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 ة االقتصادية الخاصةقبالعقة سلطة منط

 

 21/2020رقم  لوازم العطاء

 وما حولها  مدينة العقبةبتقديم خدمات النظافة العامة لالخاص           

 الشروط العامة والخاصة والتعليمات للمناقصين

 2023-2020للسنوات 

 2020 /تموز- اعدت بتاريخ  
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 المملكة األردنية الهاشمية

 الخاصة بة االقتصاديةطة منطقة العقلس

 2020/ 1رقمالعطاء دعوة لتقديم عروض  

 وما حولها  مدينة العقبةبتقديم خدمات النظافة العامة لالخاص           

 2023-2020للسنوات 

   وتنويه للمعلومات والسرية توطئة 

  رقم  ءلعطالعروض  ول علىحصللإعداد هذه الوثيقة باصة  سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخ قامت 
 3202-2020للسنوات  وما حولها مدينة العقبةالخاص بتقديم خدمات النظافة العامة ل 21/2020

األساس الوحيد للمعلومات لمقدم  ليست المعلومات الواردة في هذه الوثيقة  فان ذلكومع 
ل حكم  المستقلة وعلى أفضة واالعتماد على تحقيقاته ويجوز لمقدم العرض االستفاد  .)المناقص(العرض 

 .برة لديه حسبما يراه ضرورياوخ
سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة قدرا معقوال من االهتمام والعناية في إعداد الدعوة  بذلت لقد 

ليست اال   لتقديم العروض هذه وتوفير المعلومات في هذه الدعوة، ومع ذلك، فإن المعلومات الواردة هنا
  عليها  قد يحصلمسؤولة عن المعلومات التي غير  وان  السلطة ، كما ية للموضوع العطاء فكرة اول

 .المناقص 
لم يتم إعطاء أي ضمان، صريح أو ضمني، كما ال تقبل سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة أو  

ية من  ا أو مستشاريهما أية مسؤولالمملكة األردنية الهاشمية أو مستشاريهما أو وكالئهما أو موظفيهم
كذلك لن تكون سلطة منطقة العقبة   .ا العطاءلق بعملية اإلحالة بالنسبة لهذ فيما يتعأي نوع كان 

 .ترد في هذه الوثيقة مل ص قناماليستخدمها قد االقتصادية الخاصة مسؤولة عن المعلومات التي 
 .هققققققققققققذه الوثيقققققققققققققة سققققققققققققرية علققققققققققققى إبقققققققققققققاء يميققققققققققققع المعلومققققققققققققات الققققققققققققواردة فققققققققققققي المنققققققققققققاقص يوافققققققققققققق  
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 30 من 4 صفحة 

   اتتغير والتغيير ر الإشعا

تحتفظ سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة بالحق في تعليق أو تعديل أو تغيير أو إضافة تغييرات 
أو إنهاء، في أي وقت، المفاوضات مع مقدمي العروض المهتمين أو لتعديل اإليراء الخاص بهذه 

 ل خالمن ض حسب األصول و العر  ييتم إشعار مقدمو ، بقوة لتقديم العروض دون إشعار مسالدع
 .العروض  كملحق للعطاء قبل موعد ايداعبإيراء تغيير على الدعوة االشعار 

 

لتجنب التأخير، ينبغي على مقدم العروض توفير معلومات االتصال التالية ليكونوا على علم بأية  
  تغييرات من هذا القبيل:

         .............................................................اسم الشركة 

رقم                 .........................................................     العنوان البريدي 
    ..........................................الهاتف 

  ..............................................رقم الفاكس 

  ................................................... المفوض الشخص 

  .........................................................عنوان البريد اإللكتروني 

 ---------البريد اإللكتروني  ------ بواسطة )اختر واحدا( فاكس الملحقإرسال سيتم 
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   توياتجدول المح    

 مقدمة   -أوال

  تعاريف عامة-ثانيا  

  بيان الغرض-الثثا

 نطاق العمل  -أ

 النطاق الجغرافي   -ب 

 الشروط  -ت 

  تعليمات لمقدمي العروض-رابعا

 االمتثال  -أ

 األهلية   -ب 

 آخر موعد لتقديم العروض   -ت 

 العرض الفني والعرض المالي   -ث 

 شكل العرض الفني   -ج

 شكل العرض المالي   -ح

 طلبات تقديم إيضاحات  -خ

 طاء وتكاليف اإلعداد  عرض الع -د

 اتض عروض العطاءورف قبول -ذ

 تقييم العرض وإحالة العطاء-خامسا

 إقرار مقدم العرض   -أ

 لجنة االختيار  -ب 
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 التقييم  -ت 

 وضع النقاط -ث 

 مؤهالت مقدمي العروض  -ج

 عدم توفر مقدمي العروض المؤهلين  -ح

 إخطار صاحب العطاء الفائز  -خ

 الشروط العامة-سادسا

 ض  رى في الدعوة لتقديم العرو الغموض والتعارض أو أخطاء أخ (أ

  ب تقديم العروض تغيير وثيقة طل (ب 

 ملكية المعلومات واإليابات  (ت 

 حقوق السحب  (ث 

  الرصد والتقييم -سابعا

 العقد  -ثامنا

 المواصفات الفنية   -البيان أ   

 المنطقة التي تغطيها هذه الدعوة لتقديم العروض  -البيان ب 

 االقتصادية الخاصة  معدات سلطة منطقة العقبة  -البيان ج 

 ف موذج االئتالن -د  البيان

 نموذج الكفالة   -البيان ه

 عقد الخدمات   -البيان و
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 المملكة األردنية الهاشمية  

 سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة

 وما حولها مدينة العقبةالخاص بتقديم خدمات النظافة العامة ل 21/2020رقم لوازملعطاءا

 (الصلبة ونقلها والتخلص منها  يةحلو يمع النفايات الم والتحميل والتخزين  كنس الشوارع)  

 3202-2020للسنوات 

 

   مقدمة -أوال

منطقة  زواريزداد  .تقريباَ نسمة    175,000 في األردنحاليَا منطقة العقبة االقتصادية الخاصة  يقطن 
 .السياحية األخرى العقبة االقتصادية الخاصة بشكل كبير خالل فصل الصيف والمواسم 

ومن المتوقع أن يستمر   .سنويا( ٪  5)  يبلغ معدل النمو السكاني صادي، قت اال والنشاط ة للتوسعيجنت 
 هذا النمو، نظرا لمشاريع البناء القائمة حاليا أو المعلن عنها والتي تقدر قيمها بعدة مليارات الدنانير.

ن وللبلدان تيراد البضائع لألرد سال اَ لسياحة، منفذ ل اضافةَ منطقة العقبة االقتصادية الخاصة،  كما تعتبر
كما تضم المنطقة قطاع التصنيع المعفي من الضرائب   .الوضع ومن المتوقع أن يستمر هذا .المجاورة

 .والسريع النمو

تدار منطقة العقبة االقتصادية الخاصة من خالل سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة. السلطة 
يف الشوارع وإدارة النفايات الصلبة  تنظ   عن: المختصة فيهاريات المديؤولة، من خالل هي الجهة المس

  .وعن المتنزهات وتنسيق الطرق والجسور وخدمة المباني العامة وعن التخطيط وطرح العطاءات، الخ
ط  من خالل التقديرات التي تجريها سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة، تنتج المنطقة في المتوس

وقد  .1999عام طنا يوميا في  65 في حين كانت لصلبة، ت المحلية امن النفاياطن يوميا  175نحو 
وزن النفايات استقر مؤقتا، بالرغم من عدم حفظ سجالت منذ وقت بعيد على نحو منهجي  يكون 

 .بكميات النفايات 
أهمية خاصة لنظافة   السلطة بما أن منطقة العقبة االقتصادية الخاصة هي مركز سياحي مهم، تولي 

إزالة النفايات  عملية  وعليه تتمنقل النفايات. يمع و المفتوحة وسرعة خدمات ق اطشوارع المنطقة والمن
ساعة في اليوم.  24 على مدارأعمال التنظيف والجمع تتم  بعض المناطق فيو ,يومي بشكل متكرر و 

واالطارات   منها الكبيرةذلك القطع  كل النفايات على ويه السرعة، بما فيعالوة على ذلك، يتم نقل 
 .ملةالمستع
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 30 من 8 صفحة 

 

 

من حيث أنه يتوفر في معظم ،  شهدت منطقة العقبة االقتصادية الخاصة توسعا اقتصاديا كبيرا
بتأهيل مكب النفايات الحالي  وقد تم مؤخرا المباشرة باإليراء الخاص  المنطقة طرقا وبنية تحتية ممتازة.

لعقبة  رية في منطقة ار المناطق الحض، تعتبةمحيط  بلدات التثناء للنفايات. باسصحيا مكبا  ليصبح
  ومواقع اعمالهم نسبيا، حيث يعيش معظم الناس في مجمعات شقق صغيرة   متقاربةاالقتصادية الخاصة 

 والمراكز.التجارية تقع في المناطق 

 

لنفايات بالقرب من  ا لتخزين وتجميعتحدد سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة نقاطا استراتيجية  
ك، يضع السكان والشركات النفايات في أقرب مكان تجميع أو حاوية متوفرة. ذل بعد  لمنازل والشركات.ا

ونقلها الى مكب النفايات المعتمد اكثر أو لمرة النفايات يوميا  تخزين ويمع نقاطبعد ذلك، يتم تفريغ 
تم نقلها في غضون  يا بقرب الرصيف حيث يتم وضع النفايات ذات الحجم الكبير عموم للتخلص منها.

يتمتع النظام بميزة تركيز نقاط يمع النفايات والتي يتم التخلص منها   ساعة من قبل طواقم خاصة. 12
 .يوميا بعد ذلك

 

مع التقاط  فيما يتعلق بالكنس والتقاط القمامة، يتم كنس الطرق والشوارع واألرصفة والطرق العامة 
عليه في هذا  ما هو منصوص  ومنتظم وحسب  ل يوميشكب منطقة العملفي ات القمامة وتفريغ الحاوي

خارج   وحسب الحاية . خالل الموسم السياحي النشط أو في المناسبات الخاصة والمهريانات،العطاء
إضافية )على أساس  باعداد  ةملاعاليدي الطلب تعزيز ليتم ساعات العمل المحددة في هذا العطاء 

 .فيةافايات الزائدة/اإلضالحاية( إلدارة الن

 

)والوصول الى رضى المواطن والشركات نظيفة ، ومناطق العملعلى  شوارع  لحفاظ فيجب ا وعموما،
مما هو   .(بخصوص كنس الشوارع أو يمع النفايات  بخفض المالحظات /الشكاوي الى الحد االدنى

 .ظمتة النفايات بشكل منمشاهد، معظم المنطقة المركزية تكنس ييدا وتعتبر نظيفة، ويتم إزال
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 30 من 9 صفحة 

 عامة   ريفتعا -ثانيا

يكون للكلمات والمصطلحات التالية حيثما وردت في وثائق العطاء المعاني المخصصة لها أدناه ،    
، ما لم  القانونية األخرى  ت كما أن الكلمات التي تشير إلى األشخاص أو الفرقاء تشمل الشركات والكيانا

   -يقتض السياق غير ذلك :

 : الواجبة التطبيق ةينالتشريعات القانو  .1

المملكة األردنية الهاشمية وتلك التي تصدرها سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة   تشريعات تكون 
 الوايبة التطبيق.  التشريعات القانونيةالصادرة بمويبها في مجملها  لالنظمة والتعليمات باإلضافة 

 :السلطة .2

مجلس  رئيس وض غراض طلب تقديم العر أل هايمثلو دية الخاصة سلطة منطقة العقبة االقتصا
 .بالطرف االول ايضاويشار اليها  المفوضين.

 .وفقًا لهذا العطاء أي فرد أو مؤسسة أو شركة تقدم عرضا لتقديم الخدمات  :المتقدم للعطاء .3

، بالمبلغ اوألمره السلطةلمقدم لصالح :  كفالة مالية أو شيك مصدق يرفق مع العرض ا العطاء دخولكفالة  .4
كفالة لى أن تكون هذه ال، وعتزام المناقص للدخول في المناقصةجدّية ال كدليل على ائق العطاءحدد في وثملا

 صادرة عن بنك أو مؤسسة مالية مرخصة للعمل في األردن .) البيان هــ  (

 لجنة اللوازما تقرره ، حسبماقصين باستثناء المناقص الذي يحال عليه العطاءتعاد هذه الكفاالت للمن

( أيام من تاريخ إحالة العطاء أو انتهاء صالحية كفالة المناقصة أيهما أسبق. 7خالل ) واالشغال في السلطة

 .أن يقدم كفالة ضمان األداء ويوقع العقدأما المناقص الذي يحال عليه العطاء فتعاد إليه هذه الكفالة بعد 

رض عالطة لسلت االثاني"، الذي قبل فالعقد بعبارة "الطر  : الشخص، يشار إليه أحيانا فيالمقاول .5
، ولكنه ال يشمل )إال بموافقة  يينالقانون  ه، ويشمل خلفاء منه بعد تقييمه وابالغه باالحالةالمقدم 

 .السلطة( أي متنازل له يتبع هذا الشخص 

لممثل )الممثلين(  : يعني، كما هو مستخدم في هذه الوثيقة، مدير مديرية خدمات المدينة أو االمدير .6
 .العطاء هذا عقد   بإدارةوض )المفوضين( فمال
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 30 من 10 صفحة 

ضغط والمركبات والمعدات األخرى المساعدة  الشاحنات  من ةالمكونو  اآلليات : المعدات .7
كما وردت في القائمة وادارتها بتوفيرها مقاول ال يلتزموالتي الخدمات مثل هذه ألداء والمتخصصة 
 .(ج)ن البيا  وثيقة فيالمرفقة بهذه ال

االقتصادية الخاصة ومن مستشارين خارييين   قة العقبةسلطة منط موظفينة من جل: لجنة التقييم .8
 .المقدمة لهذا العطاء تقييم العروض لغايات  من قبل المريع المختص في السلطة تشكل

طة المتعاقدة هي كفالة يحصل عليها المقاول ويقدمها للسل :)ضمان األداء( كفالة حسن التنفيذ .9
يجب أن  لضمان حسن تنفيذ العقد. ت(الث سنوا)لمدة ث العقد  ثمنمن  ةفي المئ 10بمبلغ يساوي 

تكون الكفالة سارية المفعول إلى أن ينفذ المقاول ويكمل الوايبات وااللتزامات ويعالج أية عيوب فيها  
ة صادرة عن مصرف أو  وفقا للعقد. يجب أن تكون هذه الكفالة بشكل كفالة مصرفية غير مشروط

منسجم مع شروط  حال كان تنفيذ المقاول غير م في تستخد  مقبولة للسلطة. ةمؤسسة مالية مرخص
في حال فشل المقاول في تقديم   السلطةوتستخدم الكفالة لتغطية التكاليف التي تتكبدها  .العطاء

 .لتقديم الخدمة بنفسها أو بواسطة مقاول آخر السلطة الخدمة، مما يضطر 

وافق مع وثيقة طلب تقديم  ا يتوبم المناقص  ايقدمه تيلا ةالمكتوب الوثائق والبيانات : العرض .10
 .العروض بما في ذلك يميع مرفقاته

: الوثائق التي تنشرها سلطة منطقة العقبة االقتصادية  طلب تقديم العروض/وثيقة الطلب .11
ي ذلك على سبيل المثال ال  في تقديم العروض لتزويد الخدمات، بما ف المدعوينالخاصة إلشراك 

 .وثيقة ويميع ملحقاتهالاالحصر هذه 

(  1الخدمات التي سيتم تنفيذها نتيجة لهذا الطلب لتقديم العروض والمكونة من ) :الخدمات .12
( يمع النفايات المحلية الصلبة ونقلها والتخلص منها 2وتخزينها و ) النفايات كنس الشوارع والتقاط 

زويد المثال وليس الحصر: ت لداء هذه الخدمات، بما في ذلك على سبيأل المرافقةمع المكونات 
 .لموظفين والمعدات وإدارة ا
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: هو االتفاقية المكتوبة التي تتولى السلطة إعدادها وصياغتها وتعبئتها  عقد الخدمة/العقد .13
والشروط  العاملة والمواد واإلشراف والمعدات وفقا لألحكام االيديوالتي تغطي أداء الخدمات وتقديم 

ول أو اتفاقية العقد صراحة في خطاب قبالتي يمكن إضافتها  رى خوالمواصفات والوثائق األ
 . ( و ) باالستمارة المرفقة بصفتها البيان

المتطلبات والمكونات الفنية الالزمة لتوفير وأداء الخدمات والمرفقة بصفتها   :المواصفات الفنية  .14
 .( أ) البيان 

ى النحو  تنفيذ الخدمات عللض عر لامحددة من قبل مقدم االيمالية ال : التكلفةتكلفة العطاء  .15
 .المحدد في هذه الوثيقةالمفصل و 

: المنطقة الجغرافية التي هي موضوع طلب تقديم العروض والمطلوب خدمتها العمل منطقة .16
 الخرائط المنطقة مبينة بالتفصيل في  وفقا لنطاق العمل وقيود ونصوص طلب تقديم العروض.

 .(ب ) انالبي

 

  (ت المطلوبةلخدماا ف وصن الغرض )ابي –ثالثَا 

 ( كنس الشوارع والتقاط األوساخ وتخزينها؛ و 1)

ألداء هذه الخدمات،   المرافقة( جمع النفايات المحلية الصلبة ونقلها والتخلص منها مع المكونات 2)
 .بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر: تزويد وإدارة الموظفين والمعدات

 ."ات دمخال"ويشار إليها فيما يلي بكلمة  

مثل   لديه المقدرة للقيام بتتقديم  مقاولمع المطلوبة الخدمات تقديم بالتعاقد على  لطةالسترغب إدارة 
 .هذه الخدمات 
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   نطاق العمل  -أ

يمكن اإلطالع على نطاق العمل الخاص بالخدمات التي سيتم التعاقد عليها في البيان أ، المواصفات  
 نية. الف

 النطاق الجغرافي  -ب

ثيقة الطلب هذه، تم  و . لغرض ( أ و ب  ) دها في البيانينتم تحدي اطق التيلخدمات للمنا ميجب تقدي 
 ."تحديد هذه المنطقة باسم "المنطقة 

 الشروط -ت

هذه الشروط مبينة بمزيد من التفصيل في المواصفات الفنية ومذكورة هنا لتسهيل دمج  
 .ات المكونات الرئيسية للخدم

I) - المعدات  

المعدات"( "األخرى المساعدة ) والمركبات والمعدات  من الشاحنات الضاغطة اض بع السلطةتمتلك 
التي استخدمتها ألداء الخدمات في الماضي كما وردت في القائمة المرفقة بهذه الوثيقة في البيان ج. 

 وهي غير متاحة حاليًا()

 تبار أن:في ضوء ذلك، في إعداد العرض، يحتاج صاحب العرض أن يأخذ بعين االع

وهي ) في أداء الخدماتمن قبل السلطة ة دم المعدات المتاحاول سيستأير ويستخمقال •
 يحتاج لتوفير مركبات ومعدات إضافية على حسابه. س، و  غير متاحة حاليًا(

 بملكية معداتها وهي تسمح للمقاول بإستئجار وإدارة هذه المعدات؛ السلطةستحتفظ  •

 ة؛في حالة ييد  ت داعالمقاول الحفاظ على يميع المسيتعين على  •

 ن إدارة المعدات، يتعين على المقاول صيانة وتأمين المعدات؛ ء مكجز  •

 .المركبات  مواقف/اصطفافسيلتزم المقاول بضمان توفر منطقة  •
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II) -  الموظفون 

لى الرغم من ذلك عت. موظف في أداء الخدما 360يقل عن   التوظيف ما  حاليا يجري  
، عمال سة والتقاطال كن)عمامل ثالثمائة عا 300 رة اد إو  يلتزم المقاول بتعيين واستخدام

واالشرافي والوظائف  كحد ادنى عدا الكادر االداري اسالت ( ضواغط وقالبات ، عمال غ 
 المساندة

ما  ذ بعين االعتبار في ضوء ذلك، في إعداد العرض، يحتاج صاحب العرض أن يأخ       
 : يلي

 ؛ مواصلة أداء الخدمات اقم الجمع الحاليين لطو ينصح المقاول بأن يعين كناسي الشوارع و  •

 فترة العقد؛ طيلة ة عمل كافية ومؤهلة يجب على المقاول المحافظة على قو  •

من قوته   على االقل ( في المئة30ثالثين ) االلتزام بتامين ما نسبتهيجب على المقاول  •
الناظمة في ، وحسب التشريعات املة من المواطنين األردنيين في يميع األوقات الع

 ية الخاصة .قتصاد ة االالمنطق

III) -  العقود 

وأخذها في   السابقصلة إدارة يميع العقود الحالية لجمع النفايات التي أبرمها المقاول قاول موالميجوز ل
ة المعدات التي سيتم نقلها  ، ولكنه يجب عليه إدارة العقود التشغيلية األخرى وعقود وكيل صيانراالعتبا

 .لب ه العقود عند الطات إضافية حول هذ معلوم وستتاح .لو للمقا
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   العروض لمقدمي تعليمات -رابعا

 االمتثال  -أ

إن  .طلب تقديم العروض ومرفقاتهمع بدقة  منسجمايجب أن يكون العرض الذي يقدمه مقدم العرض 
العرض. ينبغي   رفض عدم االمتثال بجميع نصوص طلب تقديم العروض ومرفقاته قد يؤدي إلى 

تم  ان يو ضمن الوثائق  العمل فوصفي  تدرجم أو اختيارية والتي ل إلى أية خدمات إضافيةة ار اإلش
 .تقديمها بشكل منفصل

)من حيث الشكل  به وتقع على عاتق مقدم العرض لوحده مسؤولية التأكد من أن العرض الخاص 
 .بها المعمول التشريعات القانونيةيميع والمضمون( ينسجم مع 

 األهلية   -ب

  .لدخول في هذه المناقصة ا ا يمكنه لهذا المجاالمطلوبة في خبرة اللك تكات األردنية التي تم شر اليميع 
االئتالف   فعليها ذات الصلة النافذة لتشريعات ا المتوافقة مع ذات الخبرة بالمجال الشركات األينبية اما 
مع العرض  وادمويق االئتالف ينبغي أن يعبء أطرافو ا، ه عرضمؤتلفة بقدم لتت ةشركة أردنيمع 

والذي يمثل نية   الوثائقذج المرفق بالنمو حسب  دلائتالف مصدقة من كاتب العاتفاقية الخاص بهم 
 األطراف بإقامة مثل هذا االئتالف.

 ا يشتركو ان ال يجوز ألي موظف أو شركاء أو أشخاص من سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة 
من قبل  مباشرة  شرة أو غيربصورة مبا الدخولأو  ذاه نحو في إعداد طلب تقديم العروض اي  على

وتحت طائلة االستبعاد في اي مرحلة من مراحل العطاء والمسائلة   في هذا العطاءرين المباش أقاربهم
 .القانونية
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 خر موعد لاليداع (المعدلة ال)الرجوع الى االعالن والمالحق   آخر موعد لتقديم العروض -ت

عنوان وعلى ال ردنسب التوقيت المحلي لألظهرا ح 12:00الساعة  بليجب تقديم جميع العروض ق
 :يتالال

 سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة  

الطابق االرضي/مبنى سلطة منطقة العقبة االقتصادية  /واالشغال قسم اللوازم/صندوق العطاءات 
 الخاصة  

   2565صندوق البريد 

 ، األردن  77110العقبة 

 

ئي  لموعد النهاالذي يصادف اظهرا في اليوم  12:00عروض ترد بعد الساعة ة أي السلطةلن تقبل 
 .حهاللتقديم ويجب إعادة هذه العروض المتأخرة لمقدم العرضين بدون فت

  السلطة تستلمها قد مسؤولية مقدمي العروض لوحدهم أن يتأكدوا أن العروض التي يقدمونها  تكون 
المرتبطة بتقديم   المخاطر ميع ض يو العر  يتحمل مقدموو  .بشكل صحيح قبل الموعد النهائي للتقديم

 .التي تقدمها يهات عامة أو خاصةتوصيل ت الخدما

 :العرض الفني والعرض المالي -ث

يجب على يميع مقدمي العروض دراسة التعليمات والنماذج والشروط والمواصفات واألوصاف وأية 
لمعلومات المطلوبة إن عدم تقديم كافة ا .ض ويميع المعلومات الواردة في طلب تقديم العرو متطلبات 

 .، إلى رفض العرض للسلطةوقد يؤدي، بناء على التقدير المطلق  ض عر ال ية مقدم كون من مسؤولسي
المعمول بها التي قد تؤثر   بالتشريعات القانونية االطالع والعلممقدم العرض هو المسؤول الوحيد عن 

 دمات.األداء أو تزويد الخ أو العمل تقدمالتكلفة أو  على االمتثال أو
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ع اإلثنين بشكل  ن عرض فني واحد وعرض مالي واحد ويوضعرض يتكون م يقوم مقدم العرض بتقديم 
على   'مختومة منفصلة ويكتب عليها بأنها 'العرض الفني' و 'العرض الماليمغلقة واضح في مظاريف 

 .يرفق مقدمو العروض الظرفين معا في حزمة واحدة التوالي.

فق ضمن الحزمة ير ل مختوم و مغلق منفصفي ظرف خاص لدخول( لة ا)كفاضع تأمينات العرض تو 
  .وفي الظرف الخاص بالعرض الفني عنها سابقاَ  المنوه

إن عدم االمتثال بهذا الشرط سيكون من مسؤولية مقدم العطاء وقد يؤدي، بناء على التقدير المطلق  
 .، إلى رفض العرض للسلظة

ض )ما  و عر من ال ن متيمرق  (2ونسختين اثنتين )  )1دة )احو  أصليةوض بتقديم نسخة ر يقوم مقدمو الع
أو الظرف مع تدوين مالحظة   لحزمة ا. على مقدم العرض كتابة رقم العرض خارج )3مجموعه 

  ."المرفق 21/2020رقم العطاء  عروض "استجابة لطلب تقديم 

ض بديلة،  دم العرض تقديم عرو مقيلة في المرة الواحدة. يجوز لاليجوز لمقدم العرض تقديم عروض بد 
على ان يكون العرض البديل عرضَا آخر بعد   معلمة بشكل واضح وكل على حدة وبشكل مستقل

االلتزام بتقديم العرض االصيل ولن يتم النظر بالعروض البديلة في حالة عدم تعبئة وتقديم العرض  
قديمات العطاء البديل بأنه  ض االنتباه ليحددوا بشكل واضح تينبغي على مقدمي العرو   .االصيل

 .مستقل أو أن يخاطروا برؤية ما قدموه معاد بالكامل وغير مؤهل

 :شكل العرض الفني  -ج

 يجب أن يشمل العرض الفني لصاحب العرض ما يلي:

 ملخص اإلدارة )الرسالة التوضيحية(  -1

بشأن الشركة  مقدم العرض الذي يقدم معلومات  تكون هذه الرسالة عبارة عن رسالة قصيرة رسمية من
يجب أن تكون الرسالة موقعة من قبل شخص  وقدرتها على تنفيذ متطلبات هذا الطلب لتقديم العروض.

مخول بالزام شركة مقدم العرض على تنفيذ العمل المشمول في العرض، ويحدد يميع المواد والمرفقات 
 .العروض التي يتم إرسالها استجابة لطلب تقديم 
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 خبرة الشركة وقدرتها  -2

والمقاولين من  )العرض  ةشركة مقدمالمؤهالت  والوثائق التي تثبت وتؤكد المعلومات يميع فير تو 
دد سنوات إلعطاء النتائج المطلوبة، بما في ذلك قدرتها وطاقتها ومهارتها وقوتها المالية وع(الباطن 

  .لها شبيهةت أي خدماو/أو  في الحجم والنطاق (نظافة المدنمماثلة ) خدمات الخبرة في مجال توفير 
كما وسينعكس هذا على   ,% من قيمة العطاء33قاولي الباطن )ال يجوز باي حال ان تتجاوز نسبة م

 التقييم وبنسب المشاركة( 

 )كادر الشركة التنفيذي وحسب جدول التقييم الفني ( الموظفون الرئيسيون  -3

دم العرض والتي من شأنها  ات األولية لجميع أعضاء فريق مقالمسؤولي وبيانإرفاق السيرة الذاتية 
وفي حال احالة العطاء على مقدم العرض يلتزم بتوفير الكادر  .تسهيل ودعم عمليات وإدارة الخدمات 

دون مخاطبة وموافقة السلطة   أي فرد  المذكور في العرض من حيث الخبرة والمؤهل وعدم استبدال
رئيسيين غير المرغوب بهم دون ابداء ب بتغيير اي فرد من الموظفين الكما يحق السلطة الطل الخطية.

يوما من تاريخ الخطاب   30األسباب وعلى الشركة استبدال االفراد غير المرغوب بهم خالل 
 بالخصوص. 

 قوائم العمالء  -4

ذات الحجم   لألعمال والمشاريعم قائمة من العمالء خالل السنوات الخمس الماضية أو أكثر ي تقد 
 : تشمل ما يلي .و/أو الشبيه لها لنطاق المماثلوا

 اسم العميل وعنوانه ورقم هاتفه الحالي   •

 لخدمات المقدمة ل تفصيلي وصف •

 الفترة الزمنية والتكلفة وقيمة المشروع  •

التنظيف في موقع العميل )عدد العاملين والمركبات  ونطاق أعمالالنفايات المحلية الصلبة  •
 .والموقع، الخ(
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 30 من 18 صفحة 

  .لكل مشروع)صاحب العمل( يل ييم األداء يصدرها ويوقعها العمرسالة تق •

 

 وتشمل:  معلومات فنية -5

 .الهيكل اإلداري إلدارة يميع الموظفين والمعدات الالزمة ألداء الخدمات في المنطقة •

 .خطة عمل إدارة النفايات على النحو المفصل في المواصفات الفنية •

مان استمرارية  د )بدء/ انتهاء( تاريخ العقد لضوضع خطة تكامل تتضمن منهجية التسليم عن •
 أداء الخدمات من دون تعطيل العمليات ودمج عملياتها واإلدارة والسياسات والمعدات وغيرها. 

وضع خطة للرصد والتقييم لتقييم أداء مقدم العرض/المقاول للخدمات بما يتفق مع يدول  •
 .تدابير رصد األداء في يدول المواصفات الفنية

 

 في إعالن دعوة العطاء( )بالمبلغ المحدد  العطاءدخول لة كفا -6

 الشروط األخرى للعطاء -7

 في العرض الفني، ينبغي أن يدرج مقدم العطاء أيضا: 

 بيان وسجالت تفيد بأن مقدم العرض غير منخرط في ايراءات التصفية؛  •

 شهادة التسجيل الخاص بمقدمي العروض  •

ا في ذلك ترخيص ف يحصل على التراخيص الالزمة بمسجالت أو بيان يبين بأن مقدم العرض سو  •
 نقل النفايات في حال تم منحه العقد؛ 

   )شهادة بنكية (بيان يفيد بأن مقدم العرض سيقدم كفالة حسن التنفيذ إذا منح العقد؛  •

 ( يوما من تاريخ تقديمه. 90بيان في العرض يفيد بأن العرض الذي تقدم به صالح لمدة تسعين )  •
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 30 من 19 صفحة 

 

 

 ضافية إ معلومات -8

ن يدرج أية معلومات إضافية قد يراها ضرورية، مثل الخدمات ذات الصلة أ  يجوز لمقدم العطاء أيضا
أو الخدمات اإلضافية التي يمكن أن تزيد من تأثير الخدمات أو تسهل انجاز األهداف المحددة على 

 .نحو أفضل

 شكل العرض المالي  -ح

 : يلي اينبغي أن يتضمن العرض المالي لصاحب العطاء م

وأية رسوم أخرى سيتم اعتبارها  والمتوقعة السعر لجميع األيور المقترحة  معلومات مفصلة كاملة عن  -1
 الخدمات )"تكلفة العرض"(. لتقديم وتوفيركجزء من التكلفة 

 ( األولى.12)الدائنة والمدينة( عن األشهر االثني عشر )المتوقعة التدفق النقدي للمدفوعات  -2

 مدةتمديد العقد لإمكانية دراسة ( سنوات، مع 3يم أسعار مقطوعة لمدة ثالث ) تقد على مقدم العرض -أ -3
وخاضعة لموافقة الطرف الثاني  ( الجهة المتعاقدة)السلطة ( سنوات أخرى حسب تقدير 3ثالث )

  ستة أشهر يتعين على السلطة إخطار المقاول بقرارها بتمديد العقد لثالث سنوات أخرى قبل  .)المقاول(
 .انتهاء الفترة األصلية للعقد يخ من تار 

ثالثة سنوات اخرى  مديد العقد لقة على تول بقرارها الموافبإخطار المقاقيام السلطة في حال -ب 
كحد  سنة واحدة اضافية د زيادة مدة العققة الطرف الثاني ) المقاول ( يحق للسلطة وعدم مواف

 قد للثالثة السنوات االولى العبنفس اسعار وشروط  )على اساس أمر تكليف خطي شهري (اقصى
للمرحلة االيمالية تصبح مدة العقد بذلك اني ) المقاول ( و ثقة الطرف الالى مواف دون الحايةو 

 . كحد اقصى  سنوات عة لى ارباالو 
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 30 من 20 صفحة 

 

ينبغي أن تتألف تكلفة العرض من مبلغ سنوي مقطوع مع مراعاة كمية النفايات التي تم يمعها وقياسات  -4
 .الفنيةنحو المنصوص عليه في المواصفات األداء على ال

يور  االرتفاع الممكن لأل بعين االعتبارحساب تكلفة عطائه مع األخذ  يكون مقدم العرض مسؤوال عن
خالل ات بحقها في زيادة طلب الخدم السلطةأيضا، تحتفظ  والمواد والتكاليف األخرى خالل فترة العقد.

ة في الخدمات االضافية  المبين األيور  ومقابل ،مة العقد % من قي25مدة العقد وبنسبة ال تتجاوز 
 ي(. ن)الجزء الثا

و معدل األيور التي قد يصبح من  ما قد تكون عليه التكاليف في المستقبل أ السلطةال تفترض 
الضروري دفعها لموظفي المقاول مقابل العمل الذي يتعين القيام به خالل فترة العقد. يعتبر مقدم  

مع االلتزام   ض ية والنظر في إمكانية الزيادة/التخفن التحقق من المعلومات ذات الصلالعرض مسؤوال ع 
  .بالحد األدنى لأليور

 .وتقييمها بالدينار األردني يجب تقديم تكلفة العطاء

 .مقدم العرض حر لتضمين يدول برسوم الخدمات اإلضافية غير المدرية في هذه الوثيقة

  رات()االستفسا طلبات تقديم إيضاحات -خ

كتابة عن طريق    [ي االعالن بت فمثحسب ما هو ]ت في موعد أقصاه يجب تقديم طلبات اإليضاحا 
 : تروني إلىالبريد أو الفاكس أو بالبريد اإللك

 السيد رئيس قسم اللوازم واالشغال 

 سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة، 

 ، األردن، 77110،  العقبة 2565صندوق بريد 

 ( 962-3) 209-1075فاكس: 

  er@aseza.jotend   بريد الكتروني 

 

 

mailto:tender@aseza.jo


 

 2020-  21العطاء لوازم رقم
 المملكة األردنية الهاشمية

 
 ية مديرية الشؤون المال

 االولالجزء  – لمدينة العقبة وماحولهاتقديم خدمات النظافة  سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة 2020-تموز 

  

 30 من 21 صفحة 

 

 عرض العطاء وتكاليف اإلعداد  -د 

عداد مسؤولة بأي شكل من األشكال عن أية تكاليف يتكبدها مقدم العرض في إ  السلطةلن تكون    
عن تقديم العرض الخاص به و/أو  العرض الخاص بعطائه استجابة لطلب تقديم العروض هذا، وال 

 .لمشاركة في أي مناقشات أو مفاوضات ا

 عروض  البول ورفض ق

غير المؤهلين أو لمقدمي العروض الذين فشلوا  شركاؤهمأو  لن يتم إيراء أية إحالة لمقدمي العروض 
الذين  أو  الذين ما زالت السلطة بنزاعات تعاقدية معهمت إحالتها عليهم أو في الماضي بتنفيذ عقود تم

 .اؤهم في السابق غير مرض تعتبر أد  السلطةكانت 

 يم العرض وإحالة العطاءتقي -سا  خام

 إقرار مقدم العرض   -أ

 : أنهم العروض لعرض، سيعتبر مقدمو ابتقديمه 

 قد تفحصوا شخصيا المعدات؛  •

 طلب ويميع المرفقات؛ بعناية وثيقة الو وا ؤ قر  •

  تلبية يميع متطلبات الخدمات؛ة ل أن لديهم المالءة الفنية والمالية الكافي •

 انوني لالضطالع بأداء الخدمات، و قفهم القاستعرضوا ودرسوا وضعهم ومو  •

عليهم، فلن يتقدموا بأية مطالبة ضد سلطة منطقة العقبة   العطاءيوافقون على أنهم في حال أحالة  •
 .اة الخاصة تكون مبنية على أساس الجهل بوثيقة العطاء أو سوء فهمهاالقتصادي 

   )التقييم( لجنة االختيار -ب

سوف تصدر  اليراءات لجنة اللوازم واالشغال في السلطةوفقا  تشكلتي ال( التقييم)لجنة االختيار  إن
 .حكمها على ما ياء أعاله
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 30 من 22 صفحة 

 التقييم  -ت

 ك التي ال تستجيب بشكل واضح للمتطلبات المذكورة.الستبعاد تل الفنية أوال العروض  السلطةستدرس 

الفني  لتقييم ل اع العروض بناء على أساس عوامنقاط لجمي باحتساب ختيار بعدئذ وتقوم لجنة اال
 .المفصلة في هذه الوثيقة

 .لمقدمي العروض  ةض الفني و تقوم لجنة االختيار بتقييم العر  بداية

  السلطة ، قد تطلب الحالةعند هذه  واحد مؤهل. عرض  هذا التقييم قد يؤدي إلى ويود أكثر من
مقدمي   ة عنراء الفحوص المريعية المفصلأو إي/ض وو العر  يإضافية من مقدمعروضا ومعلومات 

في االتصال بأي وكل المرايع  المطلقبالحق  السلطةتحتفظ  العروض الذين يقع عليهم االختيار.
في المشاريع   العروض ات بخصوص أداء مقدمي للحصول، على سبيل المثال ال الحصر، المعلوم

 .السابقة

الفني( وفقا لشروط   تقييم) الذين ايتازو عالمة ال طفقالمالية للمتقدمين المؤهلين  يتم فتح العروض 
 العطاء وتعاد العروض المالية االخرى مغلقة. 

 .رورياالخدمات بين مقدمي العروض حسبما تراه ض تجزءةفي المطلق بالحق  السلطةتحتفظ 

   وضع النقاط -ث

النحو   فقا إليراء يتألف من خطوتين على سوف يتم تقييم العروض من قبل لجنة االختيار و 
 :التالي
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 % 100جموع الكلي للعالمات ) الوزن الفني (الم -أوال 

 )  أسس التقييم الفني  ( 

 عالمةال الوصف البند 
 القصوى 

العالمة 
 الفرعية  

 
 الوصف الفرعي  

  تفهم احتيايات المشروع 2 8 رض مع احتيايات المشروعانسجام الع   -1

 ل العرض الفنيشك 2

 ت اضافية تقديم ميزا 2

ل والتنظيم للعرض الترتيب والتسلس 2
 المقدم

 المالي 3 6 لمقدم العطاءالمالبة والفنية  المالءة -2

 الفني 3

  المماثلة لمقدم العرض في أداء الخدمات الخبرة -3
 عالمة لكل سنة خبرة لمقدم العرض في المجال المماثل (2)

 . نطاق والحجمال حيث
من  مماثلخبرة لمقدم العرض في المجال ال عالمة لكل سنة (1)

 حيث النطاق الجزئي أو أقل حجما  
يتم احتساب عالمة  14في حال كان مجموع العالمات أكثر من 

اب للشركة التي حصلت على اعلى تقييم ويتم احتس 14
        .تناسبالنسبة و لباقي الشركات على أساس الالعالمات 

14  

 24 فريق إدارة المشروع  -4
 
 
 
 
 

 الهيكل التنظيمي 2

 دير المشروعم 8

 العمليات والتشغيل  مسؤول 4

 الصيانة  مسؤول 4

 الموارد البشرية  مسؤول 2

 السالمة والصحة  مسؤول 2

 الجودة   مسؤول 2

5-    المدة والتوقيت 2 4 تزويد وإدارة الخدماتو منهجية تسليم  

 قابلية التطبيق 2

6-  وارىءالط خطة 2 26 عمل إدارة النفاياتخطة  

 الصيانة   خطة 2
 التدريب خطة 2
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 وااللتقاط والتخزينالكنس  خطة 2

 السالمة العامة  خطة 2

 االحصائيات والتقارير  2

 اهداف ومؤشرات االداء ياسق 2

 القوى العاملة   حجم ونوعية 2

  التوعية والمعلوماتية خطة 2

 المتابعة والدوريات  خطة 2

 الخطة االستثمارية  2

   الجمعخطة ونظام ومسار  2

 معالجة الشكاوى خطة  2
7-  النطاق كليًا أو يزئيا من حيث المماثلة المشاريعقيمة  

  .بشكل مرض المنجزةلحجم او 
 دينار أردني، ماليين  ثالثة أكثر من السنوية لمشروع قيمته (4)
 ،دينار أردني ليونيمن مأكثر  السنويةلمشروع قيمته  (3)
 دينار أردني مليون  أكثر من السنوية ق لمشروع قيمته(2)

يتم احتساب عالمة   12في حال كان مجموع العالمات أكثر من 
تي حصلت على اعلى تقييم ويتم احتساب للشركة ال 12

       على أساس النسبة والتناسب.  العالمات لباقي الشركات

12        

8- كار لتحسين األداء في عمليات االلتقاط االسلوب واالبت 
والتخزين للنفايات وخاصة عمليات يمع وتخزين نفايات 

 .  الكرتون من المراكز التجارية

6  

ددة في  مقدم العرض بالحد األدنى لسنة الصنع لآلليات والمركبات المحفي حال عدم التزام 

الفنية لمقدم العرض  يتم تخفيض المجموع الكلي للعالمةس( 7201)سنة هذا العطاء 

شريطة أن لكل آلية لكل سنة أقل من سنة الصنع المحددة في العطاء عالمة  0.25بواقع 

وتعتبر العالمة الفنية . 3201عن يع األحوال في جمال تقل سنة الصنع ألي مركبة أو آلية 

 اجراء التخفيض أعاله. لمقدم العرض بعض

المطلوبة علماً بان عالمة التأهيل  والمعززات لسيرة الذاتية الشهادات والخبرات وا ارفاق يجب   مالحظة :

 بعد اجراء التخفيض أعاله حيثما انطبق.  فأكثر  70%
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 مجموع النقاط   – ثانيا

عرضهم   فتحسيتم لى او اع 70 / 100عالمة تقييم فني  يحصلون علىالذين عروض فقط مقدمي ال
 المالي.

 ووفقا للمعادلة التالية: االنسب رضاالحالة: سيتم احالة العطاء على العاسس 

أقل عرض   /)سعر مقدم العرض % + 20(* العالمة الفنية لمقدم العرض /)أعلى عالمة فنية 
 . %80(* سعر

 ض  رو مؤهالت مقدمي الع

ذين فشلوا في  ر المؤهلين أو لمقدمي العروض الغي وشركاؤهم لن يتم إيراء أية إحالة لمقدمي العروض 
الذين  أو  الذين ما زالت السلطة بنزاعات تعاقدية معهمإحالتها عليهم أو  ت الماضي بتنفيذ عقود تم

 .تعتبر أداؤهم في السابق غير مرض  السلطةكانت 

 هلين  مؤ عدم توفر مقدمي العروض ال ( ج

دم العرض في إيراء مفاوضات مباشرة مع مق حينئذ حرة السلطة، فتكون يكن هناك عرض مؤهلةإذا 
ان تختار إلغاء طلب تقديم العروض و/أو إعادة   للسلطةويجوز  .اآلخرين األكثر تأهيال أو الموردين

 .إصداره

 

 إخطار صاحب العطاء الفائز 

يجب على   .بالبريد المسجلالة وبقبول عرضه وذلك حسيتم إخطار صاحب العطاء الفائز بقرار اإل
الة، تنفيذ العقد ح( يوما من القبول/ تاريخ خطاب اإل14خالل أربعة عشر )و عرض الفائز، مقدم ال

)بالنموذج المرفق طيه( وتقديم كل الوثائق الضرورية مثل أدلة التسجيل أو دليل على بدء عملية  
 .عقد وفقا لل أوو/المعمول بها،  التشريعات خرى ضرورية بمويب أ التسجيل وكفالة التنفيذ وأية وثائق
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 30 من 26 صفحة 

 

   العامة الشروط -سادسا

 : )االستفسارات قبل االيداع(دعوة لتقديم عروضلغموض والتعارض أو أخطاء أخرى في الا -أ

في  آخر خطأأي ارض أو تناقض أو إغفال أو في حال اكتشف مقدم العرض ويود غموض أو تع
بمثل هذا الخطأ  ر على الفو  السلطة فعليه اخطارفي أي من وثائق العطاء،  أوطلب تقديم العروض 

ويتم إصدار التعديالت بإصدار تعديل ويقدم   .يراء تعديل أو تقديم توضيح بالوثيقةكتابة ويطلب إ
يكون مقدم  .السلطةبمويب إشعار خطي لجميع األطراف الذين تلقوا طلب تقديم العروض هذا من 

آخر في  خطأ أي ل عن توضيح أي غموض أو تعارض أو تناقض أو إغفال أوؤو العرض هو المس
 بل تقديم عرضه أو يعتبر أنه مستنكف.طلب تقديم العروض ق

 تغيير وثيقة طلب تقديم العروض   -ب

 .ال يجوز لمقدم العرض تغيير نطاق وثيقة طلب تقديم العروض 

عرض ستجعل العرض الخاص به غير  الأية إضافات أو شروط أو قيود أو أحكام يضيفها مقدم وان 
 .رفضهنظامي ويمكن أن يتسبب ب

 ت  ملكية المعلومات واإلجابا -ت

، بما في ذلك يميع الردود السلطةأو تلقتها قدمو العروض متصبح يميع الوثائق التي قدمتها 
 .للسلطةملكا  (تقديم عروض )والتوضيحات على هذا الطلب 

 حقوق السحب  -ث

  السلطة استالم إن و ، ودون ابداء االسباب في أي وقت  الغاء العطاءفي  لقالمط بالحق  السلطةتحتفظ 
  للسلطة  يكون ملزماكما ال مقدم العرض للن يمنح أية حقوق  للسلطةقديم عرض لمواد العرض أو ت

 . بأي شكل من األشكال

 

 



 

 2020-  21العطاء لوازم رقم
 المملكة األردنية الهاشمية

 
 ية مديرية الشؤون المال

 االولالجزء  – لمدينة العقبة وماحولهاتقديم خدمات النظافة  سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة 2020-تموز 
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 ) المتابعة خالل تنفيذ العطاء(:الرصد والتقييم   -سابعا

 : سوف السلطةأداء الخدمات في إطار وثيقة الطلب هذه، فإن ة يدرك مقدم العرض أنه خالل فتر 

 اعات الخدمة ترصد أداء المقاول خالل س •

 هداف األتقي ِّم األداء وتحقيق  •

 هذا الرصد والتقييم  ل وفقاالمدفوعات المتفق عليها  تعديل •

 :وفقا لذلك، وكجزء من الخدمات، يجب على مقدم العرض أن ينظر في

 صلة الأساليب الرصد ذات  •

حصر ت بما في ذلك سبيل المثال ال الالمعايير ذات الصلة مثل التزويد الحالي للخدما •
 ات المجمعة وما إلى ذلك. ايالحالي للعمالء ووزن النف الرضا

فية وفي الوقت المناسب قد يؤدي إلى تعرض  اإن فشل المقاول في تنفيذ الخدمات بطريقة فعالة وك
 :المقاول لتلقي 

   فةتحذيرات مختل •

 أو في هذا العطاء و/أو الحسومات  الغرامات المحددة •

 .وفسخ العقد إنهاء العالقة  •

 العقد -ناثام

ومقدم العرض إبرام عقد خدمات  السلطةالفائز، يجب على  العرض م عند االختيار النايح لمقد 
 . ان )و( بيمرفقة في الالالعقد  مسودة وحسب مفصلة تحكم العالقة بينهما. )"العقد"( بأحكام وشروط 
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 30 من 28 صفحة 

 

 

 

  المواصفات الفنية  -البيان أ

 مستقل  مرفق بشكل

 

 روض هذاعات الخدمة التي تغطي طلب تقديم العالمناطق وسا - البيان ب

 مرفق بشكل مستقل 

 

 معدات سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة - البيان ج

   مرفق بشكل مستقل

 

  االئتالفاتفاقية نموذج  - البيان د

 مستقل ل مرفق بشك

 

  نموذج الكفالة -البيان ه

 مرفق بشكل مستقل 

 

 

 الخاصة االضافية للعقدوالشروط عقد الخدمات  - لبيان وا

   تقلمرفق بشكل مس
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 30 من 29 صفحة 

 جداول الكميات واألسعار 

 
 جدول اسعار خدمات نظافة المدينة: 

 
 

 سعر الوحدة  الكمية  الوحدة بيان األعمال  البند
 للسنة الواجدة

 جمالي إلالمبلغ ا
 لثالث سنوات 

 دينار فلس دينار فلس    

وادامةة ن شوارع: الكنس وااللتقاط والتخزيتنظيف ال -1
وتةةوفير لخاصةةة ب ةةا ات اوصةةيانة المرافةةل والمعةةد

 ا لشروط العقد والمواصفات:وفقمتطلبات ا 

      

( سةاعات فةي 8( ساعات العمل )1المنطقة رقم ) -1 
 اليوم  

     مقطوع مقطوع

( سةاعة فةي 16( ساعات العمل )2لمنطقة رقم )ا -2 
 ليوم  ا

     طوعمق مقطوع

( سةةاعة 24سةةاعات العمةةل )( 3المنطقةةة رقةةم )  -3 
 يوميا  

     مقطوع قطوعم

فةي سةاعة ( 40( ساعات العمل )4المنطقة رقم ) -4 
 االسبوع  

     مقطوع مقطوع

وادامةة جمع النفايات الصلبة ونقل ا والتخلص من ةا  -2
وتةةوفير نة المرافةةل والمعةةدات الخاصةةة ب ةةا ياوصةة 

 روط العقد والمواصفات:وفقا لش متطلبات ا

      

سةةاعات  (8) ( سةةاعات العمةةل1المنطقةةة رقةةم ) -1 
 يوميا  

     مقطوع مقطوع

( سةاعة فةي 16( ساعات العمل )2المنطقة رقم ) -2 
 اليوم  

     مقطوع مقطوع

سةةاعة  (24( سةةاعات العمةةل )3المنطقةةة رقةةم )  -3 
 يوميا  

     مقطوع مقطوع

( سةاعة فةي 40العمل ) ( ساعات4المنطقة رقم ) -4 
 االسبوع  

     مقطوع قطوعم

     مقطوع مقطوع يوميا  ( مرة واحدة 5م )المنطقة رق -5 

       الن ائية المجموع الى الخالصة 
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 30 من 30 صفحة 

 .   عقبة وماحول اال مدينة لخدمات النظافة  تقديم المشروع : :    الخالصة الن ائية 

 المبلغ البيةةةان الرقم

 دينار  فلس  

    اتمجموع قيمة األعمال لثالث سنو * 

 ( %        نسبة الخصم :     )     * 
 %(       نسبة الزيادة :     )      

  

 000 000    لثالث سنوات القيمة التأجيرية لالليات ) آليات السلطة ( * 

 250000 000 مبلغ احتياطي * 

 000 000    %000نسبة الربح على المبلغ االحتياطي  * 

                     ياطي+ المبلغ االحتعمال لثالث سنوات المجموع الن ائي = قيمة اال  

   : _________________________كتابة المجموع الن ائي فقط 

 

 البيةةةان الرقم

 المبلغ

 دينار  فلس

االضةةافية يمةةة األعمةةال لةةثالث سةةنوات  لقالمجمةةوع الن ةةائي  * 
 .الطرفين على التمديد في حال موافقة االخرى

  

 كتابة:   للسنوات االضافية الثالثة في حال التمديد بموافقة الطرفين هائي موع النالمج 
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