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 المملكة األردنية الهاشمية 
 

 سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة 
 المالية مديرية الشؤون 

 
 (2022/  51)   رقـــــــم عطاء لوازمال

خدمات غيار الزيوت والتشحيم والغسيل ودراي كلين والبناشر لمركبات وآليات  تقديم 
 السلطة 

خدددمددات غيددار الزيوت بتقددديم    الخاص   (2022 /  51)  لوازم  العطـاء :وموضـــــوع    رقم  -1
 والتشحيم والغسيل ودراي كلين والبناشر لمركبات وآليات السلطة.

 
 :وموقع تنفيذ العطاء الوصف العام للعطاء -2

بلبدةلاد قع شلللر ن   قن خالل قبةملء قوضلللول قبا     ترغب سللل من قةمان قبةاان قصاديللللخان قب ل لللن
ودراي وغسددديل البودي الخاروا والداخلا خدمات غيار الزيوت والتشدددحيم  بأعملل    قد يلللليللللن ب ا ل 

 ( .5,4,3,2,1وحسب الجداول )  كلين والبناشر لمركبات وآليات السلطة 
 

 :المواصفات الخاصة للعطاء -3
 -المطلوبة وتشمل ما يلي:الخدمات 
 : الغسيل والتنظيف وتشملخدمة  -أ

الاااخي  وال نااص   وااااص ا  والي اياص وال واناا الاااخييا   تنظيف وغساااااياد اللوار الخاص      -1
 ليص فيهص واألسقف والز صج  .

 غسد اليح ك لإستخاام يزيد الشحوم والزيو  .  -2

 ا ار كيين لييقصعا وليحتويص  الغ ف  الااخيي  لصلكصيد ) ليي كل  , الحصفي  , اآللي  (  . -3
 نظصف  األلواا والشلصليك والف ش . -4
 األ ضيص  ويسح وتيييع التصليو ولاصنص  األلواا .تنظيف  -5

 .تنظيف ينصفض الس صئ  -6

اساتخاام يواا التنظيف وييافص  ال و النانصعي  وتا   واع عصلي  اساتخاام اليكصنل الكه لصئي    -7
 . الف اغص   الغلص  ين شفا لتنظيف األ ضيص  وزوايص الغ ف والك اس  و

 ص  ينهص .تنظيف فالت  الهواء والتكييف وشفا الغل -8

 

 وتشمل : والتشحيم غيار الزيوت ةخدم -ب        

 تفقا  ييع الزيو  ليي كل  أواأللي  . .1

 غيص  الزيو  والفالت  حسا الايا . .2

 التشحييم . .3

 وتشمل : البناشرإصالح  ةخدم -ج 
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 فح  اااص ا  وعيص  الهواء لهص . .1

 إنالح اللنصش  ف  اليحا  أو ف  يوقع العيد حسا الايا . .2

 ت ني  اااص ا  . .3

 
ــيل  إلتزامات الفريق الثاني  )المتعهد (    -ثالثاً : ــحييم والغســ في تقديم خدمات غيار الزيت والتشــ

 - : والبناشر
 
ف  سصعص  يحااة يوييص لإستثنصء يوم ال يع  لضيصن عام  تقايم الخايص  أعالع  تكاااون ساااصعص    -1

 الف يق األود أو ين ينوا عنه . إعصق  العيد ويتم االتفصق لخنو  تلك يع 

 ييتزم اليتعها لإعاصء األولوي  لي كلص  السياااا  لغصيص  تقايم الخايص  أعالع .  -2

 ييتزم اليتعها لخايا  اللنصش ف  اليوقع إتا تعت  إحضص  الي كل  أو اآللي  إلى اليحا  .   -3

 ص إتا هنصك حص اااا  . ييتزم اليتعها لتفقا  ييع الزيو  والفالت  وييصع ال وايت  وتزوياه   -4

وتح    -5 عهاته  ف   تكون  لهص  اليتعها  تزويا  يتم  الت   السيا   واليص   لي كلص   الخصن   الزيو  
قسم ح ك    عييه ين  ئيل  / ويناق  الزيو   يصيو   أي ين  عيى  لنصءاً  يتم  يسؤليته ون فهص 

 الي كلص  واألليص  . 

لي  نتي   ااهيصد و/أو التقني  لصلقيصم  ييتزم اليتعها لتحيد أياا  أض ا قا تيحق لصلي كل  أو األ -6
 لتقايم الخايص  أعالع عيى الو ه األكيد . 

ييتزم اليتعها لتوفي  وتخني  يستواع ف  اليحا  تتوف  فيه ش وا ويتايلص  السالي  العصي    -7
لحفظ وتخزين الزيو  والشحويص  الت  يتم تزوياع لهص ين قلد يأيو  الزيو  / قسم إاا ة ح ك   

 ص  شه يصً وليو ا كشف إستالم  سي  لغصيص  ن فهص لي كلص  وآليص  السيا  فقا . الي كل

ييتزم اليتعها لتحيد يسؤولياا  أيااا  أض ا  قا تيحق لصلزيو  والشحويص  اليخزن  لايه والت    -8
ه  ف  عهات  نتي   ااهيصد و/أوإسصءة إستخاايهص و/أو إستخاايهص لغي  ي كلص  وآليص  نصحا  

 العيد . 

يتازم اليتعها لتقايم كشوفص  شهاا ي  يفني  لصلخايص  اليقاي  والينفتة ) خايص  غيص الزيو   ي -9
 و/أو التشحييم , الغسيد , واللنصش ( لي كلص  وآليص  نصحا العيد يع الياصلل  اليصلي  . 

 

 - المواد المشمولة بالعمل: -رابعاً:

 

لتوفي    الخصن   نفقته  وعيى  اليقصود  الزيو   يتعها  ويزيال   التنظيف  ويواا  يعاا   وإستعيصد 
 والشحوم وييافص  ال و ين أ وا األننصفو ولصلكييص  الينصسل . 

 

 اإلجراءات والعقوبات والمخالفات : -خامساً :

 

خ ي    لصررراحل ال تو يوجتن يه تن إو ار ا لشررر وم ومواترررفاا ال  ا  في حال وجود مخالفة    – 1

 .في مدة إقصاها ثالثة إيام من يا يخ الت لتغ بالتخالفة الوضع لتصويل 

( و  1لت ه واحده فقط واذا لم يتم يصررويل الوضررع خالل الت ددة في ال هد    يوجن الته تن إو اإلر ا  -2

  -يك   التقصت  م ة اخ ى يتم يوجتن التخررالفاا كتا هي مد جن إدراه :

 

 ين قيي  الفصتو ة الشه ي  .  % ( 5)    اليخصلف  األولى -أ      

 ين قيي  الفصتو ة الشه ي  . % ( 10)   اليخصلف  الثصني  - ا     
 ين قيي  الفصتو ة الشه ي  . %( 20)   اليخصلف  الثصلث    -ج     
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واألشغصد ف  سيا  يناق  العقل  االقتنصاي  الخصن     م وف  حصد وقوع يخصلف   الع  تليغ ل ن  اليواز
والتعيييص     2001لسن       4الالزي  وفق أحكصم نظصم اليوازم واألشغصد ليسيا   قم    التخصت اا  اءا  
 النصا ة ليو له. 

اليقصود ين خالد وكييه     -ا   إلالغ  ولعا  العيد  يحق لنصحا  اليتكو ة سصلقصً  الحصال   ف  أر ين 
ته يهيص ليغ  هتع  اليفوض ف  اليوقع القيصم لصألعيصد اليايول  وعيى حسصله وحسم تكصليفهص ين يستحقص
لتنويا    أسلوع التكصليف، ولحصل  االستي ا  ف  التقني  أو ااخالد لش وا العقا فيتم إنتا ع لياة  

أوضصعه، وإتا استي  ف  التقني  فصنه يتم إقنصؤع عن العيد وينصا ة كفصالته ويحت زاته والعيد  
أو أض ا  أو فص ق لصلكيف  لنصحا    عيى حسصله ويالحقته قصنونيصً ف  حصد إتا ت تا عييه أي  تعويضص  

 اتا تي  يخصلف  اليقصود لي تين او اكث  خالد ياة العاصء)سن  ييالاي ( العيد 
ليسيا  الحق ف  عام التعصيد يع اليقصود ف  الي ا  القصاي  ولهص الحق ف  وضع اسم الش ك  عيى  

 القصئي  السوااء. 
 

 -روط فسخ العقد:ــــــــش -سادساً :
   

 العقا لين الا فين ويعتل  الغيصً ف  الحصال  التصلي  : يفسخ 
 إتا تخيى اليقصود عن العقا .  -1
 إتا تخيف اليقصود عن القيصم لوا لصته لاون عت  يقلود .  -2

ف  حصد فسخ يتم إتخصت كصف  اا  اءا  القصنوني  حسا نظصم اليوازم واألشغصد ويتم   -3
 وضع الش ك  عيى القصئي  السوااء. 

 
 

    -ط الخاصة بالعطاء : الشرو  - 4 
 

تعتل  هتع الش وا أسصسي  ويكون لهص ف  التاليق قوة العقا لش اء اليوازم والخايص  وتكون    -:أوالً 
ولي ن  اليوازم واألشغصد ف  سيا  يناق  العقل  االقتنصاي  الخصن  الحق لإهيصد    نييزي  لييتنصقني 

 أر ع ض غي  ييتزم لأر ين هتع الش وا :  
 

نظصم   -1 تعيييص   يواا  ل ييع  ويتفهم  يايع  لأنه  ينه  التزايص  الينصق   تقايم ع ض  يعتل  
 اصء . ( ووثصئق اعوة الع2001( لسن  )4اليوازم واألشغصد لاى السيا  نظصم ) 

تحتفظ السيا  لحقهص ف   فض أر ع ض اون ليصن األسلصا ولهص الحق ف  اختيص  الع ض  -2
 التر ت اع ينصسلصً وإحصلته اون التقيا لأقد الع وض قيي  . 

ليسيا  التعصقا يع الف يق الثصن  ضين يواقع اخ ى غي  و ااة ف  العاصء اليتكو  سصلقصً   -3
 .  يتايلص  وش وا ويوانفص  نفل العاصء ويكون تلك لصاللتزام حسا  

األسعص  لصلاينص  األ ان  شصيي  كصف  ال سوم والض ائا والعوائا الحكويي  وأي   سوم   -4
 إضصفي  وتلك القصً لألنظي  والقوانين السص ي  اليفعود . 

 عيى اليتعها أن يقوم لصعتيصا النيصتج الي فق  لهتع الاعوة لتعلئ  ع ضه عييهص .  -5

 سع  الوحاة لصأل قصم والكييص  ولخا واضح أو الصع  . ي ا كتصل   -6

الل يا والهصتف   -7 اليوقع ونناوق   ( الاائم  تلين ولشكد واضح عنوانهص  أن  الش ك   عيى 
 الخيور والفصكل إن و ا ( وتسيي  الشخ  اليخود لصلتوقيع . 

 ي ا تك  ال قم الوان  الض يل  .  -8
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9-  : العقد  من    مدة  أعتباراً  كامل  ميالدي  لمدة  عام  للتمديد  وقابلة  األتفاقية  توقيع  تاريخ 
) السلطة( ولمدة    الفريق األول  من تاريخ إنتهاء اإلتفاقية بموافقة  أقصاها ثالثة شهور

 . دبموافقة فريقي العق جديد عام

ليسيا  التعصقا يع الف يق الثصن  ضين يواقع اخ ى غي  و ااة ف  العاصء اليتكو  سصلقصً   -10
 سا يتايلص  وش وا ويوانفص  نفل العاصء ويكون تلك لصاللتزام ح

 
 
 

 : ةأهلية الشركثانيا : 
( خيس   5000أن تكون الش ك  يس ي  لاى وزا ة الننصع  والت ص ة ول أسيصد ال يقد عن )  -1

 آالف اينص  ولايهص  خن  يهن سص ي  اليفعود تخولهص اليشص ك  لصلعاصء . 

ال  وغيص  الزي  والتشحيم    اآلليص  الي كلص  وأن يكون لاى الش ك  خل ة ف  ي صد تنظيف   -2
 . ( سنوا  ف  ي صد تقايم خايص  غيص  الزيو  والتشحيم والغسيد واللنصش  5تقد عن ) 

عيى الش ك  أن ت فق ف  الع ض  ييع الوثصئق والشهصاا  الثلوتي  األنولي  اليتكو ة ف    -3
 لع ض . ( أعالع ويعتل  تلك  زءاً ال يت زأ ين ا2إلى  1اللنوا )ين  

 

   -طريقة تقديم العروض : -رابعا  
المغلف اسم العرض اسم الشركة ورقم واسم     -  1 تقديم العرض فا مغلف واحد ويكتب على  يتم 

 ء. العطا
   -نظام اللوازم واألشغال لسلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة : -10

 

يع ي اعصة  ييع الش وا اليايول  ف  اعوة العاصء ين حيث ال واة وياة التو يا أو      - أ    -   18  المادة
التنفيت وياى قا ة اليحصد عيي  عيى االلتزام لتلك ي وز لي ن  أن تحيد العاصء عيى الع ض األفضد  

 واألنسا اون التقيا لأقد األسعص  . 

اليقاي  ف  أر عاص  -ا         ان األسعص   الي ن   اليلصلغ  إتا و ا   تتنصسا يع  أو ال  ء ي تفع  
اليقا ة واليخنن  لش اء اليوازم أو تنفيت األشغصد اليايول  ، فيت تا عييهص لعا اخت يوافق   

 - ال ئيل اتخصت أر ين اا  اءا  التصلي  :
التفصوض اليلصش  يع نصحا الع ض األقد سع ا وين يييه تا  ص لتخفيض أسعص ع إلى اليقاا  التر   -1

 ن  ينصسلص عيى أن ال يكون هنصك أر تعايد عيى الش وا ويتايلص  العاصء األنيي  . ت اع الي 
إلغصء العاصء والتفصوض يلصش ة يع التين اشت كوا فيه ليحنود عيى األسعص  والش وا الينصسل  وتيزيم   -2

 تو يا اليوازم أو تنفيت األشغصد اليايول  لين قام افضد األسعص  والش وا . 

 تا اج ع وض . إلغصء العاصء واس  -3

 إعصاة ا ح العاصء  -4

 
يتم تلييغ اليتعها التر أحيد عييه العاصء لق ا  ااحصل  لصلل يا اليس د عيى العنوان اليثل    - أ  -21لمادة ا

لصلع ض التر تقام له أو لأر وسيي  ين وسصئد االتنصد الحايث  الت  ييكن توثيقهص عيى أن يتم تلك خالد  
أيصم ين تص يخ تنايق ق ا  ااحصل  وقلد انتهصء ياة س يصن األسعص  اليع وض  ف   ياة ال تت صوز سلع   

  ييع األحواد . 
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عيى اليشت ك ف  أر عاصء لصستثنصء عاصءا  الخاي  الهناسي  واالستشص ي  أن ي فق لصلع ض التر    - ب  
ين يقاا  اليليغ اليع وض    )  5 %تقام له كفصل  لنكي  ليليغ يقاوع تحااع الي ن  عيى أن ال يت صوز نسل  ) 

(  10 %وعيى ين يحصد عييه العاصء قلد توقيع اتفصقي  ااحصل  تقايم كفصل  لنكي  لضيصن حسن التنفيت لنسل  ) 
 ين يليغ ااحصل  وتعصا إلى اليتنصفسين التين لم تتم ااحصل  عييهم كفصال  االشت اك ف  العاصء اليقاي  ينهم . 

ين قلد الشخ  التر أحيد عييه العاصء لاى  ئيل القسم وتتيف العينص     تحفظ العينص  الت  قاي   –ج 
األخ ى أو تنلح ييكص ليسيا  يص لم ين  عيى غي  تلك ف  وثصئق العاصء ويتم إاخصلهص ف  قيوا السيا   

 وس التهص وفقص لالنود اليعيود لهص . 
 
فقص لق ا  احصل  عيى أن ين  ف   يوقع الشخ  التر أحيد عييه أر عاصء عقاا لتنفيتع و  - أ  - 22لمادة  ا

واليخااص    الوثصئق  وف   العاصء  اعوة  ف   الوا اة  واأليو األخ ى  واليوانفص   الش وا  عيى  العقا 
 الي فق  أو الييحق  له وتعتل  األحكصم اا  اءا  اليننو  عييهص ف  هتا النظصم  زءاً ين ش وا العقا .  

اصء أن يتنصزد عنه أو عن أر  زء ينه لأر نو ة كصن   ال ي وز لييتعها التر أحيد عييه أر ع   - ب  
ش يا    تق  هص  الت   والضيصنص   الش وا  وحسا  الي ن   ين  يوافق  خاي   اون  آخ   أر شخ   إلى 

 ينصاق  الي يل عيى هتا التنصزد . 

 
فيتع وتقايم  إتا لم يقم اليتعها التر أحيد عيي  العاصء لعا تلييغه لق ا  ااحصل   لتوقيع عقا تن -أ-23المادة 

ين تص يخ تلييغ     النظام خالل أربعة عشر يومااليايول  ينه ليقتضى إحكصم هتا      الكفصال  أو التأيينص
الق ا  يعتل  يستنكفصً عن تنفيت ااحصل  وينصا  يليغ الكفصل  أو التصيين التر قايه عنا اشت اكه ف  العاصء  

   - أو أيص ينهص :ولي ن  ف  هتع الحصل  أن تتخت اا  اءا  التصلي  
 
 إحصل  العاصء عيى يقام الع ض األفضد التر يي  ع ض اليستنكف عن التنفيت .   -  1
 إلغصء العاصء واعصاة ا حه .  -  2

( ين هتع الفق ة لف ق  2( و) 1إلزام اليتعها اليستنكف ف  أر ين الحصلتين اليتكو تين ف  اللناين )  -   3
 لحق  لهص نتي   استنكصفه .   أض االسع  ولأر يلصلغ تحييتهص السيا  أو 

 ح يصن اليتعها اليستنكف ين االشت اك ف  عاصءا  السيا  لياة ال تقد عن سااان .   -4

أو إنتا      تقوم الي ن  لأر إ  اء يننو  عييه ف  هتع اليصاة اون أن تكون ييزي  لتو يه أر إخاص  -   ب
 اءا   . إلى اليتعها اليستنكف أو اليتخيف قلد تنفيت تيك اا  

السيا  لحقهص ف   فض أر ع ض اون ليصن األسلصا ولهص الحق ف  اختيص  الع ض التر ت اع  تحتفظ    - 5
 ينصسلصً وإحصلته اون التقيا لأقد الع وض قيي . 

 اون إلااء األسلصا.  تحتفظ السيا  لحقهص ف  ت زئ  العاصء واحصلته عيى اكث  ين ش ك    -6
 .   صم والكييص  ولخا واضح أو الصعي ا كتصل  سع  الوحاة لصأل ق  -7
  يحصد عيي  العاصء أن يقوم لتوقيع االتفصقي  خالد ياة اسلوع ين تص يخ   ق ا  االحصل  عيى اليتعها التر  -8

يعتل    العاصء فو  تسييه أو إعاليه لصاحصل  وخالف تلك  لتنفيت األعيصد يوضوع  لصليلصش ة  وان يقوم 
 يستنكفص" ويتم اختيص  الع ض التر ييي  . 

عيى اليقصود أن يلين ولشكد واضح العنوان الاائم )اليوقع ونناوق الل يا والهصتف الخيور والفصكل  -9
 توقيع .  إن و ا( وتسيي  الشخ  اليخود لصل

اعتلص هص الكييص  الاقيق     ز إن الكييص  الوا ا تك هص ف   اود الكييص  ه  كييص  تقاي ي  وال ي و-10
 والفعيي . 
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يعتل   و  عيى اليقصولين اليشص كين ف  العاصء زيص ة اليوقع ولصلتنسيق يع األ هزة الفني  ف  السيا  - 11
يلصش ة الفو ي  ف  تنفيت  اليايوا واون تأخي   كد أي  عيد هو ليثصل  يش وع ينفند وعيى اليقصود ال

 وخالف تلك ستقوم السيا  لتكييف يقصود آخ  وعيى حسصله يهيص ليغ  ين تكصليف . 
 
 
 
 
 

 (5عدد )  جدول الكميات وخالصته
 

 ( 1جـدول رقـــم )
 خــــدمة الغسيل 

 

  مالحظات السعر نوع اآللية  نوع الغسيل  الرقم

 اينص   فيل
 ســـيارة / بك اب بودي خارجي 1

 

   

 حافلــة متوسطة بودي خارجي 2
 

   

ـلودر    بودي خارجي 3 ل  ـقالب  ل  ـجرافـــة   ( آـليـــة 
 ....إلخ (

   

 ســيارة / بك اب دراي كلين   4
 

   

 حافلــة متوسطة  دراي كلين 5
 

   

بودي خارجي + ماتور+ مزيل  6
 شحوم وزيوت

    سيــارة/ بك اب

خارجي + ماتور+ مزيل بودي   7
 شحوم وزيوت

    حافلـــة متوسطة

 

 
 ( 2جدول رقـــم )

 خدمة التشحييم 
 

  مالحظات السعر نوع اآللية  نوع الخدمة  الرقم

 دينار  فلس
  حافلة متوسطة  التشحييم  1

 

 
 

 

  الية ثقيلة 2
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 ( 3جدول رقـــم ) 
 

 خــــدمة غيار الزيت 
 

  مالحظات السعر نوع الخدمة  الرقم

 اينص   فيل
  خدمة غيار الزيت بدون فلتر  1

 

 
 

 

  خدمة غيار الزيت مع فلتر 2
 

 
 

 

 

 ( 4دول رقم )ــــج
 

 عار الفالترـــسأ
 

  مالحظات السعر المنشأ   الوحدة نوع الفلتر  الرقم

 اينص   فيل
      فلتر زيت أصلي  ) بنزين ( 1

 

      ديزل (فلتر زيت أصلي  )  2
 

      فلتر هواء أصلي 3
 

 
 

 

 ( 5دول رقـــــم )ـــج
 

 دمة البناشر ــخ
 

  مالحظات سعر الوحدة  نوع الخدمة  الرقم

 دينار  فلس

1 
 رقعة داخلية للمركبات

 
 

 
 

 

 رقعة خارجية للمركبات 
   

 رقعة داخلية للحافالت المتوسطة
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2 
رقعة خارجية للحافالت  

 المتوسطة

   

3 
 داخلية لآلليات الثقيلة رقعة 

 
 

 
 

 

 لآلليات الثقيلةرقعة خارجية 
   

4 
  عيار هواء

 

 
 

 

5 
تـبدـيل ـكاوتشـــــوك / أـمامي خلفي  

 والعكس

 
 

 
 

 

    ترصيص اإلطارات 6

    فحص اإلطارات 7

 

 
 
 

 

 
 

 ____ _____ __________ ___________ ___________ _______:   ____ ئا كتابةع النهالمجمو ا
 __ _____________________________________ ________:  _____  قصدددداددددددددددددددددددددددددناسم الم
 __ _ ______ ___________________________ __ ______________ دددخ :  دددددددددددددددددددددددددددددددددالتاريدددد

 ____ _____ ____________ _ _______ _____ ____________ ددة:   ______ددددددددددددددددددددددددددتم الشركدددخ

 _____ _____________ ____________خلوي _________________ : __ دةددددددددددددددددددددداتف الشركددده

 ________ ___________________ ______________________ _____ :ددةدددددددددددددددددددلشركددفاكس ا


