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 المملكة األردنية الهاشمية
 

 سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة
 الماليةمديرية الشؤون 

 
 (2018 /78 ) مـــرق عطاء لوازمال

 منطقة العقبة االقتصادية  لمساجد فياخدمات تنظيف الخاص بتقديم 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

لمساااااا د ف  ا نظافة بخدمات الخاص( 8201 /78) لوازم العطاء :وموضووووووع  رقم -1
  منطقة العقبة االقتصادية الخاصة  

 
 :وموقع تنفيذ العطاء الوصف العام للعطاء -2

بأعمةل  بة ةاةيد  ع شلللللرخق  ة  للللل لللللق  نع ة ترغب سلللللنطق  اطعق ة اعقق ةدية لللللة  ق ة  ة لللللق 
حسب ة كشف ة معد   ن  ديريق   نمسةجد في  اطعق ة اعقق ةدية ة  ق ة  ة قد ةت ة ةاظ ف خ

 دياق  في سجد  )34(وة مةضمن  إ ى  جاق ة مسةجد في ة سنطق أويةف ة اعقق /  رةيب ة مسةجد
 . ةهللأ ن مق اق ةو  ة اعقق

 
 . يمسجد الشريف الحسين بن عل -1

 . ياسينمس د  -2

 الت ارية الثانية .  /مس د الملك حسين بن طالل  -3
 ة .ـــمس د أبو عبيده / العالمي -4

 سكن المهندسين . –مس د سعد بن معاذ / ح  الفيحاء  -5

 المدينة العمالية . –مسجد الشعبية  -6

 مس د المرحوم راتب ابو حويله / المنطقة السكنية العاشرة. -7

 مس د احمد الرياط  / السكنية الثامنة . -8

 مصعب بن عمير / الوحدات الشرقية . مس د -9

 مس د عمر بن الخطاب / الشعبية. -10

 مسجد األمير حمزة بن الحسين . -11

 مس د الشويخ / المحدود. -12

 مس د خالد بن الوليد/ الرمال . -13

 مسجد جعفر بن ابي طالب . -14

 مس د أبو داوود / دوار األميرة هيا . -15

 مس د فيصل األول / السكنية السادسة . -16

 النبوية .مسجد الهجرة  -17

 مسجد صالح الدين الجديد . -18

 مس د النور / البلد القديمة. -19
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 مس د حمزة بن عبد المطلب / الخزان . -20

 مسجد عمرو بن العاص / الشاللة. -21

 المنارةالشويكين  / الحسن بن عل  /  مس د  -22

 . مسجد أبو الوفا -23

 مقابل السيفوي . /مس د شحدة حرب  -24

 الشرقية . مس د عبدهللا بن اب  السرح / الوحدات -25

 مس د الزهراء / السكنية الثالثة . -26

 .مسجد سعد بن ابي وقاص / المنطقة السكنية الثالثة  -27

 مس د العقباوي / منطقة القلعة . -28

 مسجد حسين البداد . -29

  . مسجد المرحوم كاظم مرقة / السكنية العاشرة -30

 مس د البيطار / السكنية الخامسة . -31

 . الغرب مس د عل  بن اب  طالب / المحدود  -32

 مس د الكالوت  والديس / الثامنة -33

 مس د الرضوان / مستشفى األمير هاشم العسكري -34

 

 -:للعطاء الفنية الخاصة و المواصفات -3
 

 -: وتشمل ما يلي للمساجدالنظافة الداخلية  -: أوالا 
 

 نظافة األرضيات بما فيها بالط الرخام والسيراميك والفينيل والس اد . -01
 نظافة ال دران بما فيها وا هات الرخام والح ر واألعمدة الح رية  -02
 نظافة األبواب والشبابيك والقواطع الز ا ية والخشبية والستائر. -03
نظافة وتعطير الس اد وذلك باستخدام ماكينات خاصة بذلك وحسب البرامج المعدة من قبل  -04

 .  لسلطةالمتعهد على أن تتم الموافقة عليها من قبل ا
نظافة دورات المياه والبالط لألرضيات وال دران والمراحيض وأحواض الغسيل والمباول  -05

والمغاسااااااال وبطاريات وحنفيات المياه والمحافظة على النظافة لدورات المياه وملحقاتها 
 . التعليماتوحسب 

ميات كافية اساااااااتخدام مواد التنظيه والمطهرات والمعقمات وملطفات ال و الصاااااااناعية بك -06
كما يقررها الفريق األول المناساااااابة والخاصااااااة ف  تنظيه كل من الساااااا اد  وذات  ودة عالية

اه والت  ساايقوم والز اج والخشااب  واألرضاايات واألثال والساايراميك والصااين  ف  دورات المي
 متعهد النظافة نفسه وعلى نفقته الخاصة.بإحضارها  

األبواب ات واألركان وفوق الخزائن وحلوق األرضااي اسااتخدام المكانا الكهربائية لتنظيه -07
 من الغبار.

 هزة أنارة المو ودة ف  االساااااااقه والثريات وديكورات ال با ومساااااااة ونظافة لمبات اإ -.8
 المعدات الألزمة لذلك . يه والشبابيك المرتفعة وعلى المتعهد تأمينيالتك

 والمداخل .النظافة الدائمة لألدراج والممرات واألروقة  -9
بإساااتثناء مسااا د الشاااريه الحساااين بن  الواردة أعاله المساااا د  ميع تتم اعمال ادامة نظافة -10
سبوعمرة واحدة لكل مسجد كل نظافة ) ورشة  الورش اليوميةبنظام  العمل عل   (على األقل أ

ا  مساجدإلى سبعة   إلى  ستةبمعدل    . وحسب برنامج متفق علية بين الطرفينيوميا
بنظام الشووفتات )صووباحي ومسووائي( كل  إدامة النظافة لمسووجد الشووريف الحسووين بن علي تتمو

 ( ساعات  .6شفت )
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ا   -: وتشمل ما يلي للمساجدالنظافة الخارجية -: ثانيا
 

 .للمس د نظافة ال دران الخار ية والشبابيك وحديد الحماية والوا هات الز ا ية واألسطة -01
 الخار ية.مس د وممرات المشاة والممرات البينية ضمن حدود التنظيه بالط األرصفة  -02
 تنظيه حاويات القمامة وسالت المهمالت من الداخل والخارج والمو ودة ف  المواقع  -03
 الخار ية. المس دالمخصصة ضمن حدود     
 .( 4( و)3م )اقأرول اكما ف  ال د -: ةتوفير المعدات الميكانيكية واليدوية المطلوب -04
من ينوب  او االداري مع المديرتكون سااااعات العمل ضااامن برنامج عمل يتم االتفاق عليه  -05

 .ة اوقاه العقبةــــمديريعنة و 

 

ا:  -المواد المشمولة بالعمل: -ثالثا
 

وخراطيم المياه  يتعهد المقاول وعلى نفقته الخاصاااااااة بتوريد وتوفير واساااااااتعمال مواد التنظيه
ال و وفاين  والمطهرات والمعقمات وملطفات او الرافعات لنظافة االماكن المرتفعة والسااااااااللم 

والمبيدات الحشاااارية من أ ود األصااااناه المناساااابة والالزمة ألعمال التنظيه  كيت( ا) ب مكاتب
عينات من كافة هذه المواد التي  مع تقديم، أعالهل ميع المسااااا د المدر ة  ومكافحة الحشاااارات

 .وإعتمادها من المديرية اإلدارية/ قسم الخدمات المسانده سيتم استخدامها 
 

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

 -التالي :
 . تنبيه لمدة ثالثة ايام لتصويب الوضع يو ه -أ 
 الوضع . سبوع لتصويبأانذار لمدة  هوب الوضع خالل فترة التنبيه يو ذا لم يتم تصإ -ب
 بعدلم يتم تصويب الوضع  إذاو أأي تقصيرالنذار لمره واحدة فقط وإذا تكررالتنبيه وا يو ه -ج 

 -دناه :أفترة االنذار يتم تو يه المخالفات كما ه  مدر ة 
 
 % من قيمة الفاتورة الشهرية.10المخالفة األولى   - 1  
 % من قيمة الفاتورة الشهرية.20المخالفة الثانية    -2  
 % من قيمة الفاتورة الشهرية.30ـ   المخالفة الثالثة 3  
 

وف  حال وقوع مخالفة رابعة تبلغ ل نة اللوازم واألشااااغال ف  ساااالطة منطقة العقبة االقتصااااادية 
لساانة    ( 4) الخاصااة التخاذ اإ راءات الالزمة وفق أحكام نظام اللوازم واألشااغال للساالطة رقم 

 والتعليمات الصادرة بمو به. ( 2001) 
   

العمل وبعد إبالغ المقاول من خالل وكيله ف  أي من الحاالت المذكورة ساااااابقا  يحق لصااااااحب  
المفوض ف  الموقع القيام باألعمال المطلوبة وعلى حسااااابه وحساااام تكاليفها من مسااااتحقاته مهما 

فيتم إقصااا ه عن بلغت هذه التكاليه، وبحالة االسااتمرار ف  التقصااير أو اإخالل بشااروط العقد 
ومالحقته قانونيا  ف  حال إذا ترتب  العمل ومصااااااادرة كفاالته ومحت زاته والعمل على حسااااااابه
 .عليه أية تعويضات أو أضرار أو فارق بالكلفة لصاحب العمل

)سااااااانة ميالدية( للسااااااالطة الحق ف  عدم  خالل مدة العطاء أكثرتم تو يه ثالثة مخالفات او  إذا
 السوداء.التعامل مع المقاول ف  المرات القادمة ولها الحق ف  وضع اسم الشركة على القائمة 
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ا :  -شروط فسخ العقد: -خامسا
 : يفسخ العقد بين الطرفين ويعتبر الغيا  ف  الحاالت التالية  

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

ف  حال فساااااخ العقد يتم اتخاذ كافة اال راءات القانونية ف  حق الشاااااركة حساااااب نظام  -3
 اللوازم واالشغال ويتم وضع الشركة على القائمة السوداء.

 
 -: الشروط والمواصفات الخاصة لخدمات التنظيف -4

 
شراء اللوازم والخدمات :  أوالا  سية وتكون لها ف  التطبيق قوة العقد ل سا شروط أ تعتبر هذه ال

ولل نة اللوازم واألشااااغال ف  ساااالطة منطقة العقبة االقتصااااادية  نوتكون ملزمة للمتناقصااااي
 . الخاصة الحق بإهمال أي عرض غير ملتزم بأي من هذه الشروط

 

ظام  -1 مات ن نه مطلع ومتفهم ل ميع مواد تعلي بأ نه  ما م ناقص التزا قديم عرض الم يعتبر ت
 . ( ووثائق دعوة العطاء2001( لسنة )4لدى السلطة  نظام ) اللوازم واألشغال

 

تحتفظ السااااااالطة بحقها ف  رفض أي عرض دون بيان األساااااااباب ولها الحق ف  اختيار  -2
 . العرض الذي تراه مناسبا  و إحالته دون التقيد بأقل العروض قيمة

 

مية وأية رسااوم شاااملة كافة الرسااوم والضاارائب والعوائد الحكو  األردن األسااعار بالدينار -3
 . إضافية وذلك طبقا  لألنظمة والقوانين السارية المفعول

 

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

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

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

 . ذكر الرقم الوطن  الضريب ي ب  -7
 

ع يلتزم الفريق الثاان  بتوفير األعاداد المطلوباة مناه حسااااااااب التوزيع المتفق علياه بمواق -8
 م باألعياد الدينية فقط.أيام العطلة بيوم ال معة وأول يو العطاء طيلة أيام السنة وتنحصر

 

يحق للفريق األول تعديل برنامج توزيع العمال حسب ما يراه مناسبا ولغايات مصلحة   -9
العمل بشكل مطلق دون أن يترتب عليه أية أثار ماليه وال يحق للفريق الثان  المطالبة 

 يحق له )الطره الثان ( 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
 من قيمة العطاء بنفا االسعار والشروط دون الر وع الى المقاول .025/0وبنسبة ال تت اوز 

 

للتمديد لمدة اقصوووووواها و قابلة  االتفاقيةتوقيع  تاريخ عتباراا مناعام ميالدي كامل  مدة العقد : 
فقط والتجديد  ) صوووواحب العمل( االول فريقالموافقة انتهاء االتفاقية وب من تاريخثالثة أشووووهر 
 ر بموافقة فريقي العقد .ــلمدة عام اخ
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 :ةأهلية الشركثانيا: 
 

خمسة وعشرون (  25الصناعة والت ارة وبرأسمال ال يقل عن ) أن تكون الشركة مس لة لدى وزارة -1
 دينار ولديها رخصة مهن سارية المفعول تخولها المشاركة بالعطاء. أله

 

 تأن يكون لدى الشركة خبرة ف  م ال تنظيه المكاتب والمبان  مع الوزارات أو الدوائر أو الم سسا -2
 ولمدة خمسة سنواتعززة بشهادات حسن التنفيذ الحكومية أو شركات مساهمة عامة أو أهلية كبرى م

 على األقل ومعززة بما ال يقل عن خمسة عقود . عقدية
 

 .حسب قانون الضمان اإ تماع   اإشتراك ف  الضمان اإ تماع  للعاملين  -3
 

من غير العمال المحددين كما ورد ف   دول كميات  )3(عدد يلتزم المتعهد بتعيين مشرفا  متفرغا   -4
عقدية سنوات  خمسةالعطاء شريطة توا ده طيلة ساعات العمل وأن يكون لديه خبرة ال تقل عن  

 . في مجال اإلشراف على خدمات التنظيف معززة بوثائق أصولية مصدقة
 

ولية المذكورة ف  البنود على الشركة أن ترفق ف  العرض  ميع الوثائق والشهادات الثبوتية األص -5
على أن يرفع إشتراكات الضمان  ( أعاله ويعتبر ذلك  زءا  ال يت زأ من العرض4إلى  1)من 

 اإ تماع  للعاملين ف  العطاء مع المطالبات المالية .

سيتم االخذ بعين االعتبار خبرات الشركة وت اربها السابقة مع السلطة ان و دت ف  الدراسة الفنية  -6
 االحالة.لغايات 

 

ا   - : : التزامات المتعهدثالثا
 

حسب الجداول الكوادر ت هيز فريق العمل وكافة  خطيا   باإحالةعلى المتعهد الفائز بعد ان يتم تبليغه  -1
ومباشرة العمل خالل  المرفقة (4و) (3) امـــارق حسب الجداول والمواد الالزمة( 2) ( و1أرقام )
وف  حال العمل على استقدام عمالة وافدة بعد احالة  ، باإحالةمن تاريخ التبليغ  اسبوع زال تت اوفترة 

 العطاء يلتزم المتعهد بتسليم تصارية العمال للسلطة قبل مباشرتهم العمل لديه .
 

ألنظمة والتعليمات(  واوالتشريعات السارية )القوانين ة الوافدة وفق ي وز للمتعهد استخدام العمال -2
 ف  منطقة العقبة اإقتصادية الخاصة . المعمول بها

 

 العقبة الخاصةصادرة عن مديرية العمل ف  سلطة  على المتعهد تقديم تصارية عمل سارية المفعول -3
لكافة العاملين بالعطاء من غير األردنيين إلى المدير اإداري أو من ينوب عنه، وعلى ان تكون كفالة 

 العطاء وتقديمها ضمن وثائق العطاء . هاالمتعهد والشركة المحال علي علىالعاملين 
 

( من القيمة اإ مالية لإلحالة صادرة عن بنك أو %  10تقديم كفالة حسن التنفيذ وبنسبة ال تقل عن ) -4
 . م سسة مالية عاملة ف  المملكة مقبولة لدى صاحب العمل

 

الشاااااااركة شاااااااعار عمال المقيمين إثناء العمل على أن يحمل يلتزم المتعهد بتقديم زيا  موحدا  كامال  لل  -5
  . وبطاقته الشخصية مثبتة على صدر كل منهم وان يظهر العامل بالمظهر الالئق طيلة ساعات العمل

 

إشااتراكات الضاامان اإ تماع  للعاملين لديه  عيلتزم المتعهد بتزويد الساالطة بكشااوفات تثبت قيامه بدف -6
 على هذا العطاء .
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حد ك لكل ورشااة بنظام الورشااات عدد ورشااتين يوميا  لمدة أربع ساااعات كاملة بالعمل يلتزم المتعهد  -7
د جدامة نظافة المس إعمال أتتم  علي بإسووتثناء مسووجد الشووريف الحسووين بنأقصااى ل ميع المسااا د 

ا لكل شفت ساعات( 6)لمدة  )شفت صباحي وشفت مسائي  (اليومية  الشفتاتبنظام  وحسب  يوميا

العمل المحدد من قبل الفريق األول وبالتنس      يق مي مديرية اوقاب العإبة   إمام المس      جد  برنامج

 ومتفق عليه مي المتعهد .

 

عمال التنظيه وال يقبل أي نقص يلتزم المتعهد بإثبات توا د العاملين ف  موقع العمل يوميا  للقيام بأ .7
يتم االتفاق على ساااااااو،  ةالمرفق( 2والجدول رقم )( 1وذلك حسوووووووب الجدول رقم ) عدد العمالف  

وسااايتم حسااام رواتب نقص العمال شاااهريا  طيلة األوقات مديرية اوقاه العقبة  أسااالوب تنفيذ ذلك مع
 .المطلوبة ف  العطاء أو اتخاذ أي إ راء آخر حسب شروط تنفيذ العطاء 

 

والتشريعات السارية في منطقة العقبة  حسب قانون العمل والعمال االردني بالعمل المتعهديلتزم  -8
 -في االمور التالية : اإلقتصادية الخاصة

 

المتعهد مس ول مس ولية تامة عن تصرفات مستخدميه أثناء العمل وعليه أن يتقيد  ميع المستخدمين  -أ
 للعمل باألنظمة والقوانين النافذة وباآلداب العامة .

 

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

 ان ال يقل اعمار المستخدمين عن ثمانية عشرة عاما . -ت
 

 .ول ألالى الفريق اعلى المتعهد تقديم شهادات عدم محكومية من ال هات المختصة ل ميع العاملين    -ل

 

بالتنسيق  يلتزم المتعهد بتنفيذ برنامج العمل اليوم  / األسبوع  / والدوري المعد من قبل السلطة   -ج
 ./ مراقب المسا د  مديرية اوقاه العقبة

 

مقتضيات وفق  على المتعهد الحصول على الموافقات األمنية الالزمة والتصارية الالزمة للمستخدمين  -ح
 . العمل

 

واألشغال للسلطة  زءا  من العطاء وعلى المقاول االلتزام بما ورد بهما إضافة إلى نظام اللوازم  يعتبر -خ
 .  ميع التعليمات والشروط الواردة ف  العطاء

 

 . ة  شهري  سجدحسب حةجق خل و ( 4و )( 3  )ةريأينةز  ة مةاهد بةعد م جم ع ة موة  ة مذخورة في ة جدول  - 

 ديريق ة سنطق و  /خالل  ن  مسةجد حسب ة قرنة ج ة مادة ة كة ل عنى نظةفقوة ريةبق   كون ةدشرةف -ذ
   .مةةو  ن ياوب عاه –ةويةف ة اعقق 

 .ةألر ني امةل  وة ة امل وسةعةت ة امل حسب يةنون  نامة ق ةألر ن ق ويكون ة حد ةد نى  ألجور  -ر
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   -نظام اللوازم واألشغال لسلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة : -9

  18المادة -9-1
 

مع مراعاة  ميع الشروط المطلوبة ف  دعوة العطاء من حيل ال ودة ومدة التوريد أو   -أ  
التنفيذ ومدى قدرة المحال علية على االلتزام بذلك ي وز لل نة أن تحيل العطاء على 

 العرض األفضل واألنسب دون التقيد بأقل األسعار .
 

إذا و دت الل نة إن األسعار المقدمة ف  أي عطاء مرتفعة أو ال تتناسب مع المبالغ  -ب 
المقدرة والمخصصة لشراء اللوازم أو تنفيذ األشغال المطلوبة ، فيترتب عليها بعد 

 -اخذ موافقة الرئيا اتخاذ أي من اإ راءات التالية :
 

تدر ا لتخفيض أسعاره إلى التفاوض المباشر مع صاحب العرض األقل سعرا ومن يليه  -1
المقدار الذي تراه الل نة مناسبا على أن ال يكون هناك أي تعديل على الشروط ومتطلبات 

 العطاء األصلية .
إلغاء العطاء والتفاوض مباشرة مع الذين اشتركوا فيه للحصول على األسعار والشروط  -2

 األسعار والشروط . أفضلمن قدم المناسبة وتلزيم توريد اللوازم أو تنفيذ األشغال المطلوبة ل

 إلغاء العطاء واستدراج عروض  -3

 إعادة طرح العطاء . -4
 

 21المادة -9-2
 

يتم تبليغ المتعهد الذي أحيل عليه العطاء بقرار اإحالة بالبريد المس ل على العنوان المثبت  -أ 
بالعرض الذي تقدم به أو بأي وسيلة من وسائل االتصال الحديثة الت  يمكن توثيقها على أن 
ان يتم ذلك خالل مدة ال تت اوز سبعة أيام من تاريخ تصديق قرار اإحالة وقبل انتهاء مدة سري

 األسعار المعروضة ف   ميع األحوال .
 

على المشترك ف  أي عطاء باستثناء عطاءات الخدمة الهندسية واالستشارية أن يرفق  -ب 
( %  5بالعرض الذي تقدم به كفالة بنكية بمبلغ مقطوع تحدده الل نة على أن ال يت اوز نسبة )

توقيع اتفاقية اإحالة تقديم كفالة  من مقدار المبلغ المعروض وعلى من يحال عليه العطاء قبل
( من مبلغ اإحالة وتعاد إلى المتنافسين الذين لم تتم % 10بنكية لضمان حسن التنفيذ بنسبة )

 اإحالة عليهم كفاالت االشتراك ف  العطاء المقدمة منهم .
 

تحفظ العينات الت  قدمت من قبل الشخص الذي أحيل عليه العطاء لدى رئيا القسم  –ج 
تتله العينات األخرى أو تصبة ملكا للسلطة ما لم ينص على غير ذلك ف  وثائق العطاء و

 بها.المعمول  لألصولوس التها وفقا  قيود السلطةويتم إدخالها ف  
 

 22المادة -9-3
 

يوقع الشخص الذي أحيل عليه أي عطاء عقدا لتنفيذه وفقا لقرار اإحالة على أن ينص  -أ
ف  العقد على الشروط والمواصفات واألمور األخرى الواردة ف  دعوة العطاء وف  
الوثائق والمخططات المرفقة أو الملحقة به وتعتبر األحكام اإ راءات المنصوص عليها 

 العقد .  ف  هذا النظام  زءا  من شروط
 

ال ي وز للمتعهد الذي أحيل عليه أي عطاء إن يتنازل عنه أو عن أي  زء منه بأي   -ب
صورة كانت إلى أي شخص آخر دون موافقة خطية من الل نة وحسب الشروط 

 الم لا على هذا التنازل . شريطة مصادقةوالضمانات الت  تقررها 
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 23المادة -4- 9
 
علية العطاء بعد تبليغه بقرار اإحالة بتوقيع عقد تنفيذه وتقديم الكفاالت إذا لم يقم المتعهد الذي أحيل  -أ

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

  -ف  هذه الحالة  أن تتخذ اإ راءات التالية أو أيا منها : ولل نة 
 

 إحالة العطاء على مقدم العرض األفضل الذي يل  عرض المستنكه عن التنفيذ .  - 1
 . واعادة طرحهلعطاء إلغاء ا - 2

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

 حرمان المتعهد المستنكه من االشتراك ف  عطاءات السلطة لمدة ال تقل عن سنة.  -4
 

أو  رتقوم الل نة بأي إ راء منصوص عليه ف  هذه المادة دون أن تكون ملزمة بتو يه أي إخطا -ب
 إنذار إلى المتعهد المستنكه أو المتخله قبل تنفيذ تلك اإ راءات  .

 

السلطة بحقها ف  رفض أي عرض دون بيان األسباب ولها الحق ف  اختيار العرض الذي تحتفظ    9-4
 وإحالته دون التقيد بأقل العروض قيمة.تراه مناسبا  

 

 دون إبداء األسباب. من شركة أكثرتحتفظ السلطة بحقها ف  ت زئة العطاء واحالته على   9-5
 

 .ةي ب كتابة سعر الوحدة باألرقام والكلمات وبخط واضة أو طباع  - 9-6
 

     على المتعهد الذي يحال علية العطاء أن يقوم بتوقيع االتفاقية خالل مدة اسبوع من  -9-7

   تاريخ   قرار االحالة وان يقوم بالمباشرة بتنفيذ األعمال موضوع العطاء فور تسلمه       
 . يليهأو إعالمه باإحالة  وخاله ذلك يعتبر مستنكفا" ويتم اختيار العرض الذي        

 

المقاول أن يبين وبشكل واضة العنوان الدائم )الموقع وصندوق البريد والهاته الخلوي على  9-8
 والفاكا إن و د( وتسمية الشخص المخول بالتوقيع. 

 

اعتبارها الكميات  زإن الكميات الوارد ذكرها ف   دول الكميات ه  كميات تقديرية وال ي و 9-9
 الدقيقة والفعلية.

 

 العطاء زيارة الموقع وبالتنسيق مع األ هزة الفنية ف  السلطة.على المقاولين المشاركين ف   9-10
 

يعتبر كل أمر عمل هو بمثابة مشروع منفصل وعلى المقاول المباشرة الفورية ف  تنفيذ  المطلوب   9-11
ودون تأخير وخاله ذلك ستقوم السلطة بتكليه مقاول آخر وعلى حسابه بالغا ما بلغت من 

 تكاليه .
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 1-د
 كتاب عرض المناقصة نموذج

Letter of Tender 
 
 

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

 إلى الساااااااااادة )صااااااااااحاااب العمااال( : ..............................................................
لى الظروه المحيطة به، كما قمنا بدراساااااااة شاااااااروط العقد، لقد قمنا بزيارة الموقع  والتعره ع

والمواصاااافات، والمخططات، و داول الكميات، وملحق عرض المناقصااااة، وال داول األخرى، 
ومالحق العطاء ذات األرقام:.................................. المتعلقة بتنفيذ أشاااااااغال المشاااااااروع 

أن نقوم بتنفيذ األشغال وإن ازها وتسليمها وفقا لهذا  المذكور أعاله. ونعرض نحن الموقعين أدناه
عااله ماقاااااباااال ماباالااغ إ امااااالا  أالاعاارض الااااذي يشااااااااماااال كاااال هااااذه الاوثااااائاق الاماااادر ااااة 

وقدره:.......................................... أو أي مبلغ آخر يصبة مستحقا لنا بمو ب شروط 
 العقد.
 

الفصل العشرين" من شروط العقد وسوه نقوم إننا نقبل تعيين "م لا فض الخالفات" بمو ب "
 باالتفاق على تعيين أعضائه حسب ملحق عرض المناقصة.

 
( يوما من تاريخ إيداع العروض، وأن يبقى 90نوافق على االلتزام بعرض المناقصااااة هذا لمدة )

حق العرض ملزما لنا، ويمكنكم قبوله ف  أي وقت قبل انقضااااااااء مدة االلتزام هذه كما نقر بأن مل
 عرض المناقصة يشكل  زءا ال يت زأ من "كتاب عرض المناقصة".

 
( من شااروط 4/2نتعهد ف  حالة قبول عرضاانا، أن نقدم ضاامان األداء المطلوب بمو ب المادة )

العقد، وأن نباشار العمل بتاريخ أمر المباشارة، وأن نن ز األشاغال ونسالمها وفقا لمتطلبات وثائق 
 العقد خالل مدة اإن از.

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

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

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

 هااذا العرض ف  اليوم:  ............... من شاااااااهر: ............. عااام: ....................حرر 
 توقيع المنااااقص: ............................... شاااااااااااهاااد: ........................................

 
 
 
 
 
 
 



 مديرية الشؤون المالية المملكة األردنية الهاشمية 2018/  78     عطاء لوازم رقمال

 التنظيف للمساجد في العقبةتقديم خدمات  سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة 2018 -كانون األول 

 

 

 

 12 

 
 2-د

 نموذج اتفاقية العقد
Form of Contract Agreement 

 
 

 .......................................   العطاء رقم: .............................المشروع: 
 حررت هذه االتفاقية ف  هذا اليوم ............من شهر ............ لسنة ......................

 -بين :
المفوضااااين صاااااحب العمل :  ساااالطة منطقة العقبة االقتصااااادية الخاصااااة ويمثلها رئيا م لا 

 باعتباره الفريق األول .
 والمقاول  :   ........................................................  باعتباره الفريق الثان  .

 
لااامااااا كااااان صاااااااااااحااااب الاااعاااماااال راغااابااااا فااا  أن ياااقاااوم الاااماااقاااااول باااتااانااافااايااااذ أشاااااااااغااااال 

...................................مشروع:  ............................................................
.. 
 

ولما كان قد قبل بعرض المناقصااة الذي تقدم به المقاول لتنفيذ األشااغال وإن ازها وتسااليمها وفقا 
 لشروط العقد .

 
 فقد تم االتفاق بين الفريقين على ما يل :

 
 لها ف  شروط العقد يكون للكلمات والتعابير الواردة ف  هذه االتفاقية نفا المعان  المحددة  - 1

 فيما بعد. االمشار إليه    
 
 تعتبر الوثائق المدر ة تاليا  زءا ال يت زأ من هذه االتفاقية وتتم قراءتها وتفسيرها بهذه - 2

 الصورة:    
 كتاب القبول .  -أ 
    كتاب عرض المناقصة . -ب 
 مالحق المناقصة ذات األرقام .  -ج 
 والعامة( .شروط العقد )الخاصة  -د 
 المواصفات . -هـ 
 المخططات . –و 
 ال داول المسعرة ) داول الكميات أو أية  داول أخرى تصدر قبل قرار اإحالة ( . -ز 
 قيمة العقد المقبولة  : ............................................................. - 3
 ......................................: .......................  مدة اإن ــــاز -4
 غرامة التأخيــر   : ............................................................. -5
 

وصااال رساااوم طوابع و امعة 
 رقم

 
 

  التاريخ  القيمة 
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المقاول إزاء قيام صاااااحب العمل بدفع الدفعات المسااااتحقة للمقاول وفقا للشااااروط، يتعهد  - 6

 بتنفيذ األشغال وتسليمها وفقا ألحكام العقد.
 
العقد ، يتعهد صاااحب  إزاء قيام المقاول بتنفيذ األشااغال وإن ازها وتسااليمها وفقا ألحكام  - 7

العمل بأن يدفع إلى المقاول قيمة العقد بمو ب أحكام العقد ف  المواعيد وباألسااااااالوب المحدد ف  
 العقد.
 

على  ما تقدم فقد اتفق الفريقان على إبرام هذه االتفاقية وتوقيعها ف  الموعد المحدد أعاله  اوبناء
 وذلك وفقا للقوانين المعمول بها.

 
 الفريق الثان  )المقاول(

 

 الفريق األول )صاحب العمل(

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

 االسـم: 
 

 الوظيفة: 
 
 
 

 شهد على ذلك:.وقد 
 

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

 االسم   : 
 

 الوظيفة : 

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

 االسم: 
 

 الوظيفة: رئيا م لا المفوضين
 
 
 

 وقد شهد على ذلك: 
 

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

 االسم   : 
 

 الوظيفة : 
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 (1جدول رقم )
العمل بنظام الورش وعددها  لعمال المساجد رواتب كادر خدمات التنظيف الشهري
  ( مسجد33)

 
الراتب  العدد المهنة الرقم

 الشهري

 مالحظات المجموع

  غمتفر نظافة ومراقب عمال مشووووووورف 1
عقديه  ( سوووووونوات 5في الموقع خبرة )

 أعمال اإلشراففي 

2    

  22 نظام الورش للمساجدعامل نظافة  2
 

  

 المجمــــــــــــــوع     
          

  

 
 ) 2 (جدول رقم 

رواتب كادر خدمات التنظيف الشهري لمسجد الشريف الحسين بن علي )دوام 
 كامل(
 

الراتب  العدد المهنة الرقم
 الشهري

 مالحظات المجموع

في   غمتفر نظافة ومراقب عمال مشووووووورف -1
في أعمال عقديه  ( سوونوات 5الموقع خبرة )

 اإلشراف

1    

    2 عاملة نظافة  -2

  8 عامل نظافة  -3
 

  

    11 المجموع
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 (3جدول رقم )
ا   تكلفة توفير واستخدام المعدات التالية لتنظيف المساجد شهريا

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 المبلغ سعر الوحدة الكمية الوحدة المطلوبة مازواللوالمعدات  الرقم

 دينار فلس دينار فلس

لسحب الغبار وشفط حجم كبير  هوفر  ةماكين 1
 لتر. 15واط و 1000تقل عن  المياه ال

     4 عدد

  مقطوع مقطوع أدوات التنظيف اليدوية المختلفة 2
 

   

تقديم واسااتخدام مواد التنظيه والتعقيم والمبيد  3
الحشري  والبلج ومعطرات الس اد ومعطرات 
االرضايات وملحقاتها الثابتة وخاصاة لدورات 
تابعة ل ميع المسااااااااا د المذكورة ف   المياه ال

وحسااااب حا ة  العطاء ومن أ ود األصااااناه 
 .اسبوعيا  تكف  الستعمالها كل مس د 

     مقطوع مقطوع

المواد شوووهريا لجميع المسووواجد تقديم وتوفير  4
 -المشمولة بالعطاء وحسب االتي :

 فاين لداخل المسا د 
 ، لدورات المياهالصابون قطع و

 ومعطرات ال و ،
  وملمعات االثال
 معطر الس اد 

مذكورة ف  العطاء ومن  ل ميع المسااااااااا د ال
يراه الفريق االول وحسااب ما أ ود األصااناه 

 .مناسبا 

 
 

 مقطوع

 
 
 

    

 المجموع 
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 (4جدول رقم )

تكلفة توفير واستخدام المعدات التالية لتنظيف مسجد الشريف الحسين بن علي 
ا   شهريا

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 المبلغ سعر الوحدة الكمية الوحدة المعدات واللوازم المطلوبة الرقم

 دينار فلس دينار فلس

هوفر  حجم كبير لسحب 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 والبلج ومعطرات السوووووووجوووواد ومعطرات 
االرضوووويات وملحقاتها الثابتة وخاصووووة لدورات المياه 

 -وحسب االتي :التابعة للمسجد ومن أجود األصناف  
 

 
 باكيت فاين سحب لداخل المسجد

 ، لدورات المياهوقطع الصابون 
 ومعطرات الجو ،

  ت االثاثوملمعا
 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 

حسوووووووب 
 الحاجة

360 
50 
10 

5 
2 
5 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المجموع 
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 الخالصة النهائية
 خدمات تنظيف المساجد في منطقة العقبة االقتصادية الخاصة .تقديم المشروع : 

  
 المبلغ

 ف د الرقم البيـــان

 -1 رواتب كادر المشروع الشهرية  

مجموع قيمة تكاليف توفير واسوووتخدام المعدات ومواد التنظيف   
ا.  شهريا

2- 

 * المجموع الكلي   

 % خصم  
 زيادة %

* 

 * المجموع النهائي لألعمال  

 
  

  

 
 
 
 

 _______________________________________ة مجموع ة اهةئي خةةبق:   ___________
 ____________________________________________لللللةول :  ______للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللةسم ة مع

 __ _________________________________________للللخ :   _______للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللة ةةريللل
 _____________________________________:   ____________ لللللقللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللخةم ة شرخ

 خنوي _________________________________    هةتف ة شرخللللللللللللللللللللللللللللللللللللق : _____________

 ة شرخللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللق: ___________________________________________________فةكس 


