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 2022 ايار 10 التاريخ:

 
 تحية طيبة وبعد، 

  
خدمات إدارة تقديم لغرض وذلك  RFP-EHS-PROC-22-2022 طرح عطاء رقمشركة الحوسبة الصحية بصدد 

 النظافة. 
 

 المدينة الموقع

 عمان شركة الحوسبة الصحيةمبنى ومرافق 
 

 

در قث اننا نوثيقة العطاء هذه حيالفنية والمالية حسب التفاصيل الواردة في عروضها تقديم الراغبة الشركات من  يرجى
رقام على األ االتصال بنايرجى فأو إستفسارات أي أسئلة  حال ورود، في إلتزامكم بأوقات و مواعيد تسليم العروض

 المبينة أدناه.
 

 دائرة المشتريات
 3071 ،3050 ،3067، 3072فرع  +962 6 580 0461هاتف: 

 procurement@ehs.com.jo: كترونيالبريد اإلل

 
 ،مع خالص التحيات

 
 شركة الحوسبة الصحية 
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 السرية الخصوصية و
. الصحية" شركة الحوسبة"يلي شركة الحوسبة الصحية، ويشار إليها فيما ل ملكيتهاتعود معلومات وثيقة العطاء هذه على حتوي ت

م دمة من تقديتمكن الشركة المتق وثيقة العطاء هذه. المعلومات الواردة في ابالحفاظ على سريتهلهذه الوثيقة ُيعهد لكل مستلم 
 صحية.صريح من شركة الحوسبة الخطي دون إذن يًا كليًا أو جزئهذه المعلومات  تبادل. ال يجوز عروضها الفنية و المالية

 
مسبق  خطي، وال يجوز له، دون إذن وثيقة العطاءلحفاظ على سرية جميع المعلومات الواردة في يلتزم مشتري نسخة العطاء با

ولين والمقاالمسؤولين عن هذه المعلومات ألي شخص آخر غير الموظفين والوكالء اإلفصاح من شركة الحوسبة الصحية، 
خاص ؤالء األشهيتحمل المستلم مسؤولية إخبار جميع و . إلعداد العروض الفنية و الماليةلقيام بواجباتهم الالزمين ل والمستشارين

 بالطبيعة السرية للمعلومات.
 

 يتعلق  فيما ف ثالثطر إلى أي بيانات معلومات أو تقديم أي  ألي مستلم لطلب تقديم العروضو  لمشتري وثيقة العطاء ال يجوز
موافقة  دون الحصول علىبما ورد في وثيقة العطاء أو الموردين المؤهلين او المحتمل تأهيلهم او المحتمل اإلحالة عليهم، 

 عن المعلومات أو البيانات العامة إلى استبعاد فوري. التصريح يؤدي و  مسبقة من شركة الحوسبة الصحية،
 

 المتقدمة. آهلية الشركةلغرض تقييم فقط سرية وسيتم استخدامها متقدم للعطاء بقبل كل سيتم االحتفاظ بالمعلومات المقدمة من 
 

أو ء للعطاض و عر الشركة الحوسبة الصحية قبل استالم معرفة لدى  لن يكون هناك أي التزام بالحفاظ على سرية أي معلومات 
تجاه  سريةالتزام ليس عليه شركة الحوسبة الصحية أو إذا تم تلقيها دون التزام سرية من طرف ثالث جانب من  ألي سبب كان

 مقدمي العروض.
 

 ملخص الشركة
 نبذة عن الشركة

تعتمد ، و 2009تأسست عام  خاصة غير ربحيةمساهمة شركة الحوسبة الصحية هي شركة شركة الحوسبة الصحية: 
ي تعزيز جودة وكفاءة خدمات الرعاية الصحّية العامة في األردن بغرض المض تقنية فعالة بهدفتوفير حلواًل  التكنولوجيا في

ة للقطاع الصحي في المملكة، بالتعاون مع كل المعنيين في وزارة الصحة ووزار  قدمًا في المساهمة نحو مستقبل أكثر فاعلية
سين للسرطان والجمعية الملكية للتوعية الصحية وجمعية الخدمات الطبية الملكية ومؤسسة الحو  االقتصاد الرقمي والريادة

 المستشفيات الخاصة وصندوق الملك عبدهللا الثاني للتنمية.

ه على أربعة برامج أساسية تعتمد التكنولوجيا بهدف تعزيز جودة الخدمات الصحية في القطاع العام. وتشمل هذ وتشرف الشركة
 هدى. -ّية حكيم وبرنامج تحليل البيانات الصحية علم وأكاديم -بية االلكترونّية البرامج: برنامج حكيم ومكتبة األردن الط
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 رؤيتنا

ة ذات لتقديم رعاية طبي دعم وتطوير الرعاية الصحية في األردن، من خالل تزويد المرافق الصحية بتقنيات تكنولوجيا المعلومات
 .جودة ودقة عالية

 رسالتنا

مما سيكون  ات المرضى الطبية من خالل برنامج حكيم لكترونية ومعلومالسجالت الطبية اإلاألطباء من اإلطالع على  تمكين
عين للمراج له كل األثر اإليجابي على نوعية الخدمة المقدمة، وذلك ألن الطواقم في الجهات الطبية ستركز على الحالة الصحية

 .ال على اإلجراءات الروتينية

حقيق تالممارسات ومن خالل زيادة كفاءة وفعالية مواردنا وأدواتنا سيكون بمقدورنا  نحن نؤمن بأنه عن طريق تطبيق أفضل
 .النجاح في مهمتنا والوصول إلى رؤيتنا

 
تحت  2009في نهاية عام  تم إطالقه الوطني األول لحوسبة القطاع الصحي في األردن، والذي البرنامجهو: برنامج حكيم 

 .هللا الثاني بن الحسين المعظم رعاية حضرة صاحب الجاللة الملك عبد

عاية يهدف تعميم تطبيق برنامج حكيم على المستوى الوطني إلى زيادة فعالية اإلدارة الطبية وتحقيق تطوير جذري في الر 
ت سير الصحية المقدمة للمواطنين والوصول بها إلى أفضل المعايير الدولية إلى جانب الكفاءة االقتصادية وتحسين إجراءا

والتي ستنعكس بشكل إيجابي على تجربة المريض في المستشفى أو المركز الصحي، من خالل إنشاء ملف طبي العمل 
 إلكتروني لكل مواطن وتيسير وصول مستخدمي النظام إليه من أية منشأة طبية باستخدام الرقم الوطني،

 ومنافع برنامج حكيم أهداف

 فوائد البرنامج للمريض 1.1

  رفع مستوى الرعاية  بالرعاية الصحية الوقائية للمريض من خالل العديد من المزايا التي من شأنها حكيميهتم برنامج
مثل خاصية تنبيه الطبيب للتعاطي بصورة أفضل مع حاالت األمراض المزمنة، واالكتشاف المبكر  الصحية المقدمة،

 .اةللمرض للتسريع في مراحل الشفاء، مما يسهم في تخفيض معدالت الوف

 لمريض يمكن الوصول إليه من أية منشأة صحية محوسبة في أي وقتل لكترونيإ إنشاء وإدامة ملف طبي. 

 من  صحيةسالمة المريض هي من أولويات برنامج حكيم، حيث يتيح البرنامج معلومات تمّكن مقدمي الرعاية ال

 .اإللكترونية لمرضاهم السجالت الصحيةفحص 

 ي الرعاية الصحيةتحسين تجربة المريض عند تلق. 
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 فوائد البرنامج للمنشأة الصحية 1.2

 لمعايير العالميةا النهوض بالمعايير المستخدمة في المنشآت الطبية تماشيًا مع. 

 تخفيض الكلف التشغيلية في المؤسسات الصحية، والسعي إلى تخفيض كلفة اإلنفاق السنوي ورفع مستوى الخدمات 
 .المقدمة

  الدوريةو لبيانات المرضى لدعم األبحاث والدراسات العلمية من خالل توفير اإلحصائيات الالزمة إنشاء قاعدة شاملة 
 .للجهات المعنية

 رنامج حكيمب لتي يتم فيها تطبيقا تطوير البنية التحتية للشبكات وأجهزة الحاسوب في المنشآت الصحية. 
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 معلومات عامة 01
 للعطاء عند المشاركة على ما يلي: يلتزم المناقص/الشركة المتقدمة

 العروض الفنية أو المالية. يتحمل المتقدم للعطاء جميع التكاليف التي يتكبدها في إعداد  01
 صحيحة ودقيقةالمقدمين للعروض األشخاص قدمها التي الخطية تفترض "شركة الحوسبة الصحية" أن جميع البيانات  02

 مضللة.غير وكاملة و 
ركة "ش وال تتحملفي أي وقت. جزئيًا أو كليًا في إلغاء طلب تقديم العروض  هاتحتفظ "شركة الحوسبة الصحية" بحق 03

، لعروضأو تكاليف و تبعات مالية قد تنشأ عن المشاركة في العطاء و تقديم ا أي مسؤولية قانونيةالحوسبة الصحية" 
لق بإعداد أي متقدم للعطاء السترداد أي تكلفة يتم تكبدها فيما يتععلى بأي حال من األحوال التداعي سبب توقف يوال 

 ه الحقيقةمراعاة هذببذل كل الجهود التي بدأها أو قام بها المتقدم للعطاء  . وبالرد  على ذلك، يجبالعروضأو تقديم 
 وقبولها.

وشروط ومتطلبات طلب تقديم العروض هذا ألحكام للعطاء على االمتثال الكامل  ينمتقدمالض و ستند عر تيجب أن  04
 .اإلضافيةوتوضيحاته و / أو تعديالته 

 للعطاءللمتقدم أو حفظ النسخ األصلية أو أي نسخ من أي عروض  عادة"شركة الحوسبة الصحية" ملزمة بإال تكون  05
 ، أوورصالمقدمة إلى "شركة الحوسبة الصحية"، سواء كانت نسخ أصلية أو الوثائق جميع وتحفظ )فنية و / أو مالية(، 

 التخلص منها بواسطة "شركة الحوسبة الصحية". يتم
قدم مع أي مت يةالحوسبة الصحية" ملزمة بالدخول في أي اتفاق "شركةوال تكون . إلتزاماً ال يمثل طلب العرض هذا  06

 والردود الواردة.العروض هذا للعطاء فيما يتعلق بطلب 
 ( لقوانين وأنظمة المملكة األردنية الهاشمية.ةوالمالي ةللعطاء )الفنيتمتثل عروض المتقدمين يجب أن  07
 .الدولية مع المعايير وأفضل الممارساتمتوافقة ( ةوالماليية للعطاء )الفن ينض المتقدمو عر تكون يجب أن  08
مالية التوافق للمتطلبات الفنية و ال تعبئة كشفطلب تقديم العروض، ُيطلب من المتقدم للعطاء  الرد علىكجزء من  09

 الواردة في طلب تقديم العروض هذا.
. عرةوالمسوالخدمات المقترحة البنود لجميع جدول كميات مفصل على المتقدم للعطاء أن يدرج في عرضه الفني يتوجب  10

 في العرض المالي لجميع البنود المقترحة. األسعار و إدراجها و تفصيلها عكس وعليه، يجب 
 

 للعطاء المناقص/الشركة المتقدمةمؤهالت  02
ورة شركة مسجلة لدى وزارة الصناعة والتجارة األردنية ألكثر من ثالث سنوات تلتزم بالشروط المذكتكون يجب أن  .1

ة للشركة الرسمية التي تثبت القدرة الماليالوثائق دولي أو إقليمي تقديم للعطاء على أي متقدم و عليه يجب أعاله؛ 
 متواجد فيه.بلد الالفي  رسمية تجاري سجل  ةقوثيباإلضافة إلى 

 مراقبة الشركات.دائرة صادرة عن حديثة رسمية وثائق تسجيل على المتقدم للعطاء تقديم  .2
 .غيير( سنة بعد تاريخ أمر الشراء لغرض أوامر الت1بتقديم نفس السعر والشروط لمدة ) لمحال عليها المورديلتزم  .3
المتزامنة  للمتطلبات الفعليةوفقًا اء أو اإللغالنقصان أي كميات مطلوبة في طلب تقديم العروض هذا للزيادة أو تخضع  .4

 .اإلحالةتاريخ ل
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 :لوثائق المطلوبةا     03
مجال الخبرة والتراخيص والشهادات و لطبيعة العمل وصفًا فني العرض المع التضمين  نبذة عن الشركة: .1

 واالعتمادات.
 تجارية.أعمال رخصة  .2
الخبرة و )المراجع( بالمرجع المعلومات التالية فيما يتعلق  تقديم والخبرة )الخبرات(:التتبع سجل )سجالت(  .3

 هذه االتفاقية.لأو مرتبطة بتلك المطلوبة مشابهة متصلة مؤسسية خبرة )الخبرات( في 
 

أسماء  اسم الخدمة
 العمالء

وصف الخدمة أو  مدة العقد
 الخدمات المقدمة

الحالة أو 
التاريخ 

نتهاء من ال ا
 الخدمة

 تفاصيل االتصال

)االسم، الهاتف، البريد  
 اإللكتروني(

      

 

 معلومات االتصال 03
 يجب توجيه أي أسئلة بخصوص طلب تقديم العروض هذا إلى:

 دائرة المشتريات االسم:

  شركة الحوسبة الصحية الشركة:

 مجمع الملك حسين لألعمال، شارع الملك عبدهللا الثاني العنوان:
 11952عمان  4408

 3071 ،3050 ،3067، 3072+ فرعي: 962( 6) 5800461هاتف:  الفاكس:الهاتف / 
 +962( 6) 5800466فاكس: 

 Procurement@ehs.com.jo  البريد اإلليكتروني:
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 طلب تقديم العروضتعليمات  . 4
 الجدول الزمني 4-1

 

 التاريخ اإلجراء
 2220 ايار 11إبتداًء من تاريخ    و شراء نسخة العطاء إستالم .1
يجب أن يكون هناك مسح للموقع من قبل المتقدم للعطاء قبل  زيارة الموقع  .2

المشتريات مع مراعاة دائرة تقديم العروض بتنسيق مسبق مع 
 ض.الموعد النهائي لتقديم العرو 

 2022أيار  26 تاريخ استحقاق العرض .3
 

 والردود االستفسارات 4-2
قبول  شفهية، ويتم مراسالتسيتم توثيق جميع االستفسارات خالل جلسة األسئلة واألجوبة، كذلك ال ُيسمح بأي توضيحات أو 

 فقط.المراسالت الخطية 
 
 طلب تقديم العروضاإلقرار ب 4-3
رض على الشركة التي تقدمت بالع هذه ة العطاءعن العروض المقدمة بناًء على وثيق العطاء الناتج إحالة ستند ت .1

الة تحتفظ شركة الحوسبة الصحية باإلح و كمامات المطلوبة في وثيقة العطاء، األرخص المطابق للمواصفات و الخد
من حيث التكلفة و الخدمات و أية عوامل أو شروط  الحوسبة الصحية شركةى العرض األنسب )األكثر إفادة( لعل

 العطاء. أخرى منصوص عليها في وثيقة 
لنظر في لقبول إلى افي اتأخير ويؤدي ال. أحكامهبشروطه و بكتاب اإلحالة وقبوله ( أيام لإلقرار 5فترة )المورد لدى  .2

 الرفض.
 في: هاتحتفظ شركة الحوسبة الصحية بحق .3

 .اً قل سعر عرض غير العرض األقبول  (أ
للحصول على أفضل العروض  العقد على أساس العروض األولية المستلمة دون مناقشات أو طلباتإحالة  (ب

 النهائية.
 واحد.(مورد عقد طلب تقديم العروض على أساس جزئي )أي ليس كل المتطلبات مطلوبة من إحالة  (ج

 

 

 متطلبات تنسق العرض  4-4
 و كما يلي:يتم تقديم العروض باللغة العربية و / أو اإلنجليزية،  .1

( منفصل  لكل PDFل ملف إلكتروني  )إرسال العروض المالية و الفنية كاًل على حدى ومن خال  -
 منهما. 
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( مع Procurement@ehs.com.joيتم إرسال العروض إلى البريد اإللكتروني لدائرة المشتريات ) -
( مقاطع وأن ال تقل كلمة السر عن 3( على العرض المالي مؤلفة من )Passwordوضع كلمة سر )

   ( تسعة خانات.9)

( SMSالخلوية التي سيتم إرسال مقاطع كلمة السر من خالل رسالة نصية )سيتم تزويدكم بأرقام الهواتف  -
 اللجنة المالية. ألعضاء 

 
بية تلعدم ويؤدي سيتم استخدامه للتقييم. الذي لمتطلبات الفنية و التوافق كشف يجب أن يحتوي العرض الفني على  .2

 بأن اإلجابة البنود في كشف توافق المتطلبات الفنيةتلبية عدم سيتم اعتبار و . االستبعادإلى  في الكشف جميع المتطلبات
 .مكتمالً  لمتطلبات الفنيةاكشف لن يتم النظر في العروض الفنية بدون و "ال". 
 

( RFP-EHS-PROC- 22 -2022 ") بعبارة مختوم ظرفالعطاء في  كفالة دخول يقدم المناقص/الشركة المتقدمة .3

 عطاء". كفالة دخول
ر األسعاعكس ، و والخدماتالبنود لجميع جدول كميات مفصل  الماليعلى المتقدم للعطاء أن يدرج في عرضه يتوجب  .4

 لجميع البنود المقترحة.و إدراجها و تفصيلها  
 
 شروط وأحكام طلب تقديم العروض . 5
 معايير التقييم 5-1
بر في معايير تعتعدة على  و العروض المقدمة يتم تقييم الردودو . رد أو عرضتقوم شركة الحوسبة الصحية بتقييم كل  .1

تسليم ومدة ال كفالةمصلحة شركة الحوسبة الصحية، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر، العرض الفني والسعر وال
 طلباتشروط و متوأي  اتلضمانا تقديممتقدم للعطاء و المتقدم للعطاء واالعتماد والجدول الزمني وقدرات الوشهادات 

 تحددها "شركة الحوسبة الصحية".  أخرى 
للحصول على أفضل مناسبًا حسبما تراه متصلة في النظر في عوامل أخرى  ها"شركة الحوسبة الصحية" بحقتحتفظ  .2

 قيمة.
يتم يف أو دفع أي تكال ية"شركة الحوسبة الصحية" باختيار أي شركة أو إبرام أي اتفاقطلب تقديم العروض  ال ُيلزم .3

ومات تحتفظ "شركة الحوسبة الصحية" بحقها في طلب معلو أو شراء أو عقد أي خدمات أو لوازم. رد تكبدها في إعداد 
 هاالحتياجات "شركة الحوسبة الصحية" وأهداف عمل ردهم أو عروضهم الذين يستجيب  للعطاء ناقصينإضافية من الم

 .ناقصينلب هذه المعلومات من جميع المدون ط
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 رفض العروض 5-2
من العروض أو جميعها ووقف عملية طلب تقديم العروض دون عرض في رفض أي  هاتحتفظ "شركة الحوسبة الصحية" بحق

 محتمل.مورد تجاه أي مسؤولية التزام أو 
 
 تكاليف ومصاريف العرض 5-3

لعطاء و عن المشاركة في ا أي مسؤولية قانونية أو تكاليف و تبعات مالية قد تنشأ"شركة الحوسبة الصحية" ال تتحمل  11
كبدها أي متقدم للعطاء السترداد أي تكلفة يتم تعلى بأي حال من األحوال التداعي سبب وال يتوقف ، تقديم العروض

م للعطاء بذل كل الجهود التي بدأها أو قام بها المتقد . وبالرد  على ذلك، يجبالعروضفيما يتعلق بإعداد أو تقديم 
 وقبولها.مراعاة هذه الحقيقة ب

 
 الكفاالت  ، وةالمقدم ة، الدفعكفالة الدخول في العطاء 5-4
( ألف 1000( ثالثة أشهر بمبلغ )3غير مشروط صالح لمدة )و جدد تلقائيًا تعطاء الدخول  تقديم كفالةعلى المناقص  .1

 دينار أردني.
 دفعة مقدمة مقابل أي دفعة مقدمة مطلوبة. كفالةيجب تقديم  .2
ريخ ( أيام عمل من تا5من المبلغ اإلجمالي خالل )%( 10) نسبةب ةغير مشروطحسن تنفيذ  كفالةتقديم على المورد  .3

لغاء إفي  ها، تحتفظ شركة الحوسبة الصحية بحقحسن التنفيذ كفالةتقديم من . في حالة فشل المتقدم للعطاء اإلحالة
المفعول  ةساري حسن التنفيذ هذه كفالةبقى تيجب أن  دون الرجوع إلى المتقدم للعطاءتأمين دخول العطاء العقد وتصفية 

 تركيبها وقبولها نهائيًا. حتى يتم تسليم جميع السلع و 
 الغرامات 5-5
عينة إذا لم توفر الشركة المو في حالة غياب عامل، تكون الشركة المعينة ملزمة بتوفير عامل بديل خالل ساعتين.  .1

 ( خمسين دينار أردني لكل عامل.50اليوم من الفاتورة بقيمة )ذلك للعامل البديل، يتم خصم أجور العامل ا
ء شركة المعينة وموظفيها أثناتلحق بالتكون شركة الحوسبة الصحية مسؤولة عن أي ضرر أو إصابة من أي نوع ال  .2

، أصول ملموسة أو غير ملموسةأي بموظفوها يلحقه عملهم، وتكون الشركة المعينة مسؤولة وحدها عن أي ضرر 
تعويض شركة الحوسبة الصحية عن أي مبالغ أو أضرار قد تتكبدها ألطراف ثالثة بسبب المعينة لشركة ق ليحو 

 موظفيها.
 
 شروط الدفع 5-6
خ استالمها أسبوعين من تاريخالل يتم دفع الفاتورة و من كل شهر. العشرين عند استالم الفاتورة وفي شهريًا يتم الدفع  .1

 بجميع التزاماتها المتفق عليها.المعينة الشركة أوفت بالمبالغ المتفق عليها إذا 
ادر تكون عملة الدفع بالدينار األردني )يتم احتساب سعر صرف الدوالر األمريكي واليورو بسعر صرف العمالت الص .2

 (.تاريخ الدفعبعن البنك المركزي األردني 
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 مدة الخدمة 5-7

 (. 2023 تموز 4( حتى )2022 تموز 5سنة واحدة من تاريخ )
 
 
 الضرائب 5-8

إلى  الخدمات/الموادالبنود جميع الرسوم الجمركية ورسوم الضرائب وأية رسوم أخرى مفروضة لتسليم المورد يتحمل  01
 شركة الحوسبة الصحية مسؤولة عن أي رسوم يتم تكبدهاوال تكون على حسابه.  االموقع )المواقع( المرغوب فيه

 (.1اإلعفاء الضريبي المرفق )الملحق  منمندوبي شركة الحوسبة الصحية ويستفيد . العروض بهذا طلبمتصلة و 
 (.1المرفق في )الملحق اإلعفاء الضريبي لشركة الحوسبة الصحية غطيها يأي ضرائب ال المورد يتحمل  02
 
 
 تاريخ انتهاء العرض 5-9

ر األسعار ثابتة وصالحة ألكثتبقى يجب أن و . بوضوح ما لم يذكر بشكل مختلفيومًا ( 90تكون صالحية العرض أكثر من )
 إغالق العطاء ويجب تحديدها بوضوح في العروض الفنية والتجارية.االستدراج لتاريخ من تاريخ يومًا ( 90من )

 
 المالي لتوافقكشف ا 06

 
 

 التوافق الوصف الرقم
 )نعم / ال(

 المرجع في العرض

ط المدرجة في قسم الشرو على المتقدم للعطاء االمتثال لجميع النقاط  1
   العامة

 
جميع النقاط المدرجة في قسم االمتثال لالمتقدم للعطاء على  2

   مؤهالت المتقدم للعطاء
 

على المتقدم للعطاء االمتثال لجميع النقاط المدرجة في قسم  3
     تعليمات طلب تقديم العروض 

في قسم شروط  جميع النقاط الواردةاالمتثال لالمتقدم للعطاء على  4
 وأحكام طلب تقديم العروض
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 متطلبات العمل .7
 

( في مبنى شركة 4/70/2320( وتنتهي بتاريخ ) 5/70/2220 لمدة عام  تبدأ من تاريخ )خدمات النظافة تقديم 
 الحوسبة الصحية و المرافق التابعة الكائن في مجمع الملك حسين لألعمال ) عمان، األردن( ، وتشمل ما يلي : 

 
 أ- المتطلبات الرئيسية :

( مدربين ومؤهلين و على مستوى عاِل من الحرفية و المهنية.4كادر فني يتكون من عمال نظافة عدد ) -1  
مساءً  ( 5) الساعةصباحا و لغاية ( 7:30) الساعه :ساعات الدوام من  -2  
باستثناء  –صباحا لغاية الخامسة مساء  سابعة و النصفالى الخميس ، من الساعة الاألحد أيام الدوام ) من  -3

 االعياد والعطل الرسمية ( .
 4- توفير جميع أدوات و مواد التنظيف الالزمه إلتمام العمل على أفضل وجه باستثناء الورق الصحي.

م اد التعقيتوفير مادة تعقيم لغايات تعقيم و تطهير أسطح مكاتب الموظفين بشكل يومي، على أن تكون مو -5

 ا من قبل الهيئات المختصة التابعة لسلطة المملكة األردنية الهاشمية.و مصرح به 19-مخصصة لفيروس كوفيد

 
 6- توفير مادة الديتول االصلي لغايات تعقيم المراحيض.

 7- توفير صابون االيدي نوع كاميو.
8- توفير الزي الرسمي لعمال النظافه و التقيد بإرتدائه خالل ساعات الدوام، مع مراعاة النظافة الشخصية لكل عامل 

 مع الباج الخاص للشركة.
 توفير كمامات و قفازات لعمال النظافة و التقيد بإرتداءها خالل ساعات الدوام. -9

 
شمول عمال النظافه المنتدبين بأحكام الضمان اإلجتماعي . -10  
ردني.غير االردنيين وفقًا لقانون العمل  االلتوفير تصاريح العمل للعمال  -11  
سيل الموكيت / السجاد بمواد التنظيف الالزمة وبشكل شهري و عند الحاجة مع ضمان االبقاء عليه نظيفا.غ -21  
 

 ب- المتطلبات اختيارية:
 

تنظيف النوافذ الخارجية ، وتلميع المناطق الزجاجية الخارجية.ل  رض أسعارع -  
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 الوثائق المطلوبة .8

 
 :يجب أن يتضمن العرض المقدم ما يلي

 
 تشمل مع االقتراح الفني وصفا لطبيعة األعمال ، ومجال الخبرة ، والتراخيص ، نبذة عن الشركة :

 .والشهادات ، واالعتمادات
  الوثائق التجاريةالرخص و. 
   :المرجعية والخبرة: أن يتم توفير المعلومات التالية 

أسماء  اسم الخدمة
 العمالء

وصف الخدمة أو  مدة العقد
 الخدمات المقدمة

الحالة أو 
التاريخ 

اإلنتهاء من 
 الخدمة

 تفاصيل االتصال

)االسم ، الهاتف ، البريد  
 اإللكتروني(

      
 

  ألداء الخدمات المطلوبة تعهدواألدوات والمعدات التي سوف يقدمها المقائمة منتجات التنظيف: 
 

 

أنواع مواد التنظيف  #
 والمنتجات

 وصف كامل )أسماء عالمات تجارية / صور )إن أمكن بلد المنشأ(
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 . الشروط الفنية9
 

 
 الصددحية باألنظمددة و القددوانين المتعهددد مسددؤول مسددؤولية تامددة عددن التددزام المددوظفين المعنيددين لدددى شددركة الحوسددبة -1

 و باألداب و األخالق العامة.  النافذة و بالسلوكيات المنسجمة مع أعلى درجات الحرفية و المهنية

 يحق لشركة الحوسبة الطلب من المتعهد فصل أي مستخدم غير مرغوب فيه ودون إبداء األسباب. -2

هدزة مختلفدة بحيدث ال يمسدها أي سدوء أو تلدف أو المحافظة على سالمة مدا بدداخل المبداني مدن أثداث ومعددات وأج -3
ن فقدان خالل قيامه وعماله بأعمال التنظيف ، ويلتزم المتعهد بتغطية إصالح واستبدال أي خلل أو تلف يدنجم عد

 قيامه بالعمل.

ن يكون المتعهد الدذي تدتم اإلحالدة عليده تحدت التجربدة والتقيديم مدن قبدل إدارة الشدركة ولمددة شدهرين كحدد أقصدى مد -4
 التفاقية .تاريخ أمر المباشرة ويحق لها فسخ العقد واإلحالة على المتعهد الذي يليه إذا تبين أنه غير كفؤ لتنفيذ ا

 تميز.ميتعددهد "المتعهد" بالمحافظه على استمرارية نظافة الموقع المذكور سابقًا وفق أداء مهني و مستوى نظافة  -5

ومات متعلقة بعمل "شركة الحوسبة الصحية وأنه لن يقوم لأي مع  أن يحافظ المتعهد"  على سرية وخصوصية -6
بكشف و/أو إفشاء أي من هذه المعلومات ألي جهة سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة طيلة مدة 

 لمدة ال تقل عن سنتين تلي تاريخ انتهاء مدة "االتفاقية.و   "االتفاقية"،
صحية من قبل للعمال المعينين للعمل لدى شركة الحوسبة ال  ةااللتزام بالعناية الالزمة والرعاية والمهارة التام -7

 لة. الفريق المتعهد ووفقًا ألعلى مستويات الجودة و اإلحترافية و المعايير و الممارسات المهنية المقبو 
 االلتزام بجميع قواعد ومعايير وأنظمة السالمة بحسب ما يحددها " شركة الحوسبة الصحية " . -8
 الماكنة على ممتلكات " شركة الحوسبة الصحية " وعلى كامل المبنى وان يحافظ على نظافة اااللتزام بالمحافظ -9

 التي يقوم فيها بتقديم الخدمة وكافة مواقع العمل. 
معدات و ( الموجودة بالمبنى باستخدام مواد Raised Floorيلتزم المتعهد بالمحافظة على بالط االرضيات )     -10

 تنظيف مناسبة .
ركة لد" ش يلتزم كادر " المتعهد " بالقوانين والتعليمات الداخلية الخاصة بد" شركة الحوسبة الصحية " ويحق -11

 الحوسبة الصحية " خصم اجرة يوم عمل عن كل مخالفة .  
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( اليومي و Cleaning Scheduleيلتزم " المتعهد " بتزويد " شركة الحوسبة الصحية " بجدول التنظيف ) -12
ن تاريخ ( خمسة أيام م5( و برامج زيارة المشرفين " و خالل )Checklist) شهري و قوائم التدقيقاالسبوعي و ال

يف من خالل لجدول التنظ  توقيع اإلتفاقية، و يكون المتعهد ملزمًا بمتابعة التنفيذ اليومي و األسبوعي و الدوري 
التي  دقيق وو يتم توثيق ذلك على قوائم الت اإلشراف و الرقابة المباشرة على العاملين من طرفه و قوائم التدقيق

 تقع مسؤوليتها ضمن مسؤولية المتعهد. 
 

تفق يتعهد " المتعهد " بعدم الحاق اي ضرر بد" شركة الحوسبة الصحية " سواء ماديا أومعنويا. ومن الم -13
 عليه فيما بين " شركة الحوسبة الصحية " و "المتعهد". 

 
 من تابعي " المتعهد " وال يتحمل " شركة الحوسبة الصحية ان كافة الموظفين على الخدمة هم  "

ول المسؤولية عن دفع اي مبالغ / اجور / تعويضات لعمال " المتعهد " وموظفيه وهو وحده المسؤ 
بر " عنهم، حيث ال يوجد بين " شركة الحوسبة الصحية " و "المتعهد": أية عالقة عمالية وال يعت

ال من حعهد " تابعًا و/او عاماًل لدى " شركة الحوسبة الصحية " بأي المتعهد " و/او كادر " المت
 االحوال. 

  بان ال يتحمل " شركة الحوسبة الصحية " المسؤولية عن وقوع اي اضرار / اصابات من اي نوع
ل عن كان لعمال " المتعهد " وموظفيه اثناء قيامهم بالعمل. ويكون " المتعهد " هو وحده المسؤو 

سببها موظفيه ألي من المركبات او ألمالك " شركة الحوسبة الصحية " او الغير اية اضرار ي
هد ومن حق " شركة الحوسبة الصحية " اصالح االضرار والرجوع بما انفقه على " المتعهد " ويتع
لها " المتعهد " بأن يقوم بتعويض " شركة الحوسبة الصحية " عن اية مبالغ او تعويضات قد يتحم

 ل تم الزامه بها نتيجة اعمال تابعي " المتعهد ". للغير في حا
  من المعلوم لدى " المتعهد " أن جميع موجودات " شركة الحوسبة الصحية " وجميع األجهزة

ده ي، فإن واألدوات المسلمة إليه من قبل " شركة الحوسبة الصحية " لغايات تنفيذ أحكام "االتفاقية"
كام " بالمحافظة عليها واستعمالها فقط لغايات تنفيذ أح عليها يد أمانة حيث يلتزم " المتعهد

اح "االتفاقية"، واالمتناع عن أي عمل من شأنه إلحاق الضرر بها و/أو اإلضرار بها و/أو السم
منا للغير باستعمالها دون موافقة خطية من " شركة الحوسبة الصحية "، حيث يعد " المتعهد " ضا

 لموجودات والمعدات حال لحق بها الضرر و/أو التلف.لكل ما قد يلحق بتلك األجهزة وا
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في حالة رغبة " شركة الحوسبة الصحية " بتأمين عمال للعمل اإلضافي وبموجب طلب خطي مصادق   -14
 عليه من قبل المدير المعني و تحسب األجره حسب قانون العمل و العمال للعمل االضافي.

 
دم بتأمين بديل بشكل فوري وخالل مدة اقصاها ساعة وفي حال عفي حال غياب العامل يلتزم " المتعهد "  -15

 .ل عاملقيام " المتعهد " بتأمين البديل تخصم أجرة العامل في ذلك اليوم من الفاتورة بواقع خمسون دينار لك
 

في حالة رغبة " شركة الحوسبة الصحية " إستبدال عامل " المتعهد " ودون إبداء األسباب على " المتعهد "  -16
 ( ساعه من الطلب و يشمل ذلك طيلة فترة سريان "اإلتفاقيه".48جراء التبديل خالل )إ

 
" بواقع االتفاقيةيلتزم " المتعهد " بانتداب مسؤول من طرفه لموقع " شركة الحوسبة الصحية " موضوع " -17

مرتين على األقل أسبوعيًا لعمل زيارة تفقدية للموقع و ذلك لغايات اإلشراف و المراقبة و تفقد الموقع لدى شركة 
على أعلى درجة من الجودة و الكفاءة و التأكد  االتفاقيةالمتعهد بتنفيذ بنود  التزامالحوسبة الصحية و التأكد من 

 ".التفاقيةا" المتعهد " بتنفيذ بنود " التزاممن 
 

 . وثيقة التوافق الفني:10
 

التوافق  في العرض  المرجع 
 )نعم/ال(

 
 

 الوصف
# 

  
( مدربين ومؤهلين و على 4كادر فني يتكون من عمال نظافة عدد )

 1 مستوى عاِل من الحرفية و المهنية

مساءً  5لغاية :  صباحا و7:30 ساعات الدوام من الساعه : -    2 

  
 السابعة و النصفالى الخميس ، من الساعة  األحد منأيام الدوام ) 

باستثناء االعياد والعطل الرسمية( –صباحا لغاية الخامسة مساء   3 

  
توفير جميع أدوات و مواد التنظيف الالزمه إلتمام العمل على أفضل 

 وجه باستثناء الورق الصحي
4 

  
الموظفين بشكل توفير مادة تعقيم لغايات تعقيم و تطهير أسطح مكاتب 

و  19-يومي، على أن تكون مواد التعقيم مخصصة لفيروس كوفيد

مصرح بها من قبل الهيئات المختصة التابعة لسلطة المملكة األردنية 

 الهاشمية.
5 
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 6 توفير مادة الديتول االصلي لغايات تعقيم المراحيض  

 7 توفير صابون االيدي نوع كاميو  

  
لعمال النظافه و التقيد بإرتدائه خالل ساعات توفير الزي الرسمي 

الدوام، مع مراعاة النظافة الشخصية لكل عامل مع الباج الخاص 
 للشركة.

8 

  
عات ل ساتوفير كمامات و قفازات لعمال النظافة و التقيد بإرتداءها خال

 الدوام.

 
9 

 10 شمول عمال النظافه المنتدبين بأحكام الضمان اإلجتماعي  

ردنيتوفير تصاريح العمل للعمال غير االردنيين وفقًا لقانون العمل  اال    11 

غسيل الموكيت / السجاد بمواد التنظيف الالزمة وبشكل شهري و عند   
 الحاجة مع ضمان االبقاء عليه نظيفا.

12 
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 ( 1رقم ) الملحق
 2021/7/5كتاب صادر عن دائرة ضريبة الدخل والمبيعات بتاريخ 
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