلك طبقا  لألنظمة والقوانين 

 

 على المتعهد أن يقوم باعتماد النماذج المرفقة بهذه الدعوة لتعبئة عرضه عليها. -4

 

 . يجب كتابة سعر الوحدة باألرقام والكلمات وبخط واضة أو طباعة -5

 

على الشركة أن تبين وبشكل واضة عنوانها الدائم ) الموقع وصندوق البريد والهاته  -6
 وتسمية الشخص المخول بالتوقيع .الخلوي والفاكا إن وجد ( 

 . ذكر الرقم الوطنن الضريبنيجب  -7

 
ع يلتزم الفريق الولانن بتوفير األعلداد المطلوبلة منله حسللللللللب التوزيع المتفق عليله بمواق -8

 أيام العطلة بيوم الجمعة وأول يوم باألعياد الدينية فقط. العطات طيلة أيام السنة وتنحصر
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يحق للفريق األول تعديل برنامج توزيع العمال حسب ما يراه مناسبا ولغايات مصلحة   -9

العمل بشكل مطلق دون أن يترتب عليه أية أوار ماليه وال يحق للفريق الوانن المطالبة 
 يحق له )الطره الوانن( كما وال والمواقع بزيادة ماليه تترتب على إعادة توزيع العمال

 . بأية مبررات مهما كانت المطلوبتنفيذ  االعتذار عن

حسب نظام اللوازم واالشغال الخاص بزيادة او تخفيض عدد العمال والمواقع  الحق للسلطة -10
  .دون الرجوع الى المقاول من قيمة العطات بنفا االسعار والشروط  025/0وبنسبة ال تتجاوز 

 

للتمديد لمدة اقصوووووواها و قابلة  االتفاقيةتوقيع  تاريخ عتباراا مناعام ميالدي كامل  مدة العقد : 
 فريقي العقد .موافقة انتهاء االتفاقية وب من تاريخثالثة أشهر 

 

 : ةأهلية الشركثانيا: 
 

 ( سنوات.5رات )ـــال ب -1
 ن .ـــتراك في الضمان ايجتماعي للعامليـــــايش -2
 للشركة . الذاتيةيرة ــــــالس -3
 .ة ـــــــراس مال الشرك -4
 ابقا مع السلقة ان وجدت .ــــــــــــة ســـــركـــعمل وتجارب الش-5

 

على الشركة أن ترفق فن العرض جميع الووائق والشهادات الوبوتية األصولية المذكورة  •
 . ( أعاله ويعتبر ذلك جزتا  ال يتجزأ من العرض5إلى  1فن البنود )من 

 

وتجاربها السابقة مع السلطة ان وجدت فن الدراسة سيتم االخذ بعين االعتبار خبرات الشركة  •
 الفنية لغايات االحالة.

 
ا   - : : التزامات المتعهدثالثا

 

 تجهيز فريق العمل وكافة الكوادر خطيا   باإلحالةعلى المتعهد الفائز بعد ان يتم تبليغه  -1

خالل ومباشرة العمل  ) (2حس  الجدول رقم  المواد الالزمة  1 )  (رقــم  حس  الجدول
وفن حال العمل على استقدام عمالة  ، باإلحالةمن تاريخ التبليغ  اسبوع زال تتجاوفترة 

وافدة بعد احالة العطات يلتزم المتعهد بتسليم تصارية العمال للسلطة قبل مباشرتهم العمل 
 لديه .

 .المعمول بها ة الوافدة وفق األنظمة والقوانينيجوز للمتعهد استخدام العمال -2
 

على المتعهد تقديم تصارية عمل سارية المفعول لكافة العاملين بالعطات من غير األردنيين  -3
المتعهد والشركة  علىإلى المدير اإلداري أو من ينوب عنه، وعلى ان تكون كفالة العاملين 

 العطات وتقديمها ضمن ووائق العطات . هاالمحال علي
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( من القيمة اإلجمالية لإلحالة صادرة %  10وبنسبة ال تقل عن )تقديم كفالة حسن التنفيذ  -4
 . عن بنك أو م سسة مالية عاملة فن المملكة مقبولة لدى صاحب العمل

 

شعار يلتزم المتعهد بتقديم زيا  موحدا  كامال  للعمال المقيمين إونات العمل على أن يحمل  -5
يظهر العامل بالمظهر الالئق  الشركة وبطاقته الشخصية موبتة على صدر كل منهم وان

 . طيلة ساعات العمل
 

من غير العمال المحددين كما ورد فن  )1(عدد لتزم المتعهد بتعيين مشرفا  متفرغا  ي  -6

شريطة تواجده طيلة ساعات العمل وأن يكون لديه خبرة  )1(رقـــــم جدول كميات العطات 
خدمات التنظيف معززة بوثائق خمسة سنوات عقدية في مجال اإلشراف على ال تقل عن  

 . أصولية مصدقة

 

عمال التنظيه وال يقبل يلتزم المتعهد بإوبات تواجد العاملين فن موقع العمل يوميا  للقيام بأ -7
، وسيتم حسم رواتب نقص ( المرفق1وذلك حسب الجدول رقم ) عدد العمالأي نقص فن 

العمال شهريا  طيلة األوقات المطلوبة فن العطات أو اتخاذ أي إجرات آخر حسب شروط 
 .مديرية اوقاه العقبة  االتفاق على أسلوب تنفيذ ذلك مع ويتم ,تنفيذ العطات 

 

 (8(لمدة  )شفت صباحن وشفت مسائن  (يوميا  شفتين عدد الشفتات بنظام  لتزم المتعهدي -8
  . كأقصى حد لكل شفت ساعات كاملة

 

حسب قانون العمل والعمال االردنن عند تعين أي شخص فن  بالعمل المتعهدان يلتزم  -9
 -االمور التالية :

 ان ال يقل اعمار المستخدمين عن ومانية عشرة عاما . -أ
المتعهد مس ول مس ولية تامة عن تصرفات مستخدميه أونات العمل وعليه أن يتقيد جميع  -10

 المستخدمين للعمل باألنظمة والقوانين النافذة وباآلداب العامة .
 

يحق لصاحب العمل فصل أي مستخدم غير مرغوب فيه للعمل بمواقعها وعلى المتعهد   -11
 توفير البديل فورا .

 

الى على المتعهد تقديم شهادات عدم محكومية من الجهات المختصة لجميع العاملين      -12
 .ول ألالفريق ا

 

 يلتزم المتعهد بتنفيذ برنامج العمل اليومن / األسبوعن / والدوري المعد من قبل السلطة   -13
 ./ مراقب المساجد  مديرية اوقاه العقبةبالتنسيق 

 

 على المتعهد الحصول على الموافقات األمنية الالزمة والتصارية الالزمة للمستخدمين  -14
 . مقتضيات العملوفق 

 

واألشغال للسلطة جزتا  من العطات وعلى المقاول االلتزام بما ورد نظام اللوازم  يعتبر -15
 . بهما إضافة إلى جميع التعليمات والشروط الواردة فن العطات

 

 .ما هو محدد ( حسب2يلتزم المتعهد بتقديم جميع المواد المذكورة في الجدول رةم ) -16

السلقة  /خالل من المعدحسب البرنامج لمسجد ا الكامل على نظافةوالرةابة  يكون ايشراف -17
   .مااو من ينوب عنه –مديرية اوةاف العقبة و 
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 عمال ايردني. لوا العمل يكون الحد ايدنى لألجور وساعات العمل حسب ةانون  -18

 

   -نظام اللوازم واألشغال لسلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة : -9
 أ  18المادة -9-1
 

مع مراعاة جميع الشروط المطلوبة فن دعوة العطات من حيل الجودة ومدة التوريد أو   -أ  
التنفيذ ومدى قدرة المحال علية على االلتزام بذلك يجوز للجنة أن تحيل العطات على 

 العرض األفضل واألنسب دون التقيد بأقل األسعار .
 

ت مرتفعة أو ال تتناسب مع المبالغ إذا وجدت اللجنة إن األسعار المقدمة فن أي عطا -ب 
المقدرة والمخصصة لشرات اللوازم أو تنفيذ األشغال المطلوبة ، فيترتب عليها بعد 

 -اخذ موافقة الرئيا اتخاذ أي من اإلجراتات التالية :
 

التفاوض المباشر مع صاحب العرض األقل سعرا ومن يليه تدرجا لتخفيض أسعاره إلى  -1
اللجنة مناسبا على أن ال يكون هناك أي تعديل على الشروط ومتطلبات المقدار الذي تراه 
 العطات األصلية .

إلغات العطات والتفاوض مباشرة مع الذين اشتركوا فيه للحصول على األسعار والشروط  -2
 األسعار والشروط . أفضلالمناسبة وتلزيم توريد اللوازم أو تنفيذ األشغال المطلوبة لمن قدم 

 إلغات العطات واستدراج عروض  -3

 إعادة طرح العطات . -4

 
 أ21المادة -9-2

يتم تبليغ المتعهد الذي أحيل عليه العطات بقرار اإلحالة بالبريد المسجل على العنوان الموبت  -أ 
بالعرض الذي تقدم به أو بأي وسيلة من وسائل االتصال الحديوة التن يمكن توويقها على أن 

 تتجاوز سبعة أيام من تاريخ تصديق قرار اإلحالة وقبل انتهات مدة سريان يتم ذلك خالل مدة ال
 األسعار المعروضة فن جميع األحوال .

 
على المشترك فن أي عطات باستونات عطاتات الخدمة الهندسية واالستشارية أن يرفق  -  

( %  5ز نسبة )بالعرض الذي تقدم به كفالة بنكية بمبلغ مقطوع تحدده اللجنة على أن ال يتجاو
من مقدار المبلغ المعروض وعلى من يحال عليه العطات قبل توقيع اتفاقية اإلحالة تقديم كفالة 

( من مبلغ اإلحالة وتعاد إلى المتنافسين الذين لم تتم % 10بنكية لضمان حسن التنفيذ بنسبة )
 اإلحالة عليهم كفاالت االشتراك فن العطات المقدمة منهم .

 

تحفظ العينات التن قدمت من قبل الشخص الذي أحيل عليه العطات لدى رئيا القسم  –ج 
وتتله العينات األخرى أو تصبة ملكا للسلطة ما لم ينص على غير ذلك فن ووائق العطات 

 بها.المعمول  لألصولوسجالتها وفقا  قيود السلطةويتم إدخالها فن 
 

 أ22المادة -9-3
 
اإلحالة على أن ينص فن العقد  أي عطات عقدا لتنفيذه وفقا لقرار عليهيوقع الشخص الذي أحيل  -أ

على الشروط والمواصفات واألمور األخرى الواردة فن دعوة العطات وفن الووائق والمخططات 
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المرفقة أو الملحقة به وتعتبر األحكام اإلجراتات المنصوص عليها فن هذا النظام جزتا  من شروط 
 العقد . 

 
ال يجوز للمتعهد الذي أحيل عليه أي عطات إن يتنازل عنه أو عن أي جزت منه بأي صورة   -ب

كانت إلى أي شخص آخر دون موافقة خطية من اللجنة وحسب الشروط والضمانات التن تقررها 
 المجلا على هذا التنازل . شريطة مصادقة

 

 أ23المادة -4- 9
 
بعد تبليغه بقرار اإلحالة بتوقيع عقد تنفيذه وتقديم الكفاالت  إذا لم يقم المتعهد الذي أحيل علية العطات -أ

القرار  تبليغهالمطلوبة منه بمقتضى إحكام هذا النظام خالل أربعة عشر يوما من تاريخ  تأو التأمينا
يعتبر مستنكفا  عن تنفيذ اإلحالة ويصادر مبلغ الكفالة أو التامين الذي قدمه عند اشتراكه فن العطات  

  -فن هذه الحالة  أن تتخذ اإلجراتات التالية أو أيا منها : وللجنة 
 

 إحالة العطات على مقدم العرض األفضل الذي يلن عرض المستنكه عن التنفيذ .  - 1
 . واعادة طرحهإلغات العطات  - 2

من هذه الفقرة  (2( و)1إلزام المتعهد المستنكه فن أي من الحالتين المذكورتين فن البندين ) - 3
 لحقت بها نتيجة إستنكافه. ربفرق السعر وبأي مبالغ تحملتها السلطة أو أضرا

 حرمان المتعهد المستنكه من االشتراك فن عطاتات السلطة لمدة ال تقل عن سنة.  -4
 

أو إنذار  رتقوم اللجنة بأي إجرات منصوص عليه فن هذه المادة دون أن تكون ملزمة بتوجيه أي إخطا -ب
 كه أو المتخله قبل تنفيذ تلك اإلجراتات  .إلى المتعهد المستن

 
السلطة بحقها فن رفض أي عرض دون بيان األسباب ولها الحق فن اختيار العرض الذي تراه تحتفظ      9-4

 مناسبا  وإحالته دون التقيد بأقل العروض قيمة.
 

 إبدات األسباب.دون  من شركة أكورتحتفظ السلطة بحقها فن تجزئة العطات واحالته على    9-5
 

 .ةيجب كتابة سعر الوحدة باألرقام والكلمات وبخط واضة أو طباع  -9-7
 

     على المتعهد الذي يحال علية العطات أن يقوم بتوقيع االتفاقية خالل مدة اسبوع من   9-6

   تاريخ   قرار االحالة وان يقوم بالمباشرة بتنفيذ األعمال موضوع العطات فور تسلمه       
 . يليهذلك يعتبر مستنكفا" ويتم اختيار العرض الذي  باإلحالة وخالهأو إعالمه        

 
على المقاول أن يبين وبشكل واضة العنوان الدائم )الموقع وصندوق البريد والهاته الخلوي والفاكا إن  7-9

 .  وجد( وتسمية الشخص المخول بالتوقيع

 

اعتبارها الكميات الدقيقة  زكميات تقديرية وال يجو إن الكميات الوارد ذكرها فن جدول الكميات هن 8-9
 والفعلية.

 على المقاولين المشاركين فن العطات زيارة الموقع وبالتنسيق مع األجهزة الفنية فن السلطة. 9-9

 

ودون  تنفيذ المطلوبيعتبر كل أمر عمل هو بموابة مشروع منفصل وعلى المقاول المباشرة الفورية فن   10-9
 قوم السلطة بتكليه مقاول آخر وعلى حسابه بالغا ما بلغت من تكاليه .تأخير وخاله ذلك ست
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 ) 1 (جدول رقم 

 روات  كادر خدمات التنظيف الشهري
 

الرات   العدد المهنة الرقم
 الشهري

 مالحظات المجموع

في   غمتفر نظافة ومراق  عمال مشووووووورف -1
في عقوووديوووه  ( سووووووونوات 5الموقع خبرة )
 أعمال اإلشراف

1    

    1 عامل زراعي متخصص -2

  9 عامل نظافة  -3
 

  

    2 عاملة نظافة 4

    13 المجمــــــــــــــوع

 
 (2جدول رقم )

ا   تكلفة توفير واستخدام المعدات التالية لتنظيف شهريا
 المبلغ سعر الوحدة الكمية الوحدة المعدات واللوازم المطلوبة الرقم

 دينار فلس دينار فلس

هوفر  حجم كبير لسح  الغبار وشفط المياه ال  ةماكين 1
 . لتر 15واط و 2000تقل عن 

     2 عدد

     مقطوع مقطوع أدوات التنظيف اليدوية المختلفة 2
3 
 
 

تقوووديم واسوووووووتخووودام مواد التنظيف والتعقيم والمبيووود 
الحشوووووووري والبلا ومعطرات السوووووووجوووواد ومعطرات 
االرضوووويات وملحقاتها الثابتة وخاصووووة لدورات المياه 

 -وحس  االتي :التابعة للمسجد ومن أجود األصناف  
 

 
 باكيت فاين سح  لداخل المسجد

 ، لدورات المياهوقطع الصابون 
 ومعطرات الجو ،
  وملمعات االثاث
 معطر السجاد 

 ديتول
 فالش

 120*90أكياس نفايات سوداء 
 90*70أكياس نفايات سوداء  

 فاين تواليت لدورات المياه     
 سيرف

 ملمع إيزي 
 صابون أرضيات
 لسالت نفايات صغيرة أكياس بيضاء

 كلور
 

 
 
 
 
 
 

 باكيت
 قطعه
 علبه
 علبه
 لتر 1 علبه
 لتر  5  عبوة

 لتر  5  عبوة
 ربطة 
 ربطة
 رول
 باكيت
 عبوة
 لتر  5لتر

 ربطة 
 لتر  5 عبوة
 

 
 
 
 
 
 

100 
100 
15 
10 
10 
5 
5 

حسووووووو  
 الحاجة

360 
50 
10 
5 
2 
5 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   المجموع 
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 نموذج كتا  عرض المناقصة
Letter of Tender 

 
 

 ........................................المشروع : ............................. العطات رقم : 
 
 

 إلى السلللللللللادة )صلللللللللاحلللب العملللل( : ..............................................................
لقد قمنا بزيارة الموقع  والتعره على الظروه المحيطة به، كما قمنا بدراسلللللللة شلللللللروط العقد، 

لحق عرض المناقصللللة، والجداول األخرى، والمواصللللفات، والمخططات، وجداول الكميات، وم
ومالحق العطات ذات األرقام:.................................. المتعلقة بتنفيذ أشلللللللغال المشلللللللروع 
المذكور أعاله. ونعرض نحن الموقعين أدناه أن نقوم بتنفيذ األشغال وإنجازها وتسليمها وفقا لهذا 

علاله ملقللللابللللل ملبلللللغ إجلمللللاللن أاللعللرض الللللذي يشللللللللمللللل كللللل هللللذه اللووللللائلق اللمللللدرجللللة 
وقدره:.......................................... أو أي مبلغ آخر يصبة مستحقا لنا بموجب شروط 

 العقد.
 

إننا نقبل تعيين "مجلا فض الخالفات" بموجب "الفصل العشرين" من شروط العقد وسوه نقوم 
 باالتفاق على تعيين أعضائه حسب ملحق عرض المناقصة.

 
( يوما من تاريخ إيداع العروض، وأن يبقى 90افق على االلتزام بعرض المناقصللللة هذا لمدة )نو

العرض ملزما لنا، ويمكنكم قبوله فن أي وقت قبل انقضلللللللات مدة االلتزام هذه كما نقر بأن ملحق 
 عرض المناقصة يشكل جزتا ال يتجزأ من "كتاب عرض المناقصة".

 
( من شللروط 4/2دم ضللمان األدات المطلوب بموجب المادة )نتعهد فن حالة قبول عرضللنا، أن نق

العقد، وأن نباشلر العمل بتاريخ أمر المباشلرة، وأن ننجز األشلغال ونسللمها وفقا لمتطلبات ووائق 
 العقد خالل مدة اإلنجاز.

 
 وما لم يتم إعداد وتوقيع اتفاقية العقد فيما بيننا، وإلى أن يتم ذلك، فإن كتاب عرض المناقصة هذا

 مع كتاب القبول أو قرار اإلحالة الذي تصدرونه يعتبر عقدا ملزما فيما بيننا .
 

 ونعلم كذلك بأنكم غير ملزمين بقبول أقل العروض قيمة أو أي من العروض التن تقدم إليكم.
 

 حرر هللذا العرض فن اليوم:  ............... من شلللللللهر: ............. عللام: ....................
 لمنلللاقص: ............................... شللللللللللاهلللد: ........................................توقيع ا
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 2-د

 نموذج اتفاقية العقد
Form of Contract Agreement 

 
 

 : ............................. العطات رقم     المشروع: ....................................... 
 االتفاقية فن هذا اليوم ............من شهر ............ لسنة ......................حررت هذه 

 -بين :
 

صللللاحب العمل :  سلللللطة منطقة العقبة االقتصللللادية الخاصللللة ويمولها رئيا مجلا المفوضللللين 
 باعتباره الفريق األول .

 ......  باعتباره الفريق الوانن .والمقاول  :   ..................................................
 

للللمللللا كللللان صللللللللللاحللللب اللللعلللمللللل راغلللبللللا فلللن أن يلللقلللوم اللللملللقللللاول بلللتلللنلللفللليللللذ أشلللللللللغللللال 
مشروع:  ...............................................................................................

.. 
 

األشللغال وإنجازها وتسللليمها وفقا ولما كان قد قبل بعرض المناقصللة الذي تقدم به المقاول لتنفيذ 
 لشروط العقد .

 
 فقد تم االتفاق بين الفريقين على ما يلن:

 
 يكون للكلمات والتعابير الواردة فن هذه االتفاقية نفا المعانن المحددة لها فن شروط العقد  - 1

 فيما بعد. االمشار إليه    
 
 هذه االتفاقية وتتم قراتتها وتفسيرها بهذهتعتبر الووائق المدرجة تاليا جزتا ال يتجزأ من  - 2

 الصورة:    
 كتاب القبول .  -أ 

    كتاب عرض المناقصة . -ب 
 مالحق المناقصة ذات األرقام .  -ج 
 شروط العقد )الخاصة والعامة( . -د 
 المواصفات . -هـ 
 المخططات . –و 
 قبل قرار اإلحالة ( . الجداول المسعرة )جداول الكميات أو أية جداول أخرى تصدر -ز 
 قيمة العقد المقبولة  : ............................................................. - 3
 : .............................................................  مدة اإلنجــــاز -4
 .......................غرامة التأخيــر   : ...................................... -5
 

وصلللل رسلللوم طوابع وجامعة 
 رقم

 
 

  التاريخ  القيمة 
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إزات قيام صللللاحب العمل بدفع الدفعات المسللللتحقة للمقاول وفقا للشللللروط، يتعهد المقاول  - 6
 بتنفيذ األشغال وتسليمها وفقا ألحكام العقد.

 
وفقا ألحكام العقد ، يتعهد صلللاحب إزات قيام المقاول بتنفيذ األشلللغال وإنجازها وتسلللليمها  - 7

العمل بأن يدفع إلى المقاول قيمة العقد بموجب أحكام العقد فن المواعيد وباألسللللللللوب المحدد فن 
 العقد.

 
ما تقدم فقد اتفق الفريقان على إبرام هذه االتفاقية وتوقيعها فن الموعد المحدد أعاله على  اوبنات

 وذلك وفقا للقوانين المعمول بها.
 
 الفريق الثاني  )المقاول(     ريق األول )صاح  العمل(            الف

 

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

 االسـم: 
 

 رئيا مجلا المفوضينالوظيفة: 
 
 
 

 وقد شهد على ذلك:.
 

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

 االسم   : 
 

 الوظيفة : 

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

 االسم: 
 

 الوظيفة: 
 
 
 

 وقد شهد على ذلك: 
 

 التوقيع : ........................................
 
 سم   : اإل
 

 الوظيفة : 
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 الخالصة النهائية
المسواجد خدمات تنظيف تقديم ( الخاص ب78/2018العطاء لوازم رقم )المشوروع : 

 في منطقة العقبة االقتصادية الخاصة .
  

 
 المبلغ

 ف د الرقم البيـــان

 -1 روات  كادر المشروع الشهرية  

مجموع قيمة تكاليف توفير واسوووتخدام المعدات ومواد التنظيف   
ا.  شهريا

2- 

 * المجموع الكلي   

 % خصم  
 زيادة %

* 

 * المجموع النهائي لألعمال  

 
  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ______________________________________المجموع النهائي كتابة:   ___________
 ______________________________________:  ______ ةصـــــاــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــناسم الم
 __ __________________________________________   ــــخ :ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالتاريـــ

 ________________________________:   ____________ ـــــةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــختم الشرك

 ___________________________خلوي      هاتف الشركــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : _____________

 _____________________: _________________________فاكس الشركــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة


