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  -O-T-S-0022    0247  دعوة العطاء رقم
 

 

 

 
ملباني ومواقع شركة مياه  نظافةتقديم خدمات لاملناقصني املختصني لتقديم عروضهم  شركة مياه الريموك  إدارةتدعو 

 ملدة عام الريموك

 . 41/1211/ 41  املوافق االربعاءيوم  ظهر عشر ثانيةال رفقة بهذه الدعوة يف موعد ال يتجاوز الساعةامل العامة واخلاصةلشروط لوفقا  
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 مدير عام شركة مياه اليرموك 
 

وفقًا للتعليمات والشروط العامة واخلاصة بها فإنين أقدم عرضي وأوافق  (O-T-S-0022-0247بناءً على دعوة العطاء رقم )         

 املواصفات املبينة يف هذا العرض والشروط واللوازم املعروضة باألسعار  كل أو بعضعلى أن أقوم بتوريد 

 

 ــوض السيدوأف التاريخ احملدد من قبلكم كاخر موعد لاليداع( يوماً اعتباراً من  120وإنين ألتزم بأن يظل هذا العرض قــائماً ملدة )        

 ملتعلقة بهذا العرض لدى دائرتكم والتبليغات ا(  بتمثيل مؤسستنا / شركتنا يف كافة اإلجراءات                                    )

                                                                                                                                                                                         

 

 املفوض بالتوقيـــع

 

 ناق  ))                                              (إسم امل

 )اخلاتــــم 

 

 ))                                              ( العنـــوان 

 

 ))             ( الرمز الربيدي )                 ( هاتف )                     ( فاكس )                       ( ص . ب 

______________________________________________________________________ 

 

 املرفقات ) أبني فيما يلي مجيع املرفقات اليت يتكون منها عرضي ( )

4) 

1) 

3) 

1) 

 

 

 مالحظــــات )

 

 الدائرة . إىلجيب أن يعبأ هذا النموذج بالكامل وأن يرفق بالعرض عند تقدميه  .4
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 تعليمات الدخول في العطاء
 

تعترب هذه التعليمات مكملة للشروط العامة واخلاصة للتعاقد وتكون هلا يف التطبيق قوة عقد للشراء وملزمة للمناقصني وللجنة الشراء 

 املختصة حق استبعاد اي عرض غري ملتزم بكل او بعض او احد بنود هذه التعليمات .

 

 عروض )اوال ) إعداد وتقديم ال

 ال يسمح باالشرتاك إال للشركات املعتمدة واملسجلة .4

 ضمن ويقدمها العطاء وثائق كافة ويوقع وخيتم العطاء بوثائق املرفقة والنماذج اجلداول على واسعاره عرضه املناق  يعد .1
 انها ويرى تهااضاف يف يرغب معلومات او وثائق اي يضيف العطاء ان وثائق اىل باالضافة للمناق  وحيق كاملة العرض
على املتعهد عند تعبئة العرض املقدم منه القيام باخلتم والتوقيع على كافة صفحات العطاء ومغلف عرض السعر ضرورية

 املقدم.

 ( مائة وعشرون يومًا من التاريخ احملدد كآخر موعد إليداع العروض .412مدة سريان العرض ال تقل عن ) .3

 . 1211/ 41/41 املوافقاالربعاء  يوم ظهراعشر  ثانيةالن املذكور أدناه الساعة آخر موعد الستالم العروض على العنوا .1

يف حال وجود اعرتاضات على املواصفات او الشروط او التعليمات الواردة يف هذا العطاء فيتوجب على املناق  تقديم اعرتاضه  .5

 .ايهما اسبق وقبل املوعد النهائي لتقديم العروضها من تاريخ نشرخالل مخسة  ايام عمل 

 مع بشراكة او بائتالف أو منفردا كان سواء املادة لنفس أو العطاء لنفس عرض من اكثر يقدم ان واحد ملناق  جيوزال  .6
 اخر. مناق 

 عند تقديم عرض بديل )اذا مسحت بذلك وثائق الشراء ( يراعا ما يلي) .7

على عرضه االصلي وباحلرب االمحر ان هناك  لنفس املادة فعلى املناق  ان يذكر بديل اختيارييف حال تقديم عرض  . أ

 .السماح بذلك يف وثائق الشراءيف حال مت وذلك مرفقا به  بديالعرضًا 

 على منوذج تقديم العروض االصلي موقعا وخمتوما من املناق  . البديلان يقدم العرض  . ب

 اك.اي غموض او تشويه يف املناقصة يفقد املناقصه قيمتها وحيرم املناق  حق االشرت .8

 على املناق  أو من يفوضه  إحضار العرض  املقدم  من  قبله  يف مغلف مغلق بإحكام وخمتوم ومعنون بإسم ) .9

  مديرية العطاءات و املشرتيات  –شركة مياه الريموك 

  العطاء رقم(  O-T-S-0022-0247      
  اسم املناق  (.................................... 
  العنوان (............................................    

 
 و وضع املغلف شخصيا يف الصندوق املخص  للعطاءات حبضور موظف العطاءات والتوقيع على سجل االيداع اصوليا".

 . ال تقبل العروض الواردة اىل الشركة بالفاكس او الربيد االلكرتوني .42

العطاءات غري مسؤولة عن فقدان او نق  اي مرفق او صفحة  صفحات ومرفقات العطاء ومديرية على املناقصني التاكد من .44

 بعد شراء وثائق العطاء و يتحمل املناق  مسؤولية عدم قيامه بالتدقيق و التأكد من اكتمال الوثائق . 

 العروض. لتقديم موعد كأخر احملدد واملوعد التاريخ بعد العروض على تعديالت أي إجراء او سحب يقبل ال .41

(  لسنة 8رقم )نظام رض املناق  إلتزامًا منه بأنه مطلع ومتفهم جلميع املواد والتعليمات الصادرة مبوجب يعترب تقديم ع .43

لدى شركة مياه الريموك وتعديالته ووثائق دعوة  نظام املشرتيات احلكومية وتعليماته املعمول به يف شركة مياه الريموك 1211

 العطاء والنماذج املرفقه.

ملدة مخسة ايام عمل  واذا مل يعرتض اي مناق  على القرار خالل تلك املدة تصبح االحالة ية ئحالة املبديتم االعالن عن اال .41

اخلاصة بالشركة يف مديرية العطاءات واملشرتيات االعالنات وسيتم تعليق االحالة املبدئية على لوحة  نهائية بعد املصادقة عليها

 وعلى املوقع االلكرتوني للشركة.

املتعهدين الذين حيال عليهم اي من املواد احالة مبدئية االلتزام مبراجعة مديرية العطاءات واملشرتيات لالطالع على  ةعلى الساد .45

 مسودة االحالة والتبليغ املبدئي باالحالة من قبل شخ  خمول وخالل مخسة ايام 
انونية لالعرتاض على القرار املبدئي ويف عمل من تاريخ اشعارهم بذلك من قبل مديرية العطاءات واملشرتيات وهي املدة الق

 .حال عدم مراجعتهم سيتم السري باالحالة النهائية واعتبارهم موافقني على االحالة 

 يلتزم املناق  بعد االحالة النهائية عليه بتنفيذ املتطلبات الواردة بالتعاقد وامتام التوريد. .46

 ة بالنظر يف أي دعوة قضائية تنشأ بني املتعاقدين.احملاكم االردنية هي اجلهة القضائية الوحيدة املخول .47
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 ثانيًا ) خطاب التغطية )

 

 على املناق  ارفاق خطاب التغطية بالعرض املقدم منه يشمل على املعلومات التالية ) 

 امجالي عدد البنود املناق  عليها وارقامها . .4

 على سعر يف حال تقديم عرض مرادف.قيمة كفالة الدخول املقدمة مع العروض على ان حتسب بناء على ا .1

 امجالي قيمة العرض على ان حتسب بناء على اعلى سعر يف حال تقديم عرض مرادف. .3

 ذكر اي مرفقات اخرى. .1
 

 ثالثًا ) االســعار )

ا فيها شاملة كافة الرسوم اجلمركية والرسوم والضرائب األخرى مب حتدد األسعار اإلفرادية واإلمجالية مفقطة بالدينار األردني .4

الضريبة العامة على املبيعات ويؤخذ بالقيم املثبتة كتابة إذا ما اختلفت مع القيم املثبتة باألرقام كلما حقق ذلك مصلحة شركة 

 مياه الريموك .

بيان رقم التسجيل يف شبكة الضريبة العامة على املبيعات من قبل املناق  وضرورة تثبيتها على الفواتري وذكر االسم بشكل  .1

 ح ورقم صندوق الربيد ورقم الفاكس واهلاتف وحتديد املنطقة والرمز الربيدي.واض
 

 رابعًا ) طريقة الدفع )

 

قبوهلا بصفة يتم دفع قيمة املواد املورده من خالل شركة مياه الريموك بعد التسليم النهائي ) اي تسليم البضائع يف املستودعات و .4

 ) من قبل جلنة االستالم املختصة نهائية

 دفع بالدينار االردني وحسب قرار االحالة.ال .1
 

 خامسًا ) الكفاالت )

 

ككفالة دخول العطاء صادرة عن احد البنوك العاملة يف اململكة  %( من قيمة العرض3) يرفق مع كل عرض شيك مصدق بقيمة  .4

تاريخ ايداع العروض لذلك العطاء ( يوم من 412االردنية اهلامشية ) ويف حال تعذر تقبل كفالة بنكية غري مشروطه( وصاحلة ملدة)

 المر شركة مياه الريموك وحسب الشروط العامة والنموذج وخبالف ذلك ال يقبل العرض.

على املتعهد الذي حيال عليه العطاء او جزء منه مراجعة مديرية العطاءات واملشرتيات الستكمال تقديم كفالة حسن تنفيذ  .1

ايام من تاريخ اشعار االحالة النهائي وذلك  42خالل  ورسوم الطوابع وتوقيع االتفاقية   %( من قيمة املواد احملالة عليه42بقيمة)

 جتنبًا ملصادرة تامني دخول العطاء.

 %( من قيمة االحالة  .5بتقديم كفالة صيانة بنسبة ) املتعهد الذي حيال عليه العطاءيلتزم  .3

 تقدم مجيع الكفاالت باسم شركة مياه الريموك. .1
 

 لغرامات )سادسًا ) ا

 

 يطبق ما ورد يف الشروط العامه للدخول يف العطاء فيما خي  املخالفات والتغريم.

 

 سابعا) تقديم العروض )

 

 )مغلق وخمتوم على العنوان التالي مغلف جيب تقديم العروض والوثائق الداعمه هلا باليد يف  

 

 

 املركز –شركة مياه الريموك 

 مديرية العطاءات واملشرتيات

 شارع بغداد   -اربد

http://www.yw.com.jo 
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  العامةالشـــروط 

وأية مراسالت أخرى من مقدم العرض وموافق عليها من و املالحق املواصفات الفنية والشروط العامة واخلاصة والعرض املقدم  -

 ال تتجزأ من وثائق العطاء . جزءشركة مياه الريموك  تعترب 

نظام املشرتيات احلكومية وتعليماته املعمول بـه يف شـركة ميـاه     1211(  لسنة 8عامة املرفقة والواردة يف نظام رقم )الشروط ال -

 الريموك جزء ال يتجزأ من وثائق العطاء ما مل تتعارض مع الشروط اخلاصة ويف حالة تعارضها تعتمد الشروط اخلاصة.

 خرى تعود على املتعهد احملال عليه العطاء .طوابع العقد ورسوم اإلحالة وأية رسوم إضافية أ -

 اجور االعالن على من يرسو عليه العطاء مهما تكررت. -

 
 -أوال ) التأمينات والضمانات )

( يومـا  412% ( من قيمة العرض و تبقى صاحلة ملدة ) 3يرفق بالعرض كفالة بنكية ) أو شيك مصدق ( للدخول يف العطاء بنسبة )  .4

 العروض . اعتبارا من تاريخ فتح

 أ. تعاد تأمينات الدخول يف العطاء اىل مقدميها من املناقصني وفقًا ملا يلي ) .1

 اىل املناقصني الذين مت استبعاد عروضهم من قبل جلنة الشراء .4

 اىل الذين انتهت مدة سريان عروضهم ومل يرغبوا بتمديدها بناء على طلبهم اخلطي . .1

 .وتوقيع االتفاقيةامني حسن تنفيذ اىل الذين جرت االحالة عليهم بعد تقديم ت .3

صاحيب  املناقصني باستثناء اإلحالة النهائي قرار عليهم احملال تبلغ بعد عليهم االحالة تتم مل الذين املناقصني اىل .1

 على الفائز املناق  توقيع بعد اال إليهم الدخول تأمينات إرجاع يتم ال الذين والثالث الثاني العرض
 اخلطي. طلبهم بدون إليهم التأمينات وتعاد التنفيذ ُحسن نيتأم االتفاقية وتقديم

 
تصادر جلنة الشراء املختصة قيمة تامني الدخول ايراداً للشركة مبا يتناسب وقيمة املادة او املواد اليت استنكف عنها ومبا ال يقل عن  ب.   

  يف احلاالت التالية)%( من قيمتها 3)
إذا استنكف املناق  عن االلتزام بعرضه دمه او عدله بعد انتهاء املدة الزمنية لتقدميه او . اذا سحب املناق  العرض الذي ق4  

 .جزء منه  او

 رفض  املناق  الفائز قبول تصحيح خطأ حسابي ظهر يف العرض  إذا . 1

 .يف العطاء لوثائق اليت قدمها لغايات املشاركة ا وأقدم املناق  معلومات غري صحيحة أو غش يف املعلومات  .  إذا3

( عشرة ايام عمل من تبليغه باشعار 42%( من إمجالي قيمة اإلحالة خالل )42يقدم صاحب العرض الفائز كفالة حسن تنفيذ بنسبة ) .3

 االحالة النهائية وتبقي صاحلة طيلة فرتة تنفيذ االتفاقية. 

خطي باالفراج عن التامني من الشركة بعد التاكد يعاد تأمني حسن التنفيذ اىل املتعهد بعد تنفيذه كافة شروط العقد مبوجب طلب  .1

 االصولية وتقديم الضمانات املطلوبة حسب شروط العقد.االستالم من الوثائق 
 

 )  دعوة العطاء واعداد وتقديم العروض من قبل املناقصني شراءثانيا ) 

عول ختوله صناعة أو بيـع أو توريـد   يقدم املناق  الذي يرغب بشراء دعوة العطاء نسخة مصدقة عن رخصة مهن سارية املف .3

 اللوازم املطلوبة أو االجتار بها ، وسجل التجاري الصادر عن وزارة الصناعة والتجارة .

يدفع املناق  مثن دعوة العطاء )الورقية( املقررة )غري مسرتدة( مقابل وصول مقبوضات حسب االصـول ويتسـلم كافـة وثـائق      .1

 دعوة العطاء ومرفقاتها

عرضه وفقًا لوثائق دعوة العطاء بعد ان يقرأ هذه الوثائق ويتفهم مجيع ما ورد فيها وإذا مل تكن الوثائق كاملة أو يعد املناق   .1

وجد نقصاً فيها فعليه طلب الوثيقة الناقصة من الشركة  ويتحمل النتائج املرتتبة على عدم قيامه بالتدقيق واالستكمال بصورة 

 صحيحة.

اىل ان اللوازم املراد شراؤها جيب ان تتطابق مع العينة او العينات املوجودة يف الشركة او يف مكان اخر  عند التنوية يف دعوة العطاء .1

حتدده دعوة العطاء فعلى املناق  معاينة العينة / العينات وفحصها الفح  الالزم قبل تقديم عرضه وال يعفيه االدعاء بعـدم  

 .عترب كانه اطلع على العينةني وياالطالع او اجراء املطابقة والفح  الالزم

( Bid Formيعد املناق  عرضه واسعاره على اجلداول و النماذج املرفقة بدعوة العطاء وخيتم ويوقع مناذج عرض املناقصة) .5

وجداول الكميات والوثائق املطلوبة يف دعوة العطاء ويقدمها ضمن العرض كاملة وحيق للشركة استبعاد اي عرض غري متقيد بهذه 

ل و النماذج وحيق للمناق  باالضافة اىل وثائق دعوة العطاء ان يضيف اي وثائق او معلومات يرغب إضـافتها ويـرى انهـا    اجلداو

 واهلاتف والفاكس لرتسل اليها  ه متضمنًا العنوان ضرورية لتوضيح عرضه وعلي ان يكتب عنوانه الكامل والدقيق يف عرض
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الشركة خطيًا عن اي تغيري او تعديل يف عنوانه وتعترب مجيع املخاطبات اليت ترتك له يف  املخاطبات املتعلقة بالعطاء وعليه ان يبلغ

 العنوان املذكور او ترسل اليه باي وسيله ارسال كأنها وصلت فعاًل وسلمت يف حينها .

علـى املنـاق     جيب ان يكون عرض املناق  خال من احملو او التعديل او الشطب او االضـافة وإذا اقتضـت الظـروف ذلـك فيجـب      .6

التوقيع باحلرب االمحر جبانب احملو او التعديل او الشطب او االضافة وعليه كتابة السعر بالرقم واحلروف وعلى املناق  كذلك ان 

يذكر السعر االفرادي للوحدة وجملموع الوحدات لكل مادة وكذلك السعر االمجالي للعرض )جلميع املـواد املقـدم هلـا( وبيـان ايـة      

رسوم مضمنة يف السعر وحبيث يكون السعر نهائيًا غري قابل الية تعديالت بالزيادة الحقًا ويعترب السعر شاماًل اجـور  ضرائب او 

 التحزيم والتغليف وخبالف ذلك حيق للجنة الشراء املختصة ان تهمل العرض .

ى املغلف ومن ثم يقوم جبمعها يف مغلف يقدم املناق  العرض مع تامني الدخول بالعطاء يف مغلفات منفصلة مع كتابة احملتوى عل .7

قم العطاء خبط واضح رعنوان املناق  الثابت ووواسم  قدم هلا العطاء والعنوان واحد مغلق بإحكام ويكتب عليه اسم الشركة امل

 والتاريخ احملدد كاخر موعد لتقديم العروض وخبالف ذلك حيق للجنة الشراء املختصة ان تهمل العرض.

قبل املناق  يف صندوق العطاءات لدى الشركة قبل انتهاء املدة احملـددة لـذلك وكـل عـرض ال يصـل ويـودع يف       يودع العرض من  .8

 صندوق العطاءات قبل اخر موعد لتقديم العروض ال يقبل .

 على املتعهد عند تعبئة العرض املقدم منه القيام باخلتم والتوقيع على كافة صفحات العطاء ومغلف عرض السعر املقدم. .9

( يومًا من التاريخ احملدد 412لتزم املناق  ان يبقي العرض املقدم منه نافذ املفعول وغري جائز الرجوع عنه ملدة ال تقل عن )ي .32

 كأخر موعد لتقديم العروض قابلة للتجديد مبوافقة الطرفني.

التوريد وإذا مل حيدد موعد عند عدم حتديد موعد لتوريد اللوازم يف دعوة العطاء فعلى املناق  ان يبني بالتحديد موعد  .33

 .التوريد يعترب التوريد حااًل )وتعين كلمة حااًل خالل اسبوع من تاريخ صدور االشعار بتبليغ االحالة النهائية(

على املناق  ان يبني يف العـرض املقـدم منـه بلـد املنشـأ للـوازم املعروضـة واسـم الشـركة الصـانعة واملاركـة واالسـم التجـاري               .31

 ورقم الكتالوج او النشرة اخلاصة باللوازم املعروضة. (Modelوالطراز)

 جيب إرفاق شهادات اجلودة للشركات الصانعة هلذه املواد .  .31

 جيب إرفاق شهادات فح  هلذه املواد عند التوريد. .31

 او معلومات تراها ضرورية.حيق لشركة مياه الريموك طلب اي شهادات  .35

اصدار امر الشراء عن الشركة بعد تبلغة يشكل مع وثائق العطاء املعتمدة عقدًا ان  ىيعترب تقديم عرض املناق  موافقه منه عل .36

 ملزمًا

  .( خاليه من اي عيب يف الصنع او يف املادةBrand new%()422يضمن املناق  ان تكون املواد املورده جديده ) .37

جلمركية والرسوم والضرائب األخرى مبا فيها حتدد األسعار اإلفرادية واإلمجالية مفقطة بالدينار األردني شاملة كافة الرسوم ا .38

الضريبة العامة على املبيعات ويؤخذ بالقيم املثبتة كتابة إذا ما اختلفت مع القيم املثبتة باألرقام كلما حقق ذلك مصلحة شركة 

 مياه الريموك .

 
 ثالثًا ) فتح العروض )

( وجيوز لكل مناق  1211( لسنة )8يات احلكومية رقم )تفتح العروض من قبل جلنة الشراء املختصة وذلك حسب نظام املشرت .4

 او ملمثله حضور فتح العروض.

 ال تقبل العروض او اي تعديالت عليها ترد بعد التاريخ واملوعد احملدد كأخر موعد لتقديم العروض . .1

من العدد احملتمل فلـها ان  إذا وجدت جلنة الشراء املختصة عند موعد فتح العروض ان عدد املناقصني يقل عن ثالثة او اقل   .3

تعاد العروض مغلقة اىل مقدميها مقابل توقيع  اعادة الطرح حالةويف  اوإعادة طرح العطاءتقرر متديد موعد تقديم العروض 

 املناق  او من ميثله .
 

 رابعًا ) دراسة وتقويم العروض )

 تقوم بدراسة العروض من النواحي الفنية واملالية حتدد جلنة الشراء املختصة اجلهات الذين تتكون منهم اللجنة الفنية اليت .4

 والقانونية اليت تتطلب ذلك وتقدم التوصية املناسبة للجنة الشراء املختصة

 ال ينظر يف اي عرض غري معزز بتأمني دخول العطاء . .1

 ( وفقًا ملا يلي)تتم دراسة العروض املقدمة للعطاء ) يف حال مل تن  دعوة العطاء على تقديم عرض فين ومالي منفصلني .3

يتم عمل تدقيق اولي للعرض وفقا للنموذج املعتمد لذلك ويف حال عدم وجود خمالفات رئيسية عليه يتم قبوله واعتماده  . أ

 للدخول يف التقييم .

يف حال وجدت خمالفات رئيسية يف العرض املقدم من قبل املتناق  يتم استبعاد عرضه من التقييم وعلى ان يتم بيـان   . ب

 حة عند اعداد التقرير الفين للجنة الشراء املختصة.ذلك صرا

 تدرس العروض من الناحية الفنية حبيث حتدد املعايري الفنية للدراسة وفقًا للمواصفات املطلوبة . . ت

 تؤخذ بعني االعتبار كفاءة املناق  من الناحيتني املالية والفنية ومقدرته على الوفاء بالتزامات العطاء . . ث
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 عرض الذي قدم ارخ  االسعار ثم الذي يليه حتى تتم دراسة العروض املقدمة.تبدأ الدراسة بال . ج

إذا توافرت يف العرض كافة الشروط واملواصفات واجلودة توصي اللجنة الفنية باالحالة على مقدم ارخ  االسعار شريطة  . ح

 ان تبني اللجنة مدى معقولية االسعار.

شغال او اخلدمات يف دعوة العطاء وذلك لتحديد مقدم ارخ  املطابق على تتم مقارنة اسعار العروض املطلوبة للوازم واال . خ

ان يتم استبعاد قيمة اي اضافات او قطع غيار غري مطلوب تسعريها يف دعوة العطاء وحيق للجنة الفنية قبـول االضـافات   

 وقطع الغيار يف العرض الفائز بالعطاء بعد فوزه.

ذي يتضمن ارخ  االسعار تنتقل الدراسة اىل العرض الذي يليـه بالسـعر اىل ان   يف حال عدم توافر املتطلبات يف العرض ال . د

 تصل اىل العرض الذي تتوافر فيه املتطلبات لالحالة على ان تبني اسباب العروض االرخ  بشكل واضح .

الـيت تلـيب   عند عدم مطابقة كافة العروض )املناقصات( او وجود نقـ  فيهـا جيـوز شـراء اللـوازم او االشـغال املعروضـة         . ذ

 احتياجات الشركة وتتوافر فيها اجلودة وباسعار مناسبة )انسب العروض(.

تتم دراسة العروض ) املناقصات ( املقدمة للعطاء حسب تسلسلها يف السعر ) يف حال نصت دعوة العطاء على تقديم عرض فين  .1

 ومالي منفصلني( وفقًا ملا يلي )

املعتمد لذلك ويف حال عدم وجود خمالفات رئيسية عليه يتم قبوله واعتماده يتم عمل تدقيق اولي للعرض وفقاً للنموذج  . أ

 للدخول يف التقييم .

 يف حال وجدت خمالفات رئيسية يف العرض املقدم من قبل املتناق  يتم استبعاد عرضه من التقييم . . ب

ت املطلوبة ومعايري التاهيل الواردة تدرس العروض من الناحية الفنية حبيث حتدد املعايري الفنية للدراسة وفقًا للمواصفا . ت

 يف دعوة العطاء.

 تؤخذ بعني االعتبار كفاءة املناق  من الناحيتني املالية والفنية ومقدرته على الوفاء بالتزامات العطاء. . ث

 إذا توافرت يف العرض كافة الشروط واملواصفات واجلوده توصي اللجنة الفنية باعتماد العرض الفين . . ج

 الفات فنية يف العرض املقدم يتم استبعاده.يف حال وجدت خم . ح

سيتم دعوة الشركات املؤهلة فنيًا حلضور اجتماع فتح العروض املالية هلا ويتم اعادة العروض املالية الغـري متاهلـه فنيـًا     . خ

 للمتناق  مغلقة وحتتفظ جلنة الشراء املختصة لنفسها باحلق يف بيان او عدم بيان اسباب رفض العرض.

اسعار العروض املطلوبة للوازم او االشغال او اخلدمات يف دعوة العطاء وذلك لتحديد مقدم ارخ  االسعار على  تتم مقارنة . د

ان يتم استبعاد قيمة اي اضافات او قطع غيار غري مطلوب تسعريها يف دعوة العطاء وحيق اللجنة الفنية قبول االضـافات  

 وقطع الغيار يف العرض الفائز بالعطاء بعد فوزه.

 تم تطبيق التعليمات اخلاصة بطريقة احتساب عالمات التقييم الفين واملالي لتحديد العرض الفائز بالعطاء.ي . ذ

 

يف حالة عدم توافر املتطلبات يف العرض الذي يتضمن ارخ  االسعار تنتقل الدراسة اىل العرض الذي يليه بالسعر اىل ان تصل اىل  .5

 على ان تبني اسباب استبعاد العروض االرخ  بشكل واضح .العرض الذي تتوافر فيه املتطلبات لإلحالة 

يؤخذ بعني االعتبار عند الدراسة استمرار توافر قطع الغيار والصيانة واي امـور اخـرى يتطلبهـا نظـام اللـوازم والتعليمـات        .6

 املعمول بها .

(  56/42/6/4733)          الالحقه رقموكتبهم  15/4/1243( ترايخ  971الصناعة الوطنية ) بناءا على قرار جملس الوزاء رقم ) .7

% ما دامت  12يتم منح الصناعة الوطنية االردنية أفضلية بالسعر بنسبة  5/4/1241تاريخ  6/44/4/165و  17/4/1243تاريخ 

مطابقة للشروط واملواصفات الفنية واهلندسية االردنية وذلك شريطة احضار ما يثبت ان املصنع حملي ويتم منح االفضلية 

 لسعر املنتج احمللي وفقًا للمعادلة التالية ) 

 ،  ومن ثم يم مقارنة بسعر املنتج احمللي شريطة مطابقة كال العرضني للشروط واملواصفات .  4.12× سعر السلعة االجنبية 

والتسهيالت الـيت  تراعي جلنة الشراء املختصة قبل االحالة كفاءة وخربة املناق  يف تقديم اللوازم املطلوب ومسعته التجارية  .8

يقدمها او اخلدمه اليت يوفرها وقطع الغيار وورش الصيانة وقدرته املالية وجيوز هلا استبعاد عرضه لنق  كل او بعض هذه 

 املتطلبات .
 

 خامسًا ) إحالة العطاءات )

 تتم إحالة العطاءات مع بيان األسباب على الفائزين وفقًا ملا يلي ) .4

  العروض يتضمن اجلودة الالزمه يف اللوازم املطلوبة ومطابق للمواصفات والشروط يف دعوة االرخ  املطابق إذا كان ارخ . أ

 العطاء.

أرخ  املطابق ) إذا كان هنالك عروض خمالفة وعروض اخرى مطابقة تستبعد العروض املخالفة وتتم االحالة على  . ب

 ارخ  العروض املطابقة.

الفات يف كافة العروض املقدمة ان ختتار انسب هذه العروض من حيث االنسب ) للجنة الشراء املختصة يف حالة وجود خم . ت

 اجلودة والسعر والنوع والشروط اليت تفي بالغرض املطلوب اذا اقتنعت اللجنة لصاحل الشركة املستفيده.
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 اي سبب اخر يتفق مع احكام هذه السياسة على ان يكون مربرًا بشكل كاف. . ث

 

حبق استبعاد اي عرض ال يكون واضحًا بصورة كافية متكن من االحالة او حيتمل اكثر من  حتتفظ جلنة الشراء املختصة لنفسها .1

 تفسري.

 دون االحالـة  قبـل  الشـراء  وثـائق  يف االستشارية الواردة واخلدمات اللوازم مدد أو كميات تزيد أو تنق  أن الشراء للجنة .3

 .الكمية املطلوبة %( من15نسبته) ما نالنقصا أو الزيادة جمموع يتجاوز ال على ان املناق  اىل الرجوع

 قـرار  إصـدار  املتعهـد  ومبوافقة قيمتها بلغت ومهمها الشراء فللجنة املشرتاة اللوازم كميات يف زيادة اىل اقتضت احلاجة اذا .1
 الشراء. عقد يف الكمية الواردة %(من35) نسبت ما جمموعها يف تتجاوز ال ان على االحالة الحق لقرار

 على االحالة لقرار الحق قرار إصدار املتعهد ومبوافقة الشراء فللجنة املشرتاة اللوازم كميات ختفيض اىل اجةاحل تطلبت اذا .5

 .عقد الشراء فهي الواردة الكمية مهن %(52نسبته) ما جمموعها يف تتجاوز ان ال

 االستشارية اخلدمات يف داملد لتمديد املتعهد ومبوافقة بلغت قيمته مهما إحالة الحق قرار إصدار الشراء للجنة . .6

 .االصلية للعطاء املدة %( من52) جمموعها يف تتجاوز ال ان على وغرياالستشارية

تستبعد جلنة الشراء املختصة العرض غري املتقيد باملواصفات والشروط والتعليمات العامة الشروط اخلاصة لدعوة العطاء او اذا  .7

انتحل صفة متثيل مؤسسة او شركة او االدعاء بانه أو ختذ حبقه قرار حرمان كان مقدمه غري كفء او غريمؤهل او إذا سبق وا

 وكيلها بالبيع او اخفى انه وكيلها سواء كان متثيله ملؤسسة اردنية او اجنبية.

 إذا وقع تناقض او تعارض بني التعليمات والشروط العامة وبني الشروط اخلاصة فيؤخذ مبا ورد يف اخلاصة. .8

شراء املختصة أن االسعار املعروضه عليها مرتفعه فلها ان تعيد طرح العطاء او ان تلجأ إىل الشراء عـن طريـق   إذا تبني للجنة ال .9

استدراج عروض او الشراء املباشروفقاً الحكام نظام لوازم الشركة كما حيق هلا ان تصرف النظر عن الشراء كليا او جزئيًا وعند 

 ى دعوة العطاء احلصول عليها دون مقابل .اعادة الطرح حيق للمناق  الذي سبق ان اشرت

حتتفظ جلنة الشراء املختصة حبقها يف الغاء دعوة العطاء او قرار االحالة يف اي وقت او اي مرحلة دون بيان االسباب ما مل يكن  .42

ض كل او بعض العروض املتعهد قد تبلغ امر الشراء وقرار االحالة واستكمل كافة اجراءات توقيع العقد او االتفاقية وهلا ان ترف

املقدمة اليها دون ان يكون الي من املناقصني احلق يف الرجوع اليها بأي خسارة او ضرر ناشيء عن تقديم عرضه وال يرتتب على 

 الشركة اي التزامات مادية او غري مادية مقابل ذلك.

إلغـاء  ريد و للشـركة احلـق بتجزئـة العطـاء  او     عتبار مدة التوالشركة غري مقيدة باإلحالة على أقل األسعار مع األخذ بعني اال .44

 العطاء دون بيان األسباب وال حيق ألحد االعرتاض على قرار الشركة بهذا اخلصوص.

 
 سادسًا ) مسؤوليات املتعهد جتاه الشركة )

 

فيذ ودفع الرسوم على املتعهد الذي احيل عليه العطاء استكمال إجراءات العقد اخلاص بقرار االحالة )تقديم تأمني حسن التن .4

القانونية وتوقيع االتفاقية خالل املدة اليت حتدد يف كتاب التبليغ الذي يرسل اىل املتعهد علما بانه حيق للشركة الغاء االحالة 

دون ان يرتتب عليها ايه التزامات مالية اذا مل يقم املتعهد باستكمال كافة االجراءات املطلوبة منه خالل الفرتة القانونية 

 منوحه له .امل

يعترب توقيع االتفاقية من قبل املتعهد اعرتافًا من بأنه مطلع على كافة حمتويات قرار االحالة وامر الشراء وكل ما يتعلق بهما  .1

 وانه ملتزم التزاما تاما مبحتوياتهما ومضمونهما .

اذن خطي من جلنة الشراء املختصة ال جيوز للمتعهد ان يتنازل الي شخ  اخر عن كل او اي جزء من العقد دون احلصول على  .3

 مع االحتفاظ بكامل حقوق الشركة وفقًا لقرار االحالة والعقد االصيل .

إذا استنكف املتعهد عن تنفيذ التزاماته مبوجب العقد او قصر يف ذلك او تاخر يف تقديم اللوازم احملالة عليه للجنة الشراء  .1

عنها بذات اخلصائ  واالستعماالت وال  بنفس املواصفات واخلصائ  او بدياًلاملختصة شراء اللوازم او اخلدمات موضوع العقد 

تقل عنها سوية من اي مصدر اخر على حسابه ونفقته وحتميله فروق االسعار والنفقات االضافية واي خسارة او مصاريف او 

 ك.      عطل او ضرر يلحق بالشركة دون احلاجة اىل اي انذار وال حيق للمتعهد االعرتاض على ذل

حيق للشركة فسخ االتفاقية يف أي وقت دون احلاجة إىل إنذار عدلي للمتعهد إذا ما ثبت فشله بالوفاء بالتزامه أو خمالفتـه ألي   .5

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          شرط من شروط االتفاقية ومصادرة كفالة حسن التنفيذ كليا أو جزئيا دون أن يكون للفريق الثاني احلق باالعرتاض أو املقاضاه

( مخسة عشر يومًا من تاريخ اشعاره بضرورة رفعها من املكان 45يرفع املتعهد اللوازم املرفوضه على نفقته خالل مدة اقصاه ) .6

املوجوده فيه ، اال اذا اقتضت الضرورة الصحية او االمنية رفعها او اتالفها قبل ذلك املوعد فاذا تاخر يف القيام بذلك عن املوعد 

ازاًل عنها للشركة وللشركة الرجوع عليه بنفقات الرفع واالتالف ان اقتضى ذلك بقرار من جلنة الشراء احملدد له فيعترب متن

 %( عن كل اسبوع تأخري عن الفرتة اعاله .4املختصة كما حيق للشركة فرض رسوم ختزين عليه با مقداره )

%( من قيمة 4عليه )غرامه مالية( بنسبة ال تقل عن )إذا تاخر املتعهد يف تنفيذ ما التزم به يف املوعد احملدد بالعقد فتفرض  .7

%( من قيمتها كما حيق للشركة الغاء العقد 45اللوازم اليت تأخر املتعهد يف توريدها عن كل اسبوع او جزء من االسبوع وحبد اعلى )

 سائر الناجته عن ذلك . بعد مرور اربعة اسابيع تاخري اذا اقتضت مصلحة الشركة ذلك وعلى ان يتم حتميل املتعهد كافة اخل
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ال حيول توقيع الغرامة يف البند السابق دون حق الشركة يف الرجوع على املتعهد بقيمة العطل والضرر الناتج عن تأخر املتعهد يف  .8

 تنفيذ ما التزم به دون سابق إنذار على ان يتم اعالم جلنة الشراء املختصة بقيمة العطل والضرر ان وجدت.

ستحقة للشركة من املناقصني أو املتعهدين للشركة من كفاالتهم لديها لذلك العطاء أو أي عطاء أخر أو االموال حتصل األموال امل .9

 املستحقة هلم لدى الشركة يف أي تعامالت اخرى.

لشركة مياه الريموك حق قبول الظـروف الـيت تسـببت يف تـأخري العمـل أو رفضـها وعـدم اعتبارهـا ظـروف قـاهرة دون حـق             .42

 أو طلب بيان األسباب . االعرتاض

 

القوة القاهرة ) هي حدث او ظرف استنثائي خارج عن ارادة وسيطرة الطرفني مثل احلرب او االضراب او الشغب او اجلرمية   .44

وقد يكون حسب املصطلح ) عمل القوة العليا ( مثل الفياضانات او الزالزل او الرباكني او التشريعات احلكومية املستحدثة او غري 

اضحة اليت ال ميكن التنبؤ بها حبيث مينع احد او كال الطرفني من الوفاء بالتزاماتهما املنصوص عليها يف العقد وليس املقصود الو

 بذلك تربير االهمال او التقصري او غريه من املخالفات لكل من الطرفني .
 

 تنفيذ العقد او عدم الوفاء به اذا كان التاخري او عدم يكون من املتفق عليه ان املتعهد ال يتحمل االضرار املرتتبة على التاخري يف . أ

 الوفاء بسبب القوى القاهرة.

يف كل االحوال عند وجود قوى قاهره فانه يتوجب على املتعهد تقديم اشعار خطي وفوري اىل اجلهة املختصة بالظروف  . ب

 ما يثبت ذلك.واالسباب اليت متنع من تنفيذ االلتزام او التاخري يف الوفاء به وتقديم كل 

 تكون القوى القاهرة املؤقته من مربرات التاخري وجيب الوفاء بعد زواهلا وتكون القوى القاهرة الدائمة من مربرات عدم الوفاء. . ت

 تنظر جلنة الشراء املختصة يف القوى القاهرة من حيث املكان والزمان ومدى اثرهما على تنفيذ العقد. . ث
 

 ) فح  اللوازم واستالمها ) سابعا

 

ملعرفة مدى مطابقتها العادة وزنها وقياسها على موازين حتددها الشركة للفح  وتكون اللوازم اليت وردها املتعهد خاضعة   .4

بناءا على نتائج  ويتم الدفعللمواصفات بالطريقة اليت حتددها الشركة وحبيث تتطابق مع املعايري الدولية املعتمده هلذه الغاية 

 . الفح  ووفقا لشروط العقد

 مياه الريموك احلق بطلب أية شهادات أو معلومات تراها ضرورية للتأكد من جودة املواد. .1

تكون املواصفات املذكورة يف دعوة العطاء أو قرار االحالة احلد االدنى املقبول وال تلغى مواصفات العينات املقدمة مواصفات دعوة  .3

 العطاء أو قرار االحالة اال اذا تفوقت عليها .

الم املواد من قبل الشركة وفحصها من قبل جلنة االستالم أو أي جهة أخرى ال يعفي املورد من مسؤوليته جتاه هذه املواد إن است .1

املورد طيلة فرتة الضمان ، للشركة احلق بإعادتها والشراء على حسابه إذا تبني خالل استخدامها وجود عيب أو عطل مصنعي ، 

 أو ثبت أن املادة غري جيدة.
 ) العينات ) ثامنا

حيق للشركة ان حتدد عينه ليتم الشراء مطابقا هلا من كافة الوجوه شرط ان ال تكون حمصوره مباركه واحده او مبصنع واحد   .4

 ويف هذه احلالة توضع مبكان معني يف الشركة ويذكر املكان وعنوانه يف دعوة العطاء لتمكني املناقصني من االطالع عليها .

عزز عرضه بعينه وله ان يعتربها عينه من كافة الوجوه او حيدد الصفة املقدمة من اجلها ويذكر ذلك جيوز للمناق  ان ي  .1

 صراحة يف عرضه .

حتفظ العينات اليت تعتمد عند االحالة يف املكان املعد الذي حتدده الشركة بعد ختمها خبامت الشركة والتوقيع عليها من قبل   .3

 وازم املوردة عند االستالم.اللجنة الفنية وذلك ملقارنتها بالل

ترد العينات املقدمة من املناقصني غري الفائزين عند طلبها خطيًا خالل اسبوعني من تاريخ االحالة النهائية وال تكون الشركة   .1

بها مسؤوله عن فقدها او تلفها بعد هذا املوعد ويف مجيع االحوال يفقد املناق  احلق باملطالبة بهذه العينات اذا مل يطالب 

 خطيا خالل شهرين من االحالة النهائية.

ترد عينات املتعهدين الذين متت االحالة عليهم بعد استالم اللوازم املوردة مطابقة لشروط االحالة ويتم ذلك وفقًا لالجراءات   .5

 الواردة يف البند السابق اال اذا ورد خالف ذلك يف قرار االحالة .
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 المواصفات والشروط الخاصة
 

 املقدمة)

املفرق( حباجةللتعاقد  –عجلون  –جرش  –أن شركة مياه الريموك تقدم خدمات املياه والصرف الصحي يف حمافظات الشمال )اربد  حيث

( سبعة و اربعون 17مع شركات متخصصة مؤهلة ومرخصة يف توفري عمالنظافة يف مواقع الشركة املختلفة، حتتاج الشركة إىل ما يقارب )

 عامل نظافة حبد ادنى وقد يزيد هذا العدد حسب متطلبات العمل ووفقًا ملا هو مبني يف اجلدول التالي)

 

 

عدد  املوقع الرقم

 العمال

4 
 مركز الشركة –مبنى اإلدارة العامة 

7 

 1 مياه اربد 1

 1 مياه عجلون 3

 1 مياه جرش 1

 3 مياه املفرق 5

 1 لشماليةمياه البادية ا 6

 1 مياه الرمثا 7

 1 مياه الكوره 8

 1 مياه االغوار الشماليه 9

 1 مياه بين عبيد 42

 1 مياه بين كنانه 44

 1 املختربات 41

ادارة الشؤون الفنيه + مستودعات  43

 حوفا+الكراج

3 

 4 حمطة الزعرتي 41

 4 مكتب تدريب دوقرا 45

 4 مكتب الرويشد 46

 4 ي العربحمطة تنقية واد 47

 4 حمطة تنقية كفرجنه 48

 4 حمطة تنقية الشاللة 49
 4 حمطة تنقية شرق جرش 12

 4 حمطة تنقية الرمثا 14

 4 حمطة تنقية وادي حسان 11

 4 حمطة تنقية اربد املركزية 13

 4 حمطة تنقية املفرق 11

 4 حمطة تنقية املعراض 15

 17 اجملموع **
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 املتقدمةللعطاء) للشركات اصةالشروط اخل

 النظافة تأهيل وإعتماد شركات .4
 إعتمادها وترخيصها الساري املفعول من قبل اجلهات الرمسية التالية) املتقدمة للعطاء تقديم الوثائق اليت تثبت على الشركات .أ 

 التسجيل لدى وزارة الصناعة والتجارة. -

 الرتخي  من البلدية املعنية. -

 ( سنتان بشكل متواصل.2أن تثبت بالوثائق الرمسية أنها تعمل يف هذا اجملال مدة ال تقل عن ) ةللعطاءاملتقدم على الشركات .ب 

شهادات تثبت  تقديم أن تقدم قائمة بأمساء أهم العمالءوأرقام هواتفهم خالل الفرتة املاضية معاملتقدمةللعطاء على الشركات .ج 

 حسن سرية الشركة لدى عمالئها.
أن تقدم شهادة مفوضني بالتوقيع لألمور اإلدارية واملالية والقانونية حديثة االصدار، صادرة عن  للعطاء ةاملتقدم على الشركات .د 

 .التجارةوزارة الصناعة 
 على الشركات املتقدمة للعطاء بيان الشخ  املفوض من قبلها لإلشراف على تنفيذ بنود وشروط العطاء. .ه 
 على ان تكون مدة العطاء سنة . .و 

 
 لعمالا شروط تأهيل .1

 على شركة النظافة إستخدام عمال أردنيون اجلنسية وحسب املؤهالت التالية)

 ( سنة وأن يكون مرخصًا له بالعمل يف اململكة األردنية اهلامشية ويف جمال اخلدمة املطلوبة.15 - 48العمر من ) .أ 
خطية مقدمة من إدارة الشركة جلميع أن يكون الئقًا صحيًا يثبت ذلك بشهادة صادرة من اجلهات الصحية املختصة أو شهادة  .ب 

 العاملني من خالل كشف بذلك مرفقة بشهادة خلو امراض، عدم حمكوميه.

 
 شروط العامة .3

إذا عجزت و/او اخلت شركة النظافة احملال عليها العطاء عن تقديم اخلدمات املطلوبة وألي سبب حيق لشركة مياه الريموك طلب  .أ 

ديم ذات اخلدمات وحتميل فرق األسعار للشركة احملال عليها العطاء وذلك لفرتة غري اخلدمة من أي شركة حملية خمتصة بتق

حمدودة وبالتناوب فسخ عقد النظافة وإحالة اخلدمات على شركة أخرى ووضع الشركة املخلة على القائمة السوداء لشركة مياه 

 الريموك ملنع التعامل معها مستقبال.
 ًا ال يتجزأ من هذه الشروط.تعترب الشروط العامة للعطاءات جزء .ب 
 مجيع االمور املالية واالدارية تتم وفقًا لتعليمات وسياسات واالنظمة املعتمدة لدى شركة الريموك. .ج 

 
 الشركة املتقدمة للعطاء التزامات .1

 تلتزم الشركة املتقدمة للعطاء بعد االحالة مبا يلي) 
( اعاله وحسب رغبة شركة مياه 1ملبينة يف شروط تأهيل العمال رقم )تأمني العدد احملدد من العمال ذوي الكفاءة واملؤهالت ا .أ 

 الريموك ، ولشركة مياه الريموك احلق يف زيادةوختفيض عدد العمال العاملني يف أي موقع وأي وقت تشاء ووفقًا ملتطلبات العمل.
مسؤولية التعيني واإلستغناء عن اخلدمات يكون دوام العمال يف مواقع شركة الريموك وفقًا تعليمات شركة مياه الريموك ، اما  .ب 

  ومتابعة أمور العمال االدارية واإلهمال واملخالفات املتخذة حبقهم لشركة النظافة وبالتنسيق مع شركة مياه الريموك.
كة مياه مسؤولية تبديل العاملني و توزيعهم و رفضهم يف حال التقصري يف العمل و تسجيل واعتماد العمال اجلدد تتم مبوافقة شر .ج 

  الريموك.
 إثبات اوقات الدوام ) الدخول واخلروج ( للعمال يف شركة النظافة تكون حسب الطريقه اليت تراها شركة مياه الريموك . .د 
بزيادة وختفيض عدد العمال يف أي موقع وأي  من إبالغها من قبل شركة مياه الريموك يومني عملتلتزم شركة النظافة وخالل  .ه 

 وقت.
بإعادة وإستبدال أي عامل من  ( اربعة وعشرون ساعة من إبالغها من قبل شركة مياه الريموك11نظافة وخالل )تلتزم شركة ال .و 

 العمال لعدم التزامه بواجباته أو اذا كان خمالفًا لشروط العقد.
ويشمل  كل عامل من العمال يف ملحق خاص تقوم شركة النظافة بتقديم كشف شهري بالتفصيالت واملعلومات الضرورية عن .ز 

 املعلومات التالية)
 .اإلسم من أربعة مقاطع 
 .)عنوان اإلقامة والسكن )املدينة، احلي 

 .رقم هاتف السكن أو اخللوي 

 .إسم املوقع الذي يعمل فيه العامل 

 موكتقدم شركة النظافة وعند كل تغيري ألي فرد من العمال أو زيادة العدد بناء على طلبنا يف أي موقع تابع لشركة مياه الري .ح 

( 11قسم اخلدمات اإلدارية ملتابعة التغيريات يف أعداد العمال املطلوبني، وذلك خالل ) -كشف بتفصيالتهم إىل شركة مياه الريموك 
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اربعة وعشرون ساعة من التغيري مع اإللتزام بعدم التعديل نهائيًا إال عند الضرورة القصوى ومبوافقة مدير إدارة املوارد البشرية  

 ت اإلدارية / شركة مياه الريموك .قسم اخلدما
حيق لكل موظف من شركة مياه الريموك مسؤول عن املوقع الذي يقع ضمن نطاق تطبيق هذه التعليمات القيام جبوالت تفتيشية  .ط 

وتنظيم حمضر بالنتائج وعند وجود خمالفات نظافة يف اي موقع من مواقع شركة مياه الريموك املختلفة تطبيق جدول املخالفات 

 والعقوبات املبني أدناه. 
( جلميع عمال النظافة العاملني لدينا وحسب 1تلتزم شركة النظافة بتأمني مالبس الزي املوحد املعتمد مع شعار الشركة عدد ) .ي 

 املواصفات املعتمدة مع التأكيد على العمال بدوام احملافظة على نظافة اللباس وحسن املظهر.
اص بالعقد للمتابعة معه على تنفيذ العقد على مدار الساعة وخلمسة أيام يف األسبوع يف حتديد اسم موظف )ضابط ارتباط ( خ .ك 

مبنى اإلدارة العامة وست أيام يف باقي اإلدارات واملديريات التابعة هلا وعلى إن يقدم تقارير التفتيش على املواقع املشموله بالعقد 

 شهريًا.
 كل شهر وعلى ان ال يتجاوز اليوم السابع من الشهر التالي  التقيد التام بدفع أجور عمال النظافة بنهاية .ل 
،علما بانه سيتم الصادر بهذا اخلصوص ان يلتزم املتعهد باحلد االدنى من االجور واملنصوص عليه يف قانون العمل والعمال .م 

 ( دينار.162استبعاد اي عرض مقدم غري متقيد باحلد االدنى من االجور والبالغ )
د بنفس النوعية واجلوده واالحتياجات الشهرية من املواد اخلاصة بالتنظيف جلميع االدارات واملديريات واملناطق يتم توريد املوا .ن 

التشغيلية التابعة لشركة مياه الريموك طول فرتة العطاء كذلك جيب على املقاول احملال عليه العطاء توفريها بالكميات املثبته 

اسب واملطلوب واجلوده املتفق عليها وخالفًا لذلك يتم إختاذ االجراءات املنصوص عليها بالكشوفات املرفقه بطيه بالوقت املن

 بشروط العطاء
 تتم عمليات التنظيف الروتينية بشكل عام، حسب ما يلي) .س 

 
 املوقع الساعة

 مساًء 1–صباحًا  7

 

 مبنى اإلدارةالعامة / مركز الشركة

 مساء 3 –صباحا  7
 باقي اإلدارات واملديريات

 
التنظيف الثقيل لكافة املناطق مثل )شطف األرضيات وتلميعها( يكون وقته بالتنسيق مع شركة مياه الريموك وحسب طبيعة  .أ 

 العمل يف املوقع.
التنظيف العام يف مكاتب املوظفني مبا يف ذلك احلمامات والردهات واملداخل يتماإلنتهاء منه قبل الساعة السابعة والنصف صباحا  .ب 

 يف متابعة نظافة مجيع املكاتب واحلمامات خالل ساعات الدوام الرمسي.واإلستمرار 
شركة مياه الريموك غري مسؤولة عن عدم قبض العمال ألجورهم الشهرية وختلي اي مسؤولية يف حال عدم التزام شركة النظافة  .ج 

 بدفع اجور عماهلا الشهرية.
ذات جوده عاليه حتدد جودتها وقبوهلا الكوادراملسؤوله يف ف والتعقيم والتطهري ذات نوعية ممتازة و تأمني الشركة مبواد التنظي .د 

شركة مياه الريموك مع إمكانية إخضاعها لفح  اجلمعية العلمية امللكية ليكون ضمن املواصفات القياسية االردنية للمواد 

ركة النظافة عند تقديم العروض واليت يتم املوافقة عليها من قبل الكشف املرفق وحسب العينات املقدمة من قبل شاملذكورة ب

 .وذلك جلميع املواقع الواردة يف الكشوفات اخلاصة مبواد التنظيف املطلوبة شركة مياه الريموك
ع القاذورات اإلعشاب وإزالة مجي عشيبتنظيف الساحات التابعة لالداره العامة مركز الشركة واإلدارات واملديريات التابعة هلا وت .ه 

 املتواجدة يف الساحات .
 

 املساعدة يف عمليات حتميل وتنزيل املواد عند احلاجة. .و 
مسؤولية رفع االعالم الرمسية وتبديلها وتركيب الزينه يف االعياد الرمسية واملناسبات واحلفالت تكون على الشركة صاحبة  .ز 

 العطاء .
 )أعمال النظافة .2
 مكاتب املوظفني  .أ 

ت والشبابيك واألبواب واألسقف العادية ومنح عناية خاصة إىل املكاتب اليت حتتوي أجهزة فنية فيجب أن يتم يتم تنظيف األرضيا

 التنظيف بوجود املوظف املعين مرة يوميًا.

 نظافة األرضيات بشكل عام) .ب 

جدا اإلستفادة إىل  تتم عمليات تنظيف األرضيات الرئيسية عندما ال تكون هذه املساحة معرضة لإلستعمال العام ومن املهم .4

ولغرض الصيانة واألمان فإنه  .أقصى حد ممكن من هذه الفرتة إلكمال برامج العمل خالل الوقت املتاح بأدني جهد ممكن

 .إستخدام مقادير كبرية من املياه ومواد التنظيف على هذه األرضيات جيباحلد من

 ساءا".يتم تنظيف األرضيات عند احلاجة وحبد أدنى مرتني صباحا" و م .1
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إستخدام أقل قدر ممكن من املاء والسوائل األخرى يف عمليات التنظيف واإلنتباه  لعدم حدوث بقع خالل التنظيف وإزالة هذه  .3

 البقع عند حدوثها.

 جتنب جعل األرضيات زلقة أو تساعد على اإلنزالق والسقوط. .1

 يع ال تسبب خدوشالألسطح املعاجلة هلا.إعطاء عناية خاصة للتأكد من أن املواد املستخدمة يف التنظيف والتلم .5

التكنيس جيب أن يضمن إزالة األنقاض والزغب والغبار واألوساخ الرخوة عن األرضيات وجتري عمليه التكنيس حيثما أمكن  .6

 ذلك.

 املسح يتضمن إزالة املياه الراكدة واألنقاض واللطخات والغبار والقاذورات وعالمات األقدام على األرضيات. .7

س يتضمن إزالة مجيع القاذورات والغبار مبا يف ذلك األوساخ املتعمقة والرمل وسوائل التنظيف واألنقاض والبقع التكني .8

 والعالمات األخرى حبيث يصبح السطح براقا ونظيفا يف مجيع األجزاء كما يراعى إستعمال الوسائل الفعالة والصحيحة.

 
 نظافةاألثـاث .ج 

بار واألنقاض مع املسح من فرتة إىل أخرى لألسطح البالستيكية واملواد األخرى اليت الينفذ تشمل عملية تنظيف األثاث إزالة الغ .4

إليها املاء بإستخدام مواد ال تسبب خدوش وعلى فرتات منتظمة، أما بالنسبة لقواعد وأرجل األثاث فإنها ستكون خالية من البقع 

مال مواد تلميع سليكونية لتلميع األثاث اخلشب )مع إستثناء األثاث مبا يف ذلك البقع الناجتة خالل عملية التنظيف وميكن إستع

 املصنوع من خشب الصاج( عندما تدعو احلاجة إلــى ذلك.

 تنظيف األثاث املنجد املوجود يف املكاتب باستخدام املكنسة الكهربائية شهريا أو حسب الرغبة واحلاجة.  .1

 شف وتوضع هذه املواد يف املستودع.توفري كميات إحتياطية من مواد التنظيف على النا .3

 تتم عمليات التنظيف الناشف يف نفس مواقعها. .1

قبل إستعمال مواد تنظيف األثاث القيام بتنظيف قطع األثاث بشكل جيد باملكنسة الكهربائية والفرشاة اليدوية للتخل  من  -

يتم إستخدام اإلحتياطات يف أدنى درجة حرارة ممكنة،التنظيف مع االلتزام بكافة األوساخ مع تنظيف البقع مبواد كفيلة بإزالتها 

 الالزمة للحفاظ على ألوان األثاث واإلنتباه إىل عدم احلاق الضرر بأقمشة األثاث وأسطحها كيميائيا أو ميكانيكيًا.

 نظيفة  يتم تنظيف القطع بعد معاجلتها مرة أخرى بإستعمال املكنسة الكهربائية مع إبقاء األجزاء املعدنية واخلشبية -
 بصورة جيدة. 

 املعدنية الستائــر .د 

تنظيف الستائر ذات األضالع بإستخدام جلدة الشامواه أو مبكنسة ريش والتأكد من إزالة مجيع األوساخ املوجودة بني األضالع، وحبد أدنى 

 مرتني أسبوعيًا.

 الشبابيك واألبواب الزجاجية والقواطع الزجاجية والشاشات الزجاجية .ه 

مناسبة ويتم صقلها  مزيالتبواب والقواطع الزجاجية والنوافذ من الواجهتني حبد ادنى مرة أسبوعيًا بإستخدام يتم تنظيف األ -

 بإستعمال قماش ال ينسل حبيث ال تبقي عليها رواسب أو عالمات أو طبع ترتكها املماسح.

  تبقى عليها أية رواسب أو عالمات.إزالة األوساخ عن الشبابيك وكل ما يتعلق بها من روافد وعتبات وإطارات وحبيث ال -

 
 اجلدران والقواطع .و 

 يتم تنظيف القواطع من الواجهتني مع مراعاة عدم ترك عالمات املسح. -

القيام بعملية تنظيف كامل لسطوح اجلدران واألشياء األخرى املشابهة بإستعمال أفضل الوسائل وبالنسبة ملساحيق التنظيف اليت  -

كون ذات خاصية متعادلة )ليست حامضية وال قاعدية( وتتم إزالتها عن اجلدران بدقة وبأسرع ماميكن تستخدم هلذه الغاية حبيث ت

 قبل أن جتف على األسطح .

 
 أسطح الكاونرتات .ز 

 .مرتني يوميًايتم تنظيف اسطح الكاونرتات بشكل منتظم مبواد معقمة 

 
 منافض السجائر وسالت املهمالت .ح 

همالت بإنتظام وكلما دعت الضرورة وتنظيفها من الداخل واخلارج مع مراعاة تفريغ القمامة يتم تفريغ منافض السجائر وسالل امل

 بأسرع ماميكن يف الصناديق املخصصة لذلك مع اإلنتباه إىل عدم وجود سجائر مشتعلة أو رماد متوهج ضمن القمامة، وتتم عند احلاجة.

 
 احلمامات .ط 

لى أعلى مستويات النظافة يف املراحيض واحلمامات، مع ضرورة اإللتزام باألوقات احملددة التنظيف الروتيين) بشكل عام يتم احملافظة ع 

 لذلك حسب تعليمات شركة مياه الريموك .
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 األحواض واملغاسل  .ي 

حقاتها يتم تنظيف األجزاء الداخلية هلا بإستعمال بودرة التنظيف الناعمة وكذلك مسح األجزاء اخلارجية للحنفيات ومجيعاألنابيب ومل

 بإستعمال املاء الساخن والصابون وتلميع املرايا واألجزاء املعدنية مبركبات كيمائية ال تسبب كشط أو خدوش.

 املراحيض  .ك 

يتم تنظيف أحواض املراحيض من الداخل بإستعمال فرشاة خاصة وإزالة الصدأ عنها ، وغسل جوانب مقاعد املراحيض واحلمامات من 

 يمائية، ويتم التنظيف الشامل على النحو التالي) الناحية امليكانيكية والك

 إزالة اإلصفرار ورواسب احلامض البولي من الشقوق واألجزاء املالمسة لألرض ومن األكواع املوجودة يف وحدات التبول. -

 إزالة مجيع الرواسب واألمحاض البولية واإلصفرار من املراحيض العربية واملراحيض األفرجنية. -

 واسب والقاذورات من األكواع وأحواض املغاسل.إزالة مجيع الر -

 غسل وتنظيف وتطهري مجيع األجزاء الظاهرة جلميع األحواض واملغاسل. -

 معاجلة مواسري التصريف كيماويا من الداخل. -

 تنظيف بالط األرضيات واجلدران واألبواب والشبابيك واحلنفيات. -

 مرفق صحي أو بشبكة األنابيب أو باألشخاص. عدم إستخدام املواد أو األدوات اليت ممكن أن تضر بأي -

 مالحظة الثقوب والشقوق واإلبالغ عن أي تسرب أو إنسداد أو ناتج عن أسباب إنشائية. -

 عند اإلنتهاء من التنظيف الشامل أعاله يتوجب أن تكون مجيع احلمامات نظيفة وآمنة وصحية وجاهزة لإلستخدام مباشرة. -

 خزانات املياه  .ل 

ات املياه بشكل دوري مرة كل ستةشهور من اخلارج والداخل وذلك بإستخدام أفضل الشركات املتخصصة يف هذا اجملال يتم تنظيف خزان

على أن يتم إستخدام املواد واملعدات املسموح بإستخدامها يف خزانات مياه الشرب مع احملافظة على أفضل مستويات النظافة والسالمة 

و متابعة دور املياه و تعبئة خزانات املياه يف الشركة من االعمال الصادرة عن شركة مياه الريموك  العامة، حسب التعليمات واملواصفات

 املوكلة لعمال شركة النظافة.

  

 نفض الغبار  .م 

عة واملقصود بها إزالة القاذورات والغبار والبقايا والزغب...، اخل وتتم هذه العملية بإستعمال منافض خاصة للنفض وأيضًا إستعمال قط

قماش مرطبة عند نفض الغبار عن الديكورات وظهور اخلزائن...، أخل وعند نفض األماكن العالية مثل اجلدران واألشياء املرتفعة األخرى 

 وتتم بإستخدام مماسح إمتصاصية ذات يد للوصول إىل األماكن البعيدة.

 مجع القمامة وتصريفها) .ن 

 .وكلما دعت احلاجة على مدار الساعةمجع القمامة  -

 يتم مجع القمامة بإستعمال األكياس البالستكية. -

 يتم إغالق األكياس بطريقة حمكمة. -

 يتم مجع األكياس ونقلها إىل منطقة التجمع اليت حيددها صاحب العمل. -

 فرز األوراق والكراتني عن باقي النفايات لغايات تدويرها. -
 إلتزامات شركة مياه الريموك .6

ة النظافة بشكل مقطوع وحسب األسعار احملددة من املناق  يف عرض أسعاره وبشكل شهري ووفقًا تلتزم شركة الريموك بدفع بدل خدم

 ألحكام سياسة العطاءات واملشرتيات املعتمدة لشركة مياه الريموك شاملة مجيع الضرائب والرسوم مبا فيها ضريبة املبيعات.
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 )لتاليا) كاملخالفات والعقوبات على شركة النظافة .9

 

 نوع املخالفة #

 خمالفة ثالثة خمالفة ثانية خمالفة أوىل

 لكل موقع لكل موقع لكل موقع

 نق  يف عدد العمال/ لكل عامل 4

% من قيمة 5

املطالبة 

 الشهرية

% من قيمة 42

املطالبة 

 الشهرية

% من قيمة 45

املطالبة 

 الشهرية

1 

ة ومواقع عدم اإللتزام بتوريد مواد النظافة ملبنى اإلدار

 الشركة املختلفة

عدم وجود ورق التواليت أو ورق تنشيف اليدين أو 

 الصابون يف احلمامات واملغاسل.

% من قيمة 5

املطالبة 

 الشهرية

% من قيمة 42

املطالبة 

 الشهرية

% من قيمة 45

املطالبة 

 الشهرية

3 

 عدم اإللتزام مبا يلي)

 شروط العطاء اخلاصة. -

 مل العاملالقيام باعمال خارج نطاق ع -

 الزي الرمسي. -

 أوقات الدوام ) احلضور واالنصراف (. -

 النوم أثناء العمل. -

 توفري مواد ذات جوده مناسبة. -

 توفري عامل بديل خالل ساعة. -

 عدم نقل األوراق الرمسية واملراسالت بني اإلدارات. -

عدم تقديم خدمات الضيافة من مشروبات وشراء  -

 من خارج الشركة.

% من قيمة 5

ة املطالب

 الشهرية

% من قيمة 42

املطالبة 

 الشهرية

% من قيمة 45

املطالبة 

 الشهرية

1 

 

 عدم القيام بأعمال النظافة التالية)

مكاتب املوظفني، نظافة األرضيات بشكل عام، نظافة 

االثاث، أسطح الكاونرتات، منافض السجائر وسالت 

املهمالت، احلمامات وتوابعها، نفض الغبار، مجع القمامة 

 يفها، سيارات مدراء اإلداراتوتصر

عدم نظافة الستائر املعدنية، الشبابيك واألبواب 

 الزجاجية والقواطع والشاشات الزجاجية.

 اجلدران والقواطع، خزانات املياه .

% من قيمة 5

املطالبة 

 الشهرية

% من قيمة 42

املطالبة 

 الشهرية

% من قيمة 45

املطالبة 

 الشهرية

 

فات لغاية ثالث خمالفات حيق لشركة مياه الريموك فسخ العقد وإيقاف شركة النظافة عن العمل يف مواقعها يف حال تكرار املخال ب .

 ووضعها على القائمة السوداء اخلاصة بشركة مياه الريموك ملنع التعامل معها مستقبال ومصادرة كفالة حسن التنفيذ.
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 لشهرية مواد التنظيف املطلوبة ملركز القطاع/ ا

 

 

 املواد 

  

 

 عدد  30 ورق تواليت رول 

 

 عدد  6 ورق بشكري رول 

 

 عدد  220 ورقة مزودجة (  422ورق سحب ) باكيت حمارم 

 

 عدد  30 ممسحه أرضية قطنية 

 

 عدد  3 ممسحه شرشابه 

 

 عدد  20 فوط مكاتب 

 

 عدد  7 قشاطه مع عصا 

 

 عدد  5 حجر محامات 

 

 عدد  5 عصا  مكنسة ناعمة مع

 

 عدد  200 اكياس ابيض للسالت بالكيس 

 

 عدد  60 اكياس اسود للنفايات بالكيس 

 

 عدد  30 ليف محامات 

 

 عدد  5 صابون ايدي قطع 

 

 لرت 10 صابون ايدي سائل 

 

 عدد  6 منفضه غربه 

 

 عدد  5 كفوف

 

 عدد  10 معطر جو  

 

 علبه 5 مبيد حشري 

 

 لرت 15 كلور 

 

 لرت 15 ش باللرت فال

 

 لرت 15 معقم ومطهر ديتول  

 

 عدد  7 فرشايه محام 

 

 لرت 20 معطر ارضيات 

 

 لرت 10 شامبو ارضيات جل 

 

 علبه 15 بلدج تليمع املكاتب 

 

 علبه 10 ملع الزحاج 

 

 عدد  5 ممسحة خاصة بالزجاج 
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 مواد التنظيف املطلوبة املفرق / الشهر

 
 د العد املواد 

 
 عدد  25 ورق تواليت رول 

 عدد  5 ورق بشكري رول 

 عدد  70 ورقة مزودجة (  422ورق سحب ) باكيت حمارم 

 عدد  5 ممسحه أرضية قطنية 

 عدد  2 ممسحه شرشابه 

 عدد  10 فوط مكاتب 

 عدد  3 قشاطه مع عصا 

 عدد  5 حجر محامات 

 عدد  3 مكنسة ناعمة مع عصا 

 عدد  100 الت بالكيس اكياس ابيض للس

 عدد  40 اكياس اسود للنفايات بالكيس 

 عدد  10 ليف محامات 

 10 صابون ايدي قطع 
 

 لرت 5 صابون ايدي سائل 

 عدد  2 منفضه غربه 

 عدد  5 كفوف

 عدد  6 معطر جو  

 علبه 5 مبيد حشري 

 عدد  10 كلور 

 لرت 10 فالش باللرت 

 لرت 10 معقم ومطهر ديتول  

 عدد  5 فرشايه محام 

 لرت 10 معطر ارضيات 

 لرت 5 شامبو ارضيات جل 

 علبه 10 بلدج تليمع املكاتب 

 علبه 5 ملع الزحاج 

 عدد  5 ممسحة خاصة بالزجاج 
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 مواد التنظيف املطلوبة بين كنانة / الشهرية 

  
 العدد  املواد 

 
 عدد  10 ورق تواليت رول 

 عدد  2 ورق بشكري رول 

 عدد  25 ورقة مزودجة (  422ورق سحب ) باكيت حمارم 

 عدد  5 ممسحه أرضية قطنية 

 عدد  1 ممسحه شرشابه 

 عدد  8 فوط مكاتب 

 عدد  2 قشاطه مع عصا 

 عدد  2 حجر محامات 

 عدد  2 مكنسة ناعمة مع عصا 

 عدد  50 اكياس ابيض للسالت بالكيس 

 عدد  25  اكياس اسود للنفايات بالكيس

 عدد  5 ليف محامات 

 عدد  5 صابون ايدي قطع 

 لرت 3 صابون ايدي سائل 

 عدد  1 منفضه غربه 

 عدد  3 كفوف

 عدد  3 معطر جو  

 علبه 3 مبيد حشري 

 لرت 2 كلور 

 لرت 2 فالش باللرت 

 لرت 2 معقم ومطهر ديتول  

 عدد  2 فرشايه محام 

 لرت 2 معطر ارضيات 

 لرت 2 رضيات جل شامبو ا

 علبه 2 بلدج تليمع املكاتب 

 علبه 2 ملع الزحاج 

 عدد  1 ممسحة خاصة بالزجاج 
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مواد التنظيف املطلوبة ادارة الفنية / الدعم اللوجسيت / حوفا / 

 الشهرية  

  
 العدد  املواد 

 
 عدد  15 ورق تواليت رول 

 عدد  3 ورق بشكري رول 

 عدد  48 ورقة مزودجة (  422حمارم ورق سحب ) باكيت 

 عدد  10 ممسحه أرضية قطنية 

 عدد  1 ممسحه شرشابه 

 عدد  15 فوط مكاتب 

 عدد  2 قشاطه مع عصا 

 عدد  2 حجر محامات 

 عدد  2 مكنسة ناعمة مع عصا 

 عدد  100 اكياس ابيض للسالت بالكيس 

 عدد  40 اكياس اسود للنفايات بالكيس 

 عدد  10 ت ليف محاما

 عدد  5 صابون ايدي قطع 

 لرت 5 صابون ايدي سائل 

 عدد  2 منفضه غربه 

 عدد  4 كفوف

 عدد  4 معطر جو  

 علبه 4 مبيد حشري 

 لرت 3 كلور 

 لرت 3 فالش باللرت 

 لرت 3 معقم ومطهر ديتول  

 عدد  2 فرشايه محام 

 لرت 3 معطر ارضيات 

 لرت 3 شامبو ارضيات جل 

 علبه 4 دج تليمع املكاتب بل

 علبه 2 ملع الزحاج 

 عدد  2 ممسحة خاصة بالزجاج 
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 املفرقحمطة الزعرتي / 

 
 العدد  املواد 

 
 عدد  10 ورق تواليت رول 

 عدد  2 ورق بشكري رول 

 عدد  15 ورقة مزودجة (  422ورق سحب ) باكيت حمارم 

 عدد  3 ممسحه أرضية قطنية 

 عدد  1 شابه ممسحه شر

 عدد  5 فوط مكاتب 

 عدد  2 قشاطه مع عصا 

 عدد  2 حجر محامات 

 عدد  1 مكنسة ناعمة مع عصا 

 عدد  60 اكياس ابيض للسالت بالكيس 

 عدد  30 اكياس اسود للنفايات بالكيس 

 عدد  2 ليف محامات 

 عدد  3 صابون ايدي قطع 

 لرت 3 صابون ايدي سائل 

 عدد  1 منفضه غربه 

 عدد  2 كفوف

 عدد  2 معطر جو  

 علبه 3 مبيد حشري 

 لرت 3 كلور 

 لرت 3 فالش باللرت 

 لرت 3 معقم ومطهر ديتول  

 عدد  3 فرشايه محام 

 لرت 1 معطر ارضيات 

 لرت 3 شامبو ارضيات جل 

 علبه 3 بلدج تليمع املكاتب 

 علبه 2 ملع الزحاج 

 عدد  1 ممسحة خاصة بالزجاج 
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 مواد التنظيف املطلوب الرمثا / الشهرية 

 
 العدد  املواد 

 
 عدد  10 ورق تواليت رول 

 عدد  2 ورق بشكري رول 

 عدد  25 ورقة مزودجة (  422ورق سحب ) باكيت حمارم 

 عدد  5 ممسحه أرضية قطنية 

 عدد  1 ممسحه شرشابه 

 عدد  8 فوط مكاتب 

 عدد  2 قشاطه مع عصا 

 عدد  2 محامات  حجر

 عدد  2 مكنسة ناعمة مع عصا 

 عدد  50 اكياس ابيض للسالت بالكيس 

 عدد  25 اكياس اسود للنفايات بالكيس 

 عدد  5 ليف محامات 

 عدد  5 صابون ايدي قطع 

 لرت 3 صابون ايدي سائل 

 عدد  1 منفضه غربه 

 عدد  3 كفوف

 عدد  3 معطر جو  

 علبه 3 مبيد حشري 

 عدد  2 لور ك

 لرت 2 فالش باللرت 

 لرت 2 معقم ومطهر ديتول  

 لرت 2 فرشايه محام 

 لرت 2 معطر ارضيات 

 لرت 2 شامبو ارضيات جل 

 علبه 2 بلدج تليمع املكاتب 

 علبه 2 ملع الزحاج 

 عدد  1 ممسحة خاصة بالزجاج 
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 وادي حسانحمطة 

 
 العدد  املواد 

 
 عدد  10 ول ورق تواليت ر

 عدد  2 ورق بشكري رول 

 عدد  15 ورقة مزودجة (  422ورق سحب ) باكيت حمارم 

 عدد  3 ممسحه أرضية قطنية 

 عدد  1 ممسحه شرشابه 

 عدد  5 فوط مكاتب 

 عدد  2 قشاطه مع عصا 

 عدد  2 حجر محامات 

 عدد  1 مكنسة ناعمة مع عصا 

  عدد 60 اكياس ابيض للسالت بالكيس 

 عدد  30 اكياس اسود للنفايات بالكيس 

 عدد  2 ليف محامات 

 عدد  3 صابون ايدي قطع 

 لرت 3 صابون ايدي سائل 

 عدد  1 منفضه غربه 

 عدد  2 كفوف

 عدد  2 معطر جو  

 علبه 3 مبيد حشري 

 لرت 3 كلور 

 لرت 3 فالش باللرت 

 لرت 3 معقم ومطهر ديتول  

 عدد  3 فرشايه محام 

 لرت 1 معطر ارضيات 

 لرت 3 شامبو ارضيات جل 

 علبه 3 بلدج تليمع املكاتب 

 علبه 2 ملع الزحاج 

 عدد  1 ممسحة خاصة بالزجاج 
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 تنقية كفرجنهحمطة 

 
 العدد  املواد 

 
 عدد  10 ورق تواليت رول 

 عدد  2 ورق بشكري رول 

 عدد  15 ورقة مزودجة (  422ورق سحب ) باكيت حمارم 

 عدد  3 ممسحه أرضية قطنية 

 عدد  1 ممسحه شرشابه 

 عدد  5 فوط مكاتب 

 عدد  2 قشاطه مع عصا 

 عدد  2 حجر محامات 

 عدد  1 مكنسة ناعمة مع عصا 

 عدد  60 اكياس ابيض للسالت بالكيس 

 عدد  30 اكياس اسود للنفايات بالكيس 

 عدد  2 ليف محامات 

 دد ع 3 صابون ايدي قطع 

 لرت 3 صابون ايدي سائل 

 عدد  1 منفضه غربه 

 عدد  2 كفوف

 عدد  2 معطر جو  

 علبه 3 مبيد حشري 

 لرت 3 كلور 

 لرت 3 فالش باللرت 

 لرت 3 معقم ومطهر ديتول  

 عدد  3 فرشايه محام 

 لرت 1 معطر ارضيات 

 لرت 3 شامبو ارضيات جل 

 علبه 3 بلدج تليمع املكاتب 

 علبه 2 لزحاج ملع ا

 عدد  1 ممسحة خاصة بالزجاج 
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 مواد التنظيف املطلوب الكوره / الشهرية 

 
 العدد  املواد 

 
 عدد  10 ورق تواليت رول 

 عدد  2 ورق بشكري رول 

 عدد  25 ورقة مزودجة (  422ورق سحب ) باكيت حمارم 

 عدد  5 ممسحه أرضية قطنية 

 عدد  1 ممسحه شرشابه 

 عدد  8 وط مكاتب ف

 عدد  2 قشاطه مع عصا 

 عدد  2 حجر محامات 

 عدد  2 مكنسة ناعمة مع عصا 

 عدد  50 اكياس ابيض للسالت بالكيس 

 عدد  25 اكياس اسود للنفايات بالكيس 

 عدد  5 ليف محامات 

 عدد  5 صابون ايدي قطع 

 لرت 3 صابون ايدي سائل 

 عدد  1 منفضه غربه 

 دد ع 3 كفوف

 عدد  3 معطر جو  

 علبه 3 مبيد حشري 

 لرت 2 كلور 

 لرت 2 فالش باللرت 

 لرت 2 معقم ومطهر ديتول  

 عدد  2 فرشايه محام 

 لرت 2 معطر ارضيات 

 لرت 2 شامبو ارضيات جل 

 علبه 2 بلدج تليمع املكاتب 

 علبه 2 ملع الزحاج 

 عدد  1 ممسحة خاصة بالزجاج 
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 لتنظيف املطلوب االغوار الشمالية / الشهرية مواد ا

 
 العدد  املواد 

 
 عدد  10 ورق تواليت رول 

 عدد  2 ورق بشكري رول 

 عدد  25 ورقة مزودجة (  422ورق سحب ) باكيت حمارم 

 عدد  5 ممسحه أرضية قطنية 

 عدد  1 ممسحه شرشابه 

 عدد  8 فوط مكاتب 

 عدد  2 قشاطه مع عصا 

 عدد  2 امات حجر مح

 عدد  2 مكنسة ناعمة مع عصا 

 عدد  50 اكياس ابيض للسالت بالكيس 

 عدد  25 اكياس اسود للنفايات بالكيس 

 عدد  5 ليف محامات 

 عدد  5 صابون ايدي قطع 

 لرت 3 صابون ايدي سائل 

 عدد  1 منفضه غربه 

 عدد  3 كفوف

 عدد  3 معطر جو  

 علبه 3 مبيد حشري 

 عدد  2  كلور

 لرت 2 فالش باللرت 

 لرت 2 معقم ومطهر ديتول  

 لرت 2 فرشايه محام 

 لرت 2 معطر ارضيات 

 لرت 2 شامبو ارضيات جل 

 علبه 2 بلدج تليمع املكاتب 

 علبه 2 ملع الزحاج 

 عدد  1 ممسحة خاصة بالزجاج 
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 مواد التنظيف املطلوب بين عبيد / الشهرية 

 
 لعدد ا املواد 

 
 عدد  10 ورق تواليت رول 

 عدد  2 ورق بشكري رول 

 عدد  25 ورقة مزودجة (  422ورق سحب ) باكيت حمارم 

 عدد  5 ممسحه أرضية قطنية 

 عدد  1 ممسحه شرشابه 

 عدد  8 فوط مكاتب 

 عدد  2 قشاطه مع عصا 

 عدد  2 حجر محامات 

 عدد  2 مكنسة ناعمة مع عصا 

 عدد  50 لسالت بالكيس اكياس ابيض ل

 عدد  25 اكياس اسود للنفايات بالكيس 

 عدد  5 ليف محامات 

 عدد  5 صابون ايدي قطع 

 لرت 3 صابون ايدي سائل 

 عدد  1 منفضه غربه 

 عدد  3 كفوف

 عدد  3 معطر جو  

 علبه 3 مبيد حشري 

 لرت 2 كلور 

 لرت 2 فالش باللرت 

 لرت 2 معقم ومطهر ديتول  

 عدد  2 فرشايه محام 

 لرت 2 معطر ارضيات 

 لرت 2 شامبو ارضيات جل 

 علبه 2 بلدج تليمع املكاتب 

 علبه 2 ملع الزحاج 

 عدد  1 ممسحة خاصة بالزجاج 
 

 

 

 

 

 

 

 



O-T-S-0022-0247 
لمدة عام لمباني ومواقع شركة مياه اليرموك نظافةتقديم خدمات   

34 

 

 مواد التنظيف املطلوبة الشهرية ملديرية املختربات

 الكمية النوع املطلوب النوع التسلسل

 ورق تواليت رول 1

 
50 

 ورق بشكري رول 2

 
30 

 ورقة مزدوجة( 422ورق سحب )باكيت حمارم  3

 
20 

 ممسحة ارضية قطنية 4

 
10 

 ممسحة شرشابة 5

 
2 

 فوط مكاتب 6

 
12 

 قشاطة مع عصا 7

 
2 

 حجر محامات 8

 
4 

 مكنسة ناعمة مع عصا 9

 
2 

 اكياس ابيض للسالت بالكيس 10

 

 ربطات 42

 كيساكياس اسود للنفايات بال 11

 

 ربطات 42

 ليف محامات 12

 
10 

 صابون ايدي قطع 13

 
4 

 لرت 42 االصلي  صابون ايدي سائل 14

 منفضة غربة 15

 
2 

 كفوف 16

 

 باكيت 1

 معطر جو 17

 

 علب 3

 مبيد حشري 18

 

 علب 6

 لرت 8 االصلي  كلور 19

 لرت 8 االصلي  فالش باللرت 20

 لرت 8 االصلي  معقم ومطهر 21

 ية محامفرشا 22

 
2 

 معطر ارضيات 23

 

 لرت 42

 شامبو ارضيات 24

 

 لرت 42

 بلدج تلميع املكاتب 25

 

 علبة 1

 ملمع الزجاج 26

 

 علب 3

 عدد 9  فوط فليد 27

 لرت 3  سائل جلي 28

 *مالحظه)    

اد الرديئة بعد يفضل أن تكون املواد اخلاصة مبديرية املختربات ذات نوعية جيدة لتفادي االثار اجلانبية للمو

 استعماهلا يف القاعات املخربية )مثل ) انبعاث رائحة كريهة و زخنه،انعدام ملعان االسطح والبالط(

 

 

 



O-T-S-0022-0247 
لمدة عام لمباني ومواقع شركة مياه اليرموك نظافةتقديم خدمات   

35 

 

 

 مواد التنظيف املطلوب البادية الشمالية / الشهرية 

 
 العدد  املواد 

 
 عدد  10 ورق تواليت رول 

 عدد  2 ورق بشكري رول 

 عدد  25 ورقة مزودجة (  422ورق سحب ) باكيت حمارم 

 عدد  5 ممسحه أرضية قطنية 

 عدد  1 ممسحه شرشابه 

 عدد  8 فوط مكاتب 

 عدد  2 قشاطه مع عصا 

 عدد  2 حجر محامات 

 عدد  2 مكنسة ناعمة مع عصا 

 عدد  50 اكياس ابيض للسالت بالكيس 

 عدد  25 اكياس اسود للنفايات بالكيس 

 عدد  5 ليف محامات 

 5 بون ايدي قطع صا
 

 لرت 3 صابون ايدي سائل 

 عدد  1 منفضه غربه 

 عدد  3 كفوف

 عدد  3 معطر جو  

 علبه 3 مبيد حشري 

 عدد  2 كلور 

 لرت 2 فالش باللرت 

 لرت 2 معقم ومطهر ديتول  

 عدد  2 فرشايه محام 

 لرت 2 معطر ارضيات 

 لرت 2 شامبو ارضيات جل 

 علبه 2 بلدج تليمع املكاتب 

 علبه 2 ملع الزحاج 

 عدد  1 ممسحة خاصة بالزجاج 
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 / الشهرية  إدارة مياه اربدمواد التنظيف املطلوب 

 
 العدد  املواد 

 
 عدد  25 ورق تواليت رول 

 عدد  5 ورق بشكري رول 

 عدد  70 ورقة مزودجة (  422ورق سحب ) باكيت حمارم 

 عدد  5 ممسحه أرضية قطنية 

 عدد  2 ممسحه شرشابه 

 عدد  10 فوط مكاتب 

 عدد  3 قشاطه مع عصا 

 عدد  5 حجر محامات 

 عدد  3 مكنسة ناعمة مع عصا 

 عدد  100 اكياس ابيض للسالت بالكيس 

 عدد  40 اكياس اسود للنفايات بالكيس 

 عدد  10 ليف محامات 

 عدد  10 صابون ايدي قطع 

 لرت 5 صابون ايدي سائل 

 عدد  2 منفضه غربه 

 عدد  5 كفوف

 عدد  6 معطر جو  

 علبه 5 مبيد حشري 

 لرت 10 كلور 

 لرت 10 فالش باللرت 

 لرت 10 معقم ومطهر ديتول  

 عدد  5 فرشايه محام 

 لرت 10 معطر ارضيات 

 لرت 5 شامبو ارضيات جل 

 علبه 10 بلدج تليمع املكاتب 

 علبه 5 ملع الزحاج 

 عدد  5 صة بالزجاج ممسحة خا
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 مواد التنظيف املطلوب جرش / الشهرية 

 
 العدد  املواد 

 
 عدد  25 ورق تواليت رول 

 عدد  5 ورق بشكري رول 

 عدد  70 ورقة مزودجة (  422ورق سحب ) باكيت حمارم 

 عدد  5 ممسحه أرضية قطنية 

 عدد  2 ممسحه شرشابه 

 عدد  10 فوط مكاتب 

 عدد  3 مع عصا قشاطه 

 عدد  5 حجر محامات 

 عدد  3 مكنسة ناعمة مع عصا 

 عدد  100 اكياس ابيض للسالت بالكيس 

 عدد  40 اكياس اسود للنفايات بالكيس 

 عدد  10 ليف محامات 

 عدد  10 صابون ايدي قطع 

 لرت 5 صابون ايدي سائل 

 عدد  2 منفضه غربه 

 عدد  5 كفوف

 عدد  6 معطر جو  

 علبه 5 مبيد حشري 

 لرت 10 كلور 

 لرت 10 فالش باللرت 

 لرت 10 معقم ومطهر ديتول  

 عدد  5 فرشايه محام 

 لرت 10 معطر ارضيات 

 لرت 5 شامبو ارضيات جل 

 علبه 10 بلدج تليمع املكاتب 

 علبه 5 ملع الزحاج 

 عدد  5 ممسحة خاصة بالزجاج 
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 جلون / الشهرية مواد التنظيف املطلوب ع

 
 العدد  املواد 

 
 عدد  25 ورق تواليت رول 

 عدد  5 ورق بشكري رول 

 عدد  70 ورقة مزودجة (  422ورق سحب ) باكيت حمارم 

 عدد  5 ممسحه أرضية قطنية 

 عدد  2 ممسحه شرشابه 

 عدد  10 فوط مكاتب 

 عدد  3 قشاطه مع عصا 

 عدد  5 حجر محامات 

 عدد  3 مع عصا مكنسة ناعمة 

 عدد  100 اكياس ابيض للسالت بالكيس 

 عدد  40 اكياس اسود للنفايات بالكيس 

 عدد  10 ليف محامات 

 عدد  10 صابون ايدي قطع 

 لرت 5 صابون ايدي سائل 

 عدد  2 منفضه غربه 

 عدد  5 كفوف

 عدد  6 معطر جو  

 علبه 5 مبيد حشري 

 لرت 10 كلور 

 لرت 10 فالش باللرت 

 لرت 10 معقم ومطهر ديتول  

 عدد  5 فرشايه محام 

 لرت 10 معطر ارضيات 

 لرت 5 شامبو ارضيات جل 

 علبه 10 بلدج تليمع املكاتب 

 علبه 5 ملع الزحاج 

 عدد  5 ممسحة خاصة بالزجاج 
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 تنقية الشاللهحمطة 

 
 العدد  املواد 

 
 عدد  10 ورق تواليت رول 

 عدد  2 رول ورق بشكري 

 عدد  15 ورقة مزودجة (  422ورق سحب ) باكيت حمارم 

 عدد  3 ممسحه أرضية قطنية 

 عدد  1 ممسحه شرشابه 

 عدد  5 فوط مكاتب 

 عدد  2 قشاطه مع عصا 

 عدد  2 حجر محامات 

 عدد  1 مكنسة ناعمة مع عصا 

 عدد  60 اكياس ابيض للسالت بالكيس 

 عدد  30 بالكيس اكياس اسود للنفايات 

 عدد  2 ليف محامات 

 عدد  3 صابون ايدي قطع 

 لرت 3 صابون ايدي سائل 

 عدد  1 منفضه غربه 

 عدد  2 كفوف

 عدد  2 معطر جو  

 علبه 3 مبيد حشري 

 لرت 3 كلور 

 لرت 3 فالش باللرت 

 لرت 3 معقم ومطهر ديتول  

 عدد  3 فرشايه محام 

 لرت 1 معطر ارضيات 

 لرت 3 امبو ارضيات جل ش

 علبه 3 بلدج تليمع املكاتب 

 علبه 2 ملع الزحاج 

 عدد  1 ممسحة خاصة بالزجاج 
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 تنقية شرق جرشحمطة 

 
 العدد  املواد 

 
 عدد  10 ورق تواليت رول 

 عدد  2 ورق بشكري رول 

 عدد  15 ورقة مزودجة (  422ورق سحب ) باكيت حمارم 

 عدد  3 ممسحه أرضية قطنية 

 عدد  1 ممسحه شرشابه 

 عدد  5 فوط مكاتب 

 عدد  2 قشاطه مع عصا 

 عدد  2 حجر محامات 

 عدد  1 مكنسة ناعمة مع عصا 

 عدد  60 اكياس ابيض للسالت بالكيس 

 عدد  30 اكياس اسود للنفايات بالكيس 

 عدد  2 ليف محامات 

 عدد  3 صابون ايدي قطع 

 رتل 3 صابون ايدي سائل 

 عدد  1 منفضه غربه 

 عدد  2 كفوف

 عدد  2 معطر جو  

 علبه 3 مبيد حشري 

 لرت 3 كلور 

 لرت 3 فالش باللرت 

 لرت 3 معقم ومطهر ديتول  

 عدد  3 فرشايه محام 

 لرت 1 معطر ارضيات 

 لرت 3 شامبو ارضيات جل 

 علبه 3 بلدج تليمع املكاتب 

 علبه 2 ملع الزحاج 

 عدد  1 بالزجاج  ممسحة خاصة
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 تنقية الرمثاحمطة 

 
 العدد  املواد 

 
 عدد  10 ورق تواليت رول 

 عدد  2 ورق بشكري رول 

 عدد  15 ورقة مزودجة (  422ورق سحب ) باكيت حمارم 

 عدد  3 ممسحه أرضية قطنية 

 عدد  1 ممسحه شرشابه 

 عدد  5 فوط مكاتب 

 عدد  2 قشاطه مع عصا 

 عدد  2 حجر محامات 

 عدد  1 مكنسة ناعمة مع عصا 

 عدد  60 اكياس ابيض للسالت بالكيس 

 عدد  30 اكياس اسود للنفايات بالكيس 

 عدد  2 ليف محامات 

 عدد  3 صابون ايدي قطع 

 لرت 3 صابون ايدي سائل 

 عدد  1 منفضه غربه 

 عدد  2 كفوف

 عدد  2 معطر جو  

 علبه 3 مبيد حشري 

 رتل 3 كلور 

 لرت 3 فالش باللرت 

 لرت 3 معقم ومطهر ديتول  

 عدد  3 فرشايه محام 

 لرت 1 معطر ارضيات 

 لرت 3 شامبو ارضيات جل 

 علبه 3 بلدج تليمع املكاتب 

 علبه 2 ملع الزحاج 

 عدد  1 ممسحة خاصة بالزجاج 
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 تنقية اربد املركزية/ فوعراحمطة 

 
 العدد  املواد 

 
 عدد  10 ول ورق تواليت ر

 عدد  2 ورق بشكري رول 

 عدد  15 ورقة مزودجة (  422ورق سحب ) باكيت حمارم 

 عدد  3 ممسحه أرضية قطنية 

 عدد  1 ممسحه شرشابه 

 عدد  5 فوط مكاتب 

 عدد  2 قشاطه مع عصا 

 عدد  2 حجر محامات 

 عدد  1 مكنسة ناعمة مع عصا 

  عدد 60 اكياس ابيض للسالت بالكيس 

 عدد  30 اكياس اسود للنفايات بالكيس 

 عدد  2 ليف محامات 

 عدد  3 صابون ايدي قطع 

 لرت 3 صابون ايدي سائل 

 عدد  1 منفضه غربه 

 عدد  2 كفوف

 عدد  2 معطر جو  

 علبه 3 مبيد حشري 

 لرت 3 كلور 

 لرت 3 فالش باللرت 

 لرت 3 معقم ومطهر ديتول  

 عدد  3 فرشايه محام 

 لرت 1 معطر ارضيات 

 لرت 3 شامبو ارضيات جل 

 علبه 3 بلدج تليمع املكاتب 

 علبه 2 ملع الزحاج 

 عدد  1 ممسحة خاصة بالزجاج 
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 مكتب الرويشد

 
 العدد  املواد 

 
 عدد  10 ورق تواليت رول 

 عدد  2 ورق بشكري رول 

 عدد  15 ورقة مزودجة (  422ورق سحب ) باكيت حمارم 

 عدد  3 سحه أرضية قطنية مم

 عدد  1 ممسحه شرشابه 

 عدد  5 فوط مكاتب 

 عدد  2 قشاطه مع عصا 

 عدد  2 حجر محامات 

 عدد  1 مكنسة ناعمة مع عصا 

 عدد  60 اكياس ابيض للسالت بالكيس 

 عدد  30 اكياس اسود للنفايات بالكيس 

 عدد  2 ليف محامات 

 عدد  3 صابون ايدي قطع 

 لرت 3 ن ايدي سائل صابو

 عدد  1 منفضه غربه 

 عدد  2 كفوف

 عدد  2 معطر جو  

 علبه 3 مبيد حشري 

 لرت 3 كلور 

 لرت 3 فالش باللرت 

 لرت 3 معقم ومطهر ديتول  

 عدد  3 فرشايه محام 

 لرت 1 معطر ارضيات 

 لرت 3 شامبو ارضيات جل 

 علبه 3 بلدج تليمع املكاتب 

 علبه 2 ملع الزحاج 

 عدد  1 ممسحة خاصة بالزجاج 

 



O-T-S-0022-0247 
لمدة عام لمباني ومواقع شركة مياه اليرموك نظافةتقديم خدمات   

44 

 

 
 مكتب تدريب دوقرا

 
 العدد  املواد 

 
 عدد  10 ورق تواليت رول 

 عدد  2 ورق بشكري رول 

 عدد  15 ورقة مزودجة (  422ورق سحب ) باكيت حمارم 

 عدد  3 ممسحه أرضية قطنية 

 عدد  1 ممسحه شرشابه 

 عدد  5 فوط مكاتب 

 د عد 2 قشاطه مع عصا 

 عدد  2 حجر محامات 

 عدد  1 مكنسة ناعمة مع عصا 

 عدد  60 اكياس ابيض للسالت بالكيس 

 عدد  30 اكياس اسود للنفايات بالكيس 

 عدد  2 ليف محامات 

 عدد  3 صابون ايدي قطع 

 لرت 3 صابون ايدي سائل 

 عدد  1 منفضه غربه 

 عدد  2 كفوف

 عدد  2 معطر جو  

 علبه 3 مبيد حشري 

 لرت 3 كلور 

 لرت 3 فالش باللرت 

 لرت 3 معقم ومطهر ديتول  

 عدد  3 فرشايه محام 

 لرت 1 معطر ارضيات 

 لرت 3 شامبو ارضيات جل 

 علبه 3 بلدج تليمع املكاتب 

 علبه 2 ملع الزحاج 

 عدد  1 ممسحة خاصة بالزجاج 

 



O-T-S-0022-0247 
لمدة عام لمباني ومواقع شركة مياه اليرموك نظافةتقديم خدمات   

45 

 

 
 تنقية املعراضحمطة 

 
 العدد  املواد 

 
 عدد  10 رول  ورق تواليت

 عدد  2 ورق بشكري رول 

 عدد  15 ورقة مزودجة (  422ورق سحب ) باكيت حمارم 

 عدد  3 ممسحه أرضية قطنية 

 عدد  1 ممسحه شرشابه 

 عدد  5 فوط مكاتب 

 عدد  2 قشاطه مع عصا 

 عدد  2 حجر محامات 

 عدد  1 مكنسة ناعمة مع عصا 

 دد ع 60 اكياس ابيض للسالت بالكيس 

 عدد  30 اكياس اسود للنفايات بالكيس 

 عدد  2 ليف محامات 

 عدد  3 صابون ايدي قطع 

 لرت 3 صابون ايدي سائل 

 عدد  1 منفضه غربه 

 عدد  2 كفوف

 عدد  2 معطر جو  

 علبه 3 مبيد حشري 

 لرت 3 كلور 

 لرت 3 فالش باللرت 

 لرت 3 معقم ومطهر ديتول  

 د عد 3 فرشايه محام 

 لرت 1 معطر ارضيات 

 لرت 3 شامبو ارضيات جل 

 علبه 3 بلدج تليمع املكاتب 

 علبه 2 ملع الزحاج 

 عدد  1 ممسحة خاصة بالزجاج 
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 السادسالجزء 
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 وداءــــمة الســالقائ
 

 

 نظام المشتريات الحكومية وتعليماته 1211(  لسنة 8نظام رقم )حسب ما ورد في 
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 السابعالجزء 



O-T-S-0022-0247 
لمدة عام لمباني ومواقع شركة مياه اليرموك نظافةتقديم خدمات   

49 

 

 

 العطاء دخول كفالة نموذج

TENDER GUARANTEE 

 
 مياه اليرموك شركة : السادة إلى
 

 )..........................................................المصرف اسم ( مصرفنا بأن إعالمكم يسرنا
 

 .للنقض قابل غير عنة رجعة ال بتعهد .……………………مؤسسة / شركة / المقاول يكفل
 .أردنيا دينارا ..………………………… فقط "أردنيا بمبلغ )    (  دينارا

 
 ……………………………………:  رقم العطاء دخول كفالة مقابل وذلك

 .…………………………………………… بمشروع الخاص
 

على  رالمذكو  العطاء دخل والتي بذلك المتعلقة للشروطا وفق ، المذكور للعطاء متقدم كمناقص ه بالتزاماتهقيام لتأمين
 . أساسها
 أحد مع االتفاقية توقيع لحين أو تاريخ ايداع العروض من " يوما ( 120) لمدة المفعول سارية الكفالة هذه وتبقى

 .  أسبق أيهما المناقصين
 

 النظر بصرف منكم طلب أول عند أعاله المذكور االمبلغ لكم ندفع بأن للنقض  قابل غير عنة رجعة ال بتعهد نتعهد واننا
 . المناقص قبل من اعتراض أي عن

 ………………………… مصرف/الكفيل توقيع
 ………………………… بالتوقيع المفوض

 ..………………………. خالتاري
 

 والمالي الفني العرض عن منفصل مغلف في الكفالة وضع يجب. 
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 )التنفيذ حسن كفالة منوذج(

PERFORMANCE GUARANTEE 
 

 

 إىل السادة شركة مياه الريموك

 

 إعالمكم بأن مصرفنا ) ..................................................................يسرنا 

 

 قد كفل بكفالة مالية ، املقاول)..................................................................

................................................................................................. 

 

 خبصوص العطاء رقم )                                           (

 

 املتعلق مبشروع ) ................................................

 

 أردني فقط الغريمببلغ ) )                      ( دينار أردني فقط الغري ................................. دينار  

 

 وذلك لضمان حسن تنفيذ العطاء احملال عليه حسب الشروط الواردة يف وثائق عقد املقاولة ، وأننا نتعهد بأن ندفع لكم . مبجرد ورود أول 

 

 قاول قد طلب خطي منكم املبلغ املذكور أو أي جزء تطلبونه منه بدون أي حتفظ أو شرط. مع ذكر األسباب الداعية هلذا الطلب بأّن امل

 

رفض أو أخفق يف تنفيذ أي من التزاماته مبوجب العقد . وذلك بصرف النظر عن أي اعرتاض أو مقاضاة من جانب املقاول على إجراء 

 الدفع .

 

 ًا وتبقى هذه الكفالة سارية املفعول من تاريخ إصدارها وحلني تسلم األشغال املنجزة /و/أو/ توريد املواد مبوجب العقد احملدد مبدئي

 

  (92)وعلى ان يتم جتديدها تلقائيا ملدد أخرى مدة كل منهابتاريخ..................... شهر.....................من عام...................... 

 

 . تسعني يوما ما مل يردكم من شركة مياه الريموك طلبا خطيا بالغاء الكفالة

 

 توقيع الكفيل/ مصرف)....................

   

 املفوض بالتوقيع ) .......................  

      

 التاريــــخ  ) .......................   
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 االتفاقية  /العقد نموذج
 

 (  بني2022( من شهر)          (  لعام )  اليوم )   يف األتفاقية هذه حررت
 ولاأل الفريق اعتباره على شركة مياه الريموك  العمل صاحب

 الثاني الفريق اعتباره على ......................................... املقاول وبني

 الريموك لــ مياة شركة احتياجات لتامني متخصصة شركة مع التعاقد يف "رغبا  األول الفريق كان ملا
 

 ملدة عام ملباني ومواقع شركة مياه الريموك نظافةتقديم خدمات 

 

 املتعاقدين الفريقني بني األتفاق مت قد O-T-S-0022-0247  للعطاء الثاني الفريق به تقدم الذي لعرضبا قبل قد كان وملا

 :يلي ما على

 
 فيما اليها واملشار العطاء دعوة يف العامة الشروط يف هلا احملددة املعاني نفس األتفاقية هذه يف الواردة والتعابري للكلمات يكون -4

 .بعد

 
 متكاملة وحدة جمموعها يف وفهمها قراءتها وتعترب األتفاقية هذه من يتجزء الجزء  يلي فيما ةاملدرج الوثائق تعترب -1

 هي) الوثائق وهذه

 
 واخلاصة العامة الشروط *        

 االحالة قرار *        

 املناقصة عرض *        

 املواصفات *       

 العقد توقيع قبل تصدر للعطاء مالحق اية *       

 

 .................................-) للعقد االمجالية القيمة  -3   
 ................................. -التوريد) مدة                     

 
 األعمال مجيع بتنفيذ الثاني الفريق يتعهد االتفاقية هلذه وفقا  الثاني للفريق املستحقة املبالغ بدفع األول الفريق تعهد ازاء    -1

 املطلوبة

 . األتفاقية  هذه يف الواردة واملتطلبات للشروط " وفقا وصيانتها وتسليمها واجنازها األتفاقية هذه يف منه

 
 الثاني الفريق اىل يدفع بأن األول الفريق يتعهد , العطاء هذا مبوجب منه املطلوبة األعمال مجيع بتقديم الثاني الفريق قيام ازاء -5

 . هذه يف لذلك احملدد وباألسلوب املواعيد يف كورةاملذ واألجور األسعار

 
 .أعاله املذكور التاريخ يف و ابرامها األتفاقية هذه توقيع جرى اعاله ذكر ما على بناء
 

 الثاني الفريق                                                                     االول الفريق                

 ) املورد(                                                                    )العمل )صاحب               

 
 التوقيع                                                                          التوقيع                   

 

 األسم                                                األسم )                                               
 

 الوظيفة)                                                                      الوظيفة)                  
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 الثامنالجزء 
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  O – T – S– 0022-0247  رقم بالعطاءالجدول المرفق 
رقم 

 البند

 الكمية الوحدة اد املطلوبةاملو

سعر الوحدة 

 الشهري "

السعر االمجالي 

 الشهري 

 مواد+عمال

 السعر اإلمجالي 

 ملدة عام مواد+عمال

 دينار فلس  دينار فلس  دينار فلس

4 

استئجار عامل نظافة مع املعدات  للعمل يف  مبنى اإلدارة العامة / مركز 

 لشركة

 عامل . أ

 عدد

7 

 

      

 باملقطوع باملقطوع ب الكشف(مواد )حس . ب
  

1 

استئجار عامل نظافة مع املعدات  للعمل يف  مبنى إدارة مياه اربد / 

 قصبة اربد
 أ. عامل

 4 عدد

      

 باملقطوع باملقطوع ب. مواد)حسب الكشف(

  

3 

 استئجار عامل نظافة مع املعدات  للعمل يف  مبنى ادارة مياه عجلون
 أ. عامل

 1 عدد

      

 باملقطوع باملقطوع ب. مواد)حسب الكشف(

  

1 

 استئجار عامل نظافة مع املعدات  للعمل يف  مبنى ادارة مياه جرش
 أ. عامل

 1 عدد

      

 باملقطوع باملقطوع ب. مواد)حسب الكشف(

  

5 

 استئجار عامل نظافة مع املعدات  للعمل يف  مبنى ادارة مياه املفرق

 عامل . أ

 3 عدد
      

 باملقطوع باملقطوع ب. مواد)حسب الكشف(

  

6 

استئجار عامل نظافة مع املعدات  للعمل يف  مبنى مديرية البادية 

 الشمالية
 أ. عامل

 2 عدد

      

 باملقطوع باملقطوع ب. مواد)حسب الكشف(

  

7 

 ااستئجار عامل نظافة مع املعدات  للعمل يف  مبنى مديرية مياه الرمث
 أ. عامل

 1 عدد

      

 باملقطوع باملقطوع ب. مواد)حسب الكشف(
  

8 

 استئجار عامل نظافة مع املعدات  للعمل يف  مبنى مديرية مياه الكورة
 أ. عامل

 1 عدد
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 باملقطوع باملقطوع ب. مواد)حسب الكشف(

  

9 

مياه االغوار استئجار عامل نظافة مع املعدات  للعمل يف  مبنى مديرية 

 الشمالية

 عامل . أ

 1 عدد

      

 باملقطوع باملقطوع ب. مواد)حسب الكشف(

  

42 

استئجار عامل نظافة مع املعدات  للعمل يف  مبنى مديرية مياه بين 

 عبيد
 أ. عامل

 1 عدد

      

 باملقطوع باملقطوع ب. مواد)حسب الكشف(
  

 
 

 O – T – S– 0022-0247رقم  بالعطاءلجدول المرفق تابع ل

رقم 
 البند

 الكمية الوحدة المواد المطلوبة
سعر الوحدة 

 الشهري "

االجمالي سعر ال
 الشهري 
 مواد+عمال

 سعر اإلجمالي ال
لمدة عام 
 مواد+عمال

 دينار فلس  دينار فلس  دينار فلس

11 

استئجار عامل نظافة مع المعدات  للعمل في  مبنى 
 مديرية مياه بني كنانة

 أ. عامل
 5 عدد

      

 بالمقطوع بالمقطوع ب. مواد)حسب الكشف(
  

15 

استئجار عامل نظافة مع المعدات  للعمل في  مبنى 
 مديرية المختبرات
 أ. عامل

 5 عدد
      

 بالمقطوع بالمقطوع ب. مواد)حسب الكشف الخاص بالمختبرات(
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11 

ي  مبنى استئجار عامل نظافة مع المعدات  للعمل ف
 + الكراج ادارة الشؤون الفنية + مستودعات حوفا

 عامل . أ
 1 عدد

      

 بالمقطوع بالمقطوع ب. مواد)حسب الكشف(
  

18 

استئجار عامل نظافة مع المعدات  للعمل في  مبنى 
 محطة الزعتري

 أ. عامل
 1 عدد

      

 بالمقطوع بالمقطوع ب. مواد)حسب الكشف(
  

12 

امل نظافة مع المعدات  للعمل في  مكتب استئجار ع
 تدريب دوقرا

 أ. عامل
 1 عدد

      

 بالمقطوع بالمقطوع ب. مواد)حسب الكشف(
  

16 

استئجار عامل نظافة مع المعدات  للعمل في  مكتب 
 الرويشد

 أ. عامل
 1 عدد

      

 بالمقطوع بالمقطوع ب. مواد)حسب الكشف(
  

19 

افة مع المعدات  للعمل في  محطة استئجار عامل نظ
 تنقية وادي العرب

 عامل . أ
 1 عدد

      

 بالمقطوع بالمقطوع ب. مواد)حسب الكشف(
  

14 

استئجار عامل نظافة مع المعدات  للعمل في  محطة 
 تنقية كفرنجة

 أ. عامل
 1 عدد

      

 بالمقطوع بالمقطوع ب. مواد)حسب الكشف(
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91 

نظافة مع المعدات  للعمل في  محطة استئجار عامل 
 الشاللةتنقية 

 أ. عامل
 1 عدد

      

 بالمقطوع بالمقطوع ب. مواد)حسب الكشف(
  

02 
 
 
 

استئجار عامل نظافة مع المعدات  للعمل في  محطة 
 شرق جرشتنقية 

 أ. عامل
 1 عدد

      

   بالمقطوع بالمقطوع ب. مواد)حسب الكشف(

09 
عامل نظافة مع المعدات  للعمل في  محطة استئجار 

 الرمثاتنقية 
 أ. عامل

 1 عدد
      

 بالمقطوع بالمقطوع ب. مواد)حسب الكشف(

00 
استئجار عامل نظافة مع المعدات  للعمل في  محطة 

 وادي حسانتنقية 
 أ. عامل

 1 عدد
      

 بالمقطوع بالمقطوع ب. مواد)حسب الكشف(

02 
ار عامل نظافة مع المعدات  للعمل في  محطة استئج

 اربد المركزيةتنقية 
 أ. عامل

 1 عدد
      

 بالمقطوع بالمقطوع ب. مواد)حسب الكشف(

02 
استئجار عامل نظافة مع المعدات  للعمل في  محطة 

 المفرقتنقية 
 أ. عامل

 1 عدد
      

 بالمقطوع بالمقطوع ب. مواد)حسب الكشف(

05 
استئجار عامل نظافة مع المعدات  للعمل في  محطة 

 المعراضتنقية 
 أ. عامل

 1 عدد
      

 بالمقطوع بالمقطوع ب. مواد)حسب الكشف(
 خاتم والتوقيع :ال اسـم المناقص :                              رقم الهاتف                                     رقم الفاكس                        

 

 
      


