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 البيت آل جامعة

                                                                                                                                                                                          الشراء  دائرة
Department                                                       Procurements  

  (10/2023)العطاء رقم مواصفات 

تشغيل وإدارة مطعم الرفادة والسقاية التابع للجامعة لتقديم الوجبات الغذائية 

 للطلبة والموظفين 

 
الرفادة والسقاية داخل احلرم اجلامعي   مطعمترغب جامعة آل البيت ابلتعاقد مع ذوي االختصاص بتشغيل وإدارة        

يتم تقدمي وجبات طعام للطلبة واملوظفني )مدعومه(،    أن  ، على 2( م1175مبساحة تقديرية ) دون مقابل ألجرة املوقع،  
 واي فعاليات ومناسبات ومؤمترات وورش العمل اليت تقام يف اجلامعة وذلك ضمن الشروط واملواصفات التالية: 

على املتقدم أن يكون حاصالً على سجل جتاري ورخصة مهن سارية املفعول يف جمال عمل املطاعم والكفتريايت،   . أ
 ي عرض ال حيقق هذا الشرط. ولن يُقبل أ

أن يكون املتقدم مؤهاًل جتارايً، وحيمل رخصة مهن وشهادة تسجيل سارييت املفعول ضمن اجملال أعاله وحيمل رقما   . ب
 ضريبيا للمنشأة / صاحب املنشأه. 

 

اخنة  س، املقبالت، املشروابت العر بعد الدعم )الوجبات الرئيسية على املناقص تقدمي قائمة ابلوجبات، شامل الس (1
 والباردة( ابستثناء السندويشات. 

جيب ان تتضمن الوجبات املقدمة )وجبات رئيسية/ سناكات/ ومشروابت ساخنة وابردة واملقبالت بكل أنواعها(،   (2
 وتقدمي برانمج اسبوعي للوجبات الرئيسية اليت تقدم يومياً شريطة اال يقل عن وجبتني رئيسيتني يوميا. 

وعلى املناقص االلتزام ابملدة احملددة للعقد، وبعكس ذلك  اتريخ توقيع العقد،    من   ( مخس سنوات 5)مدة العقد   (3
 سوف يتم مصادرهتا لكفالة حسن التنفيذ. 

 تتم مراجعة األسعار كل هناية سنة تعاقدية.  (4
،  لوايتلف أنواعها، املعجنات، احلاملوقع/ املواقع املذكورة أعاله لتقدمي وبيع الوجبات الغذائية مبخت   املناقصيستخدم   (5

ومياه الشرب والشاي واملشروابت الباردة املعلبة مبختلف أنواعها إبستثناء ما تقدمه ماكينات اخلدمة الذاتية )قهوة  
 ،نسكافيه، الشوكالتة ......اخل ( )خدمة(  للطلبة والعاملني يف اجلامعة. 

عن طريق    معة وضمن شروط معينةموافقة اجلا  بعد أخذتقدمي أية خدمة خارج حدود املساحة املؤجرة    للمناقصحيق   (6
 التوصيل داخل احلرم اجلامعي. 



                                                                                                                                                                       Ten-

10-2023                                                                     2       
 

بتقدمي قائمة ابألصناف وأسعارها، املنوي تقدميها يف املوقع/املواقع، وحسب عرض األسعار املقدم من    املناقصيلتزم   (7
 موافقة اجلامعة على االسعار مسبقا.    ذاملناقص، وأخ

 وضع األسعار بشكٍل ُمعلن يف مكان واضح جلميع األصناف املقدمة.  املناقصعلى  (8

على الفواتري األصلية لشراء املواد األولية ومقارنتها مع أسعار بيع الوجبات والسندويشات    االطالعحيق للجامعة   (9
 احملال عليه العطاء وضع األسعار بشكل معلن عن مجيع الوجبات مع مراعاة منطقية االسعار.   املناقص املقدمة، وعلى  

العداد الذي سيتم  بدفع تكاليف توصيل الكهرابء وبدل استهالك الكهرابء لل   املناقصيلتزم   (10 جامعة حسب قراءة 
وحسب    التعرفة التجاريةوحتت إشراف اجلامعة، ويكون بدل استهالك الكهرابء حسب    املناقصتركيبه على نفقة  

بدفع    املناقصمستقباًل. وكذلك يلتزم   انظام التعرفة املعمول به يف اململكة األردنية اهلامشية وأية تعديالت تطرأ عليه
 . أمثان املياه 

اخلاصة ابملوقع/ ابملواقع حسب قراءة العداد الذي سيتم تركيبه على نفقته وحتت إشراف اجلامعة، وحسب األسعار  
املعتمدة يف اجلامعة، وكذلك دفع بدل تكاليف اهلاتف واستخدام التدفئة املركزية حسب األسعار اليت تقدرها اجلامعة  

 وأية عمليات صيانة الحقة. 

 لدوام الرمسي للجامعة، وللجامعة احلق يف تعديل هذه األوقات مبا يتناسب مع مصلحتها أبوقات ا املناقص يلتزم  (11

وعلى نفقته اخلاصة بتأهيل املطعم لتقدمي اخلدمة وعمل الصيانة الالزمة للتشغيل من دهان وطراشة    يلتزم املناقص  (12
الالزم واملستلزمات الضرورية   )إن تطلب ذلك( وأدوات صحية وخزائن املطبخ ومراوح الشفط وغريها وتوفري األاثث 

،  وابلتنسيق مع ضابط ارتباط اجلامعة.  لتشغيل الكفترياي، على أن تكون ذات جودة عالية وتليق مبستوى اجلامعة
 ويعترب هذا األاثث واألجهزة ملكاً للمتعهد حيق له اسرتدادها بعد انتهاء مدة. 

واألاثث الالزم للتشغيل وحسب أفضل املواصفات القياسية  بتوفري كافة املعدات واألجهزة والعمالة    املناقص يلتزم   (13
 املعتمدة ملثل هذه األعمال. 

يف حال االتفاق على إهناء العقد و/أو إخالء املوقع أبن يسمح لألشخاص الراغبني ابالستئجار أو    املناقص يتعهد   (14
دد لإلهناء أو اإلخالء أو انتهاء  الضمان دخول املوقع ملعاينته طوال أوقات العمل خالل املدة السابقة للموعد احمل

 العقد. 

ابلسماح ملوظفي اجلامعة املنتدبني منها بدخول املوقع إلجراء أية ترميمات أو صيانة دون أي اعرتاض   املناقص يلتزم  (15
 ، وتكون كلفة الصيانة والرتميمات على نفقة املستفيد ومبا ال يتعارض مع شروط العقد. املناقصأو أتخري من قبل 

 ابحملافظة على النبااتت واملزروعات امللحقة ابملوقع.  املناقص يلتزم  (16

 من تقدمي اخلدمات التالية:  املناقص مُينع  (17

أو اقتناء ماكينات تصوير واثئق داخل املوقع/    حماضرات( تصوير الواثئق أو استنساخها جبميع أنواعها )كتب،   . أ
 املواقع اليت استأجرها. 
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التدريسية )الدوسيهات واملذكرات( الصادرة عن اجلامعة أو املعتمدة من قبلها إال مبوافقة  بيع الكتب واملقررات  . ب
سبقة. 

ُ
 اجلامعة اخلطية امل

مستلزمات   ومجيع  اخلام  املدجمة  واألقراص  والدسكات  اهلندسية  واألدوات  والدفاتر  واألقالم  القرطاسية  بيع  جـ. 
 القرطاسية. 

 يف اجلامعة أو اقتناء جهاز حاسوب هلذه الغاية.  د. طباعة األحباث للطلبة أو املدرسني
 هـ. بيع الذرة والبوظة والكوكتيل والعصائر )السالش(. 

 و. اي نشاط اخر يتعارض مع العقود املوقعة مع متعهدين اخرين. 
اختاذ   (18 للقضاء كما جيوز  اللجوء  أو  إخطار  أو  إنذار  دون  اجلامعة  رئيس  بقراٍر من  املواقع  املوقع/  إخالء  أية  جيوز 

 إجراءات وفقاً لقانون حتصيل األموال األمريية يف أَي من احلاالت التالية: 
 أبَي شرط من الشروط الواردة يف العقد/القرار.  املناقص إذا أخل  . أ

املوقع/ املواقع أو قسماً منه لشخٍص آخر )ابلباطن( أو مسح له إبشغاله دون موافقة اجلامعة    املناقصإذا أَجر   . ب
 اخلطية أو أخاله لشخٍص آخر أو مسح إبشراك غريه معه دون تلك املوافقة. 

 لشريك أو شركة إبشغال املوقع/ املواقع دون موافقة اجلامعة اخلطية.   املناقصجـ. إذا مسح 

املوقع/ املواقع بال إشغال دون سبب مشروع ملدٍة تزيد على شهر بعد توقيع العقد وحىت انتهاء    املناقص د. إذا ترك  
 املدة.

دٍة تزيد عن شهرين.  املناقصهـ. إذا ختلف 
ُ
 عن دفع بدل استهالك املاء والكهرابء مل

زارة الصحة أو معايري  أبي من شروط الصحة العامة وفقاً للمعايري واألسس املوضوعة من قبل و   املناقص . إذا أخل  و
 السالمة العامة. 

من امللحق    (،أ 14) ( واملادة  2022( لسنة ) 8املشرتايت احلكومية رقم ) من نظام    ( 29)  تطبيق نص املادة رقم  يتم (19
لشروط   املتقدم للعطاءيف حال إخالل ( 2022( من تعليمات تنظيم اجراءات املشرتايت احلكومية لسنة )1رقم )

 . ال اجراءات االحالة دعوة العطاء أو إستكم

على املتعهد مراعاة شروط السالمة العامة واختاذ االجراءات الصحية حسب متطلبات وزارة الصحة ويتحمل كامل   (20
 بذلك. املسؤولية حال االخالل 

 املوقع.  العطاء والعقدتعترب أنظمة وتعليمات اجلامعة والتعديالت اليت تطرأ عليها جزءاً ال يتجزأ من شروط عرض  (21

ة ابلعاملني والفنيني وغريهم الذين سيعملون معه قبل تشغيلهم وأخذ موافقة اجلامعة على  إبالغ اجلامع  املناقصعلى  (22
ذلك، وحيق للجامعة إهناء عمل من ترى أن تصرفاته أو سلوكه غري الئق أو ألي سبب آخر، ويلتزم مجيع العاملني  

 لدى املستأجر أبنظمة اجلامعة وتعليماهتا. 
الطر   املناقصيلتزم   (23 عليه  يتفُق  لدمبا  العاملني  بتشغيل  املعرفة واخلربة    يهفان  الذين ميلكون  الكفاءات  من أصحاب 

 وإدارهتا وتشغيلها.  والكفتريايتوالدراية يف أعمال املطاعم 
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عمل بوليصة    وله أو العاملني لديه أو األجهزة اليت ختصه،    ابملناقص اجلامعة غري مسؤولة عن أي عطل أو ضرر يلحق   (24
 اتمني خاصة بذلك. 

استعمال العقار الذي استأجره يف غاايت أخرى تتعارض مع أهداف جامعة آل البيت وأنظمتها    املناقص لى  حيظر ع (25
  املناقص وتعليماهتا، أو تتعارض مع القوانني واألنظمة والتعليمات املعمول هبا يف اململكة األردنية اهلامشية ويكون  

 مسؤواًل عن أية خمالفة يف هذا اخلصوص. 

تقدمي أي خدمات تتعارض مع الغاية اليت أُعد العقد املربم بينه وبني اجلامعة من أجلها، وحيق  من    املناقص مُينع   (26
 للجامعة البُت يف القضااي اخلالفية املتعلقة بذلك. 

 تقدمي املشروابت الروحية واللحوم احملرمة أو أية ممنوعات.   املناقصحيظر على  (27

 يت مل يُنص عليها صراحًة يف هذا العقد. الرجوع للجامعة يف األمور األخرى ال املناقصعلى  (28

 تتوىل إدارة اجلامعة أو من تفوضه مهمة متابعة تنفيذ االتفاقية مع املستأجر.  (29

أية أضرار ابملوقع أو توابعه يكون مسؤوالً عن إعادة املوقع إىل حالته األوىل فوراً وضمان الضرر    املناقص إذا أحدث   (30
دون احلاجة إىل إنذاٍر    املناقصالذي أحدثه، وإن أتخر عن ذلك حيق للجامعة القيام ابلرتميمات الالزمة على نفقة 

عن بقيودها أبي شكل من األشكال، ويف حال  أو إخطار وتكون اجلامعة مصدقة مبا أنفقته من أجل ذلك، وال يط 
اإلخالل حيُق للجامعة إهناء العقد من جانب واحد دون احلاجة إىل إنذاٍر أو إخطاٍر وهلا طلب إخالء املوقع واختاذ  

 كافة اإلجراءات القانونية حبق املستأجر. 

أو إشهارية على واجهات املوقع،  وضع أية آرمات أو ايفطات أو إعالانت أو أية مواد إعالنية    للمناقص ال جيوز   (31
 املواقع اخلارجية إال مبوافقة اجلامعة وابملواصفات واملقاييس اليت توافق عليها. 

وضع أية ممنوعات يف املوقع، املواقع أو أية أشياء تكون خملة بسالمة املوقع/ املواقع أو ابلصحة    للمناقصال جيوز   (32
 ابلبناء.   العامة أو أية أشياء أخرى ميكن أن يضر ثقلها

نقل أو تغيري مكان وأي من توابع املوقع أو التمديدات الكهرابئية أو املياه دون موافقة اجلامعة    للمناقصال جيوز   (33
 اخلطية وحتت إشرافها. 

مسؤولية أي ضرر يلحق ابجلامعة نتيجة اإلمهال أو التقصري الناتج عن تقدميه أية مواد فاسدة أو    املناقص يتحمُل   (34
 وط الصحة والسالمة العامة واملواصفات واملقاييس األردنية. غري مطابقة لشر 

 بعدم القيام أبية تعديالت مهما كانت إال بعد احلصول على املوافقات اخلطية املسبقة من اجلامعة.  املناقص يلتزم  (35

دادها عند  وعلى نفقته اخلاصة بتوفري نظام تكييف لصاالت اخلدمة يف املوقع املؤجر وله احلق ابسرت   املناقصيلتزم   (36
 انتهاء مدة اإلجيار. 

 ايت وعلى األخص ما يلي: ري ابلتقيد بشروط الصحة والسالمة العامة للعاملني يف املطاعم والكفت املناقص يلتزم  (37

 جيب أن حيمل كل عامل شهادة خلو أمراض من اجلهات املختصة جتدد كل ستة أشهر على األقل.  .1

 موظف لديه وقبل املباشرة ابلعمل احضار شهادة عدم حمكومية ألي عامل او  .2
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 استعمال الزي املوحد لكافة العاملني يف املواقع.  .3

 ضرورة التقيد ابلنظافة اخلاصة والشخصية للعاملني.  .4

جتهيز املوقع مبستلزمات مكافحة احلريق والسالمة العامة وضرورة توفري صندوق إسعاف أويل حيتوي على   .5
 كافة متطلبات اإلسعافات األولية. 

ل على املوافقات الرمسية إذا رغب بتقدمي وجبات الشاورما و/أو غريها من الوجبات اليت تتطلب  احلصو  .6
 احلصول على موافقات خاصة. 

املوقع   (38 نظافة  قاعات تقدمي اخلدمة    املناقصتُعترب  فيها  املستأجر، مبا  الالئق من مسؤوليات  واحملافظة على مظهره 
 لنظافة وإبداء املالحظات حوهلا. واملظالت واملداخل، وللجامعة حق مراقبة ا

من بيع أية مواد )مرئية أو مسموعة أو مسجلة أو مطبوعة أو مصورة وغريها( مبا يتعارُض مع سياسة    املناقص مُينع   (39
اجلامعة من حيث االلتزام اإلسالمي واألخالقي والعقائدي مبا يف ذلك الصحف واجملالت أو املنشورات اليت من  

 أو أنظمة وقوانني اململكة األردنية اهلامشية.  شأهنا اإلساءة للجامعة 

ستأجر أبي شرط من الشروط العامة أو اخلاصة أو  ه الشروط( من هذ19مع مراعاة ما ورد يف البند ) (40
ُ
، إذا أخل امل

مواصفات دعوة العطاء أو العقد أو ارتكب خمالفة لشروط الصحة والسالمة العامة، حيُق للجامعة اختاذ اإلجراءات  
 ودون أن تكون ملزمة ابللجوء إىل القضاء:  - ةالتالي

 توجيه إنذار  . أ

 القيمة املالية اليت تقدرها اجلامعة وحسب اآليت:  املناقصتغرمي  . ب

 مائة دينار.  .1

 مائتان ومخسون دينار.  .2

 مخسمائة دينار.  .3

 . املناقصجـ. قطع املاء والكهرابء عن          

 . 2022( لسنة 8احلكومية رقم ) نظام املشرتايت  د. تطبيق           
 هـ. إغالق املوقع حلني تصويب املخالفات وال تكون إعادة الفتح إال بعد احلصول على موافقة اجلامعة.         
 و. إخالء املوقع حلني تصويب املخالفات وال تكون إعادة الفتح إال بعد احلصول على موافقة اجلامعة.         
 ز. إهناء العقد.          

حال عليه املوقع أو أي جزء منه كفالة ُحسن تنفيذ لعرض العطاء    املناقصيقدم   (41
ُ
( مثانية آالف  8000بقيمة ) امل

 ( ألف دينار. 1000دمي كفالة دخول بقيمة ) ، وتق ( مخس سنوات5)  ملدة دينار
حال عليهم االستثمار إقامة مشاريع خدمية للطالب وخدمات    املناقصني حيُق للجامعة وخالل سراين العقود مع   (42

ُ
امل

الطعام والشراب وأية خدمات أخرى تراها مناسبة كقريٍة طالبية مثالً دون أن حيق ألي من الُمحال عليهم هذا  
 ض على ذلك. املشروع االعرتا
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تعترب مواصفات دعوة العطاء والعرض املقدم واملراسالت الالحقة والشروط العاَمة واخلاَصة واملواصفات الفنية جزءاً   (43
 ال يتجزأ من قرار اإلحالة ويف حدود ما ال يتعارض مع قرار اإلحالة. 

دخل، وللجامعة احلُق بتزويد اجلهات  دفع مجيع الضرائب والرسوم احلكومية مبا فيها ضريبة املبيعات وال  املناقصعلى   (44
 احلكومية ذات العالقة ابملعلومات الالزمة. 

حال عليه املوقع أجور وتكاليف نشر إعالن دعوة العطاء يف الصحف احمللية.  املناقصيتحمل  (45
ُ
 امل

حتها ذلك،  للجامعة وإبرادهتا املنفردة حق إهناء أي عقد أُبرم مبقتضى هذه التعليمات مع أية جهة مىت اقتضت مصل  (46
 ودون أن يكون للمتعاقد اآلخر احلق يف االعرتاض أو املطالبة ابلتعويض. 

 
 


