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    -: مالحظة
  .بل العروض المرسلة عن طریق الفاكس بمغلف مغلق وال تق -تقدم العروض  - 
  على المتعھد بیان مدة العرض بشكل واضح وصریح  -
 دائرة اللوازم المركزیة  /www.ju.edu.jo:  لمزید من المعلومات یرجى مراجعة موقع الجامعة على الرابط التالي   -

  

                                                                                                                                                                                  
 
 

 مالحظات  اسم المادة ومواصفاتها الرقم

1 
  اتفاقیة تنظیف خالیا النظام الشمسي

  
 مرفق نسخة عن االتفاقیة 

  

 
  .الواحدة ظھراً الساعة  2018/ 23/1الموافق  الثالثاء آخر موعد لتقدیم العروض یوم

  

   5355540فاكس /  5355000هاتف : عنوان الجامعة األردنیة          
رائب بما فیها الضریبة وشاملة لكافة الرسوم والضیقدم المناقص أسعاره على أساس واصلة مستودعات الجامعة األردنیة -

  . العامة على المبیعات
من قبل الشركة حیث أن الشروط تعتبر  ال تقبل العروض المرسلة بدون ختم وتوقیع الشروط المرفقة الخاصة بالمناقصة-
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  )مركز العالج بالخالیا/ عقد تقدیم خدمات تنظیف خالیا النظام الشمسي(
 

                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
          

رى الواردة فیھ وتشكل وحدة واحدة لكافة تعتبر مقدمة ھذا العقد ونظام اللوازم واألشغال المعمول بھ لدى الفریق األول جزء ال یتجزأ من ھذا العقد، وتقرأ مع جمیع البنود األخ 
  .الغایات والمقاصد

 ي یراھا مناسبة أو تجدیده مدة عامعاقد حسب األصول، ویحق للفریق األول تمدید ھذا العقد للمدة التوتبدأ من تاریخ التوقیع علیھ من قبل فریقي الت) انعامان میالدی(مدة ھذا العقد  
، ودون أن یكون  بنفس الشروط واألسعار، كما یحق لھ فسخ ھذا العقد بإرادتھ المنفردة دون إخطار أو إنذار والمطالبة بالتعویض عن أي عطل وضرر لحق بھ أعوامأو عدة 

  .ني الحق في االعتراض على ذلكللفریق الثا

الجامعة األردنیة، ویمثلھا رئیس الجامعة أو من یفوضھ خطیاً بالتوقیع على ھذا العقد أو من ینوب : الفریق األول
، ویشار إلیھا فیما بعد "هللا شارع الملكة رانیا العبد –الجبیھة  –عمان "عنھ، وعنوانھا لغایات ھذا العقد 

  )5355511(فاكس ) 5355000( ھاتف) بالفریق األول(

، ویمثلھا مدیرھا العام أو من یفوضھ خطیاً بذلك،  ...................................: ...........الفریق الثاني
لدى سجل الشركات في )  ........... (فاكس رقم )  ........... (ھاتف رقم )  ............. (والمسجلة تحت الرقم 

  ). الفریق الثاني(ا بعد ، ویشار إلیھا فیم/    /          وزارة الصناعة والتجارة بتاریخ     

تنظیف خالیا النظام الشمسي الموجود لدى الفریق األول إبرام عقد لتقدیم خدمات لما كان الفریق األول راغباً في 
 (بھذا الخصوص رقم من الفریق الثاني في مركز العالج بالخالیا، وحیث أن الفریق األول قد قبل بالعرض المقدم 

، وحیث أن الفریق األول ھو جامعة رسمیة أردنیة تتمتع بالشخصیة /     /       في       المؤرخ)  ...............
االعتباریة المستقلة، وباالستقالل المالي واإلداري، ومعتمد من قبل ھیئة اعتماد مؤسسات التعلیم العالي في 

ول، وحیث وافق الفریق األول على المملكة األردنیة الھاشمیة وفقاً للقوانین واألنظمة والتعلیمات ساریة المفع
االتفاقیة، فقد تم االتفاق في ھذا الیوم الموافق    ھذه طلب الفریق الثاني باالستناد للشروط واألحكام الواردة في 

 :بین الفریقین األول والثاني على البنود التالیة 2017/   /
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ً شاملة الضریبة العامة على المبیعات، ویدفعھا الفریق األول على أربع دفعات ) .....................................  ................. (القیمة اإلجمالیة السنویة لھذا العقد ھي   دینارا
تم الدفع إال بعد تقدیم شھادة خطیة من قبل مركز العالج بالخالیا لدى الفریق األول تفید بأن الفریق الثاني قام بأعمال متساویة وفي نھایة كل ستة شھور من مدة العقد، وال ی

  .ھو مطلوبالتنظیف المطلوبة بموجب ھذا العقد خالل الفترة المحددة فیھ على أكمل وجھ وأن خالیا النظام الشمسي موضوع العقد تعمل بشكل جید وكما 
 :بما یلي  فریق الثانيیلتزم ال 

 بعمل النظافة الالزمة موضوع العقد واإلبقاء علي خالیا النظام الشمسي في حالة نظافة جیدة   -  أ
 استخدام أشخاص مؤھلین ومدربین للقیام بالنظافة الالزمة ویحق للفریق األول طلب تغییر أي شخص من ھؤالء بدون بیان األسباب     - ب

  .یات تنظیف الخالیا الشمسیةاستخدام األدوات الخاصة لغا -ج 
  

ھاتفیاً أو خطیاً أو (من وقت إبالغھ ) یومین(تقدیم الخدمة وذلك خالل مدة ال تتجاوز  في حالة حدوث أي حالة تستدعيبتقدیم خدمات النظافة یلتزم الفریق الثاني  - 5
 ).بالفاكس

 :ل الشركة التي قامت بتركیب النظام وتعتبر ھذه الشروط جزء ال یتجزأ من التزامات الفریق الثانيیلتزم الفریق الثاني بمراعاة الشروط التالیة والتي تم التوصیة بھا من قب 
  

1. To clean the system at least once a month (12 times per year). 
2. It is not allowed to clean the PV panels during the day because the temperature of PV panels will be very high and this will cause 

damage and micro-cracks for PV cells, so we recommend to clean the system at the early morning or at night. 
3. It is not allowed to walk over the PV panels during cleaning, so the contractor shall has the tools that allow him to clean from a far 

place without stepping over the PV panels.  
  
ً  الفریق الثانيمركز العالج بالخالیا بحقھا القانوني في مالحقة / أضرار تلحق بالنظام وتحتفظ الجامعة األردنیة ةیتحمل الفریق الثاني المسؤولیة الكاملة عن أی  الذي یوقع أضرارا

 .ضررة بنفس الجودة و المواصفات و بالتنسیق مع دائرة الھندسةو في حال حصول أي كسر في مكونات النظام الشمسي یتم تركیب بدل من القطع المت بأي من ممتلكاتھا
ً عن حالة تنظیف خالیا النظام الشمسي موضوع العقد عند إبرام ھذا العقد، ویتضمن جمیع أ   من قبلھعمال النظافة التي تم تنفیذھا یلتزم الفریق الثاني بتنظیم سجل یتضمن تقریرا

 .عند نھایة مدة العقد إلى مدیر مركز العالج بالخالیا طیلة مدة العقد، ویتم تسلیم ھذا السجل
 .دائرة الصیانة لدى الفریق األول خالل أسبوع واحد فقط بعد توقیع العقد إلىیلتزم الفریق الثاني بتقدیم برنامج النظافة الوقائیة وتسلیمھ  
 .، قبل التوقیع على العقد)رسوم العقد(یلتزم الفریق الثاني بدفع ما یستحق علیھ من رسوم اإلحالة والطوابع  
 .، وذلك ضماناً لحسن التنفیذللعقد )السنویة(قیمة اإلجمالیة المن %) 10( بنسبةیلتزم الفریق الثاني بتقدیم كفالة بنكیة  
، فللفریق األول اتخاذ أي اإلجراءات التالیة أو بموجب العقدبنود ھذا العقد أو تأخر في عملیة التنظیف خالل المدة المسموح بھا  إذا تخلف الفریق الثاني عن تنفیذ أي بند من 

 :جمیعھا، وذلك دون الحاجة إلى أخطار أو إنذار
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الواحدة تساوي قیمة العقد مقسوم على عدد الزیارات الدوریة خصم قیمة الزیارات الدوریة التي یلتزم الفریق الثاني بتنفیذھا، وذلك على أساس أن قیمة الزیارة   -  أ
 .المطلوبة

ً عن كل یوم تأخیر في إنجاز الزیارة الدوریة في موعدھا الصحیح) 25.000(فرض غرامة مالیة مقدارھا   - ب  .خمسة وعشرین دینارا
ً عن كل یوم تأخیر في عملیة ) 25.000(فرض غرامة مالیة مقدارھا   - ت التنظیف المطلوبة أو جزء من الیوم عن المواعید والمدد المحددة في البند خمسة وعشرین دینارا

)5.( 
  

 .أو مصادرة بعض أو كل الكفالة المقدمة من الفریق الثاني ككفالة حسن التنفیذ، وقیدھا إیراد للفریق األول/ و  - ث
 .فرق كمصاریف إداریةمن ذلك ال%) 15(عار مضافاً إلیھا ینھ فروق األسالشروط والطریقة المناسبة، وتضمتنفیذ العقد على حسب الفریق الثاني ب  - ج
 .مشرف المبنى قبل یومین على األقل من موعد تقدیم خدمات النظافة إلجراء الترتیبات الالزمة / الفریق األول التنسیق مع 
 .مركز العالج بالخالیا بتوفیر نقطة كھرباء/ یلتزم الفریق األول   
 .وغیرھا نقلبما فیھا الماء أو  أخرىلعالج بالخالیا بأي تكالیف مركز ا/ یلتزم الفریق األوللن  
 .في حال وجود أي تعارض بین بنود ھذا العقد وعرض األسعار المقدم من الفریق الثاني فیؤخذ بالبند الذي یحقق مصلحة الفریق األول 
نھ عن طریق المحاكم المختصة في األردن وفق أحكام التشریعات المعمول بھا في باستثناء ما ورد في بنود ھذا العقد یصار إلى حل وتسویة أي خالف أو نزاع ناتج ع 

 .المملكة األردنیة الھاشمیة، وتكون محكمة شمال عمان ھي المحكمة المختصة بالنظر في ذلك
ً على ما ذكر أعاله، فقد تم توقیع ھذا العقد من قبل الفریقین التزاماً منھما بما جاء فیھ من أحكام و  ً بما فیھ ھذا البند، وعلى  ثمانیةشروط وتم تحریره في وبناء عشر بندا

 .نسختین أصلیتین تقع كل منھما في ثالث صفحات

  الفریق الثاني
  الفریق األول

  نائب الرئیس للشؤون اإلداریة

  األستاذ الدكتور عمر كفاوین  السید

    المفوض/ الصفة    المفوض/ الصفة

    التوقیع    التوقیع

  ـعــة األردنـــــیـــــــةالــجـــامــ  
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