السادة شركة..................................
ترؼب هٌئة تنظٌم النقل البري التعاقد مع شركة أو ائتالؾ شركات للعمل على تشؽٌل خط الزرقاء-
الجامعة االردنٌة بواقع ( 03حافلة) ضمن شروط وثٌقة دعــــــــــوة استدراج رقم ( ، )5312/1فعلى
الشركات الراؼبة بالتقدم لهذه الدعوة مراجعة االدارة العامة الكائنة فً ضاحٌة الروضة اعتبارا من ٌوم
الثالثاء الموافق  5312/6/50ووفقا لما ٌلً:
.1
.5
.0
.4
.2

.6

اخر موعد للحصول على نسخة الدعوة هوالساعة الثالثة بعد ظهرمن ٌوم الثالثاء الموافق
.5302/6/03
ٌتم ارسال االستفسارات الخطٌة حول وثائق الدعوة فً موعد أقصاه الخمٌس الموافق
5302/7/5وتسلم بالٌد لقسم العطاءات والمشترٌات.
تودع العروض فً صندوق العطاءات لدى مبنى االدارة العامة فً موعد اقصاه الساعة الثانٌة
عشرة من ٌوم االربعاء الموافق ،5302/7/02وسٌتم فتح العروض فً تمام الساعة الواحدة من
بعد ظهر نفس الٌوم.
ٌحق للهٌئة الؽاء الدعوة دون بٌان االسباب ودون ان ٌترتب عن هذا االلؽاء أٌة مطالبة مالٌة او
قانونٌة.
تقدم العروض الفنٌة والمالٌة بمظارٌؾ مؽلقة منفصلة (نسخة أصلٌة وثالث نسخ مصورة)
باإلضافة إلى مؽلؾ مؽلق ومنفصل ٌحتوي كفالة بنكـــــٌة لدخول العطاء مقـــــــدارها (52333
دٌنار) خمسة وعشرون الؾ دٌنار أردنً باسم عطوفة مدٌر عام هٌئة تنظٌم النقل البري باالضافة
لوظٌفته سارٌة المفعول لمدة ٌ 93وما من تارٌخ اٌداع العروض وٌذكر فٌها اسم ورقم الدعوة واسم
المناقص وفً حال عدم مطابقتها ٌتم استبعاد العرض المقدم
لمزٌد من المعلومات ٌرجى زٌارة موقعنا االلكترونً .www.Ltrc.gov.jo
واقبلوا فائق االحترام ,,,

المهندس مروان عبدهللا الحمود
الـمـــدٌــــــر الــــــعــــــــــــــــام
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دعوة استدراج
تشغٌل خط النقل العام
(الزرقاء  /الجامعة األردنٌة)

رقن ( )2015/ 1

حزٌران5302/

1

رسالة دعوة
إلى كافة الشركات الراغبة فً تقدٌم خدمات نقل الركاب على خطوط النقل العام
تماشٌا ً مع أهداؾ هٌئة تنظٌم النقل البري والواردة فً قانون هٌئة تنظٌم النقل البري رقم ( )4لسنة
 5311واحكام قانون النقلل العلام للركلاب رقلم ( )00لسلنة  5313والتعلٌملات الصلادرة بموجبله والمتمثللة
بتنظٌم خدمات النقل العام واإلشراؾ علٌه وتلبٌة الطلب على خدملة النقلل العلام وتوفٌرهلا بالمسلتوى الجٌلد
والكلفة المالئمة ،وتشجٌع المنافسة ومنع االحتكار فً قطاع النقل العام.
تعلن هٌئة تنظٌم النقل البري عن طرح دعوة تشؽٌل لتوفٌر خدمة النقل العام للخط ادناه:
اسم الخط:
الزرقاء  /الجامعة االردنٌة

المسار:
ذهللاب  :مجمللع ا مٌللر راشللد  /ا توسللتراد /
الرٌاضٌة  . /الملكة رانٌا /الجامعه ا ردنٌة.

.الشللهٌد  /مٌللدان المدٌنللة

العوده  :الجامعله ا ردنٌلة  . /الملكلة رانٌلا  /مٌلدان المدٌنلة الرٌاضلٌة /
 .الشهٌد /ا توستراد /مجمع ا مٌر راشد.

فعلى الشركات الراؼبة فً تقدٌم خدمات نقل الركاب على خطوط النقل العام للعمل على تشؽٌل
خط النقل العام أعاله قٌد الطرح تقدٌم عروضهم الفنٌة والمالٌة وذلك وف ًقا للمعاٌٌر والشروط العامة
والخاصة الواردة ضمن الدعوة باالستناد الى قانون النقل العام للركاب رقم ( )00لسنة  5313و قانون
هٌئة تنظٌم النقل البري رقم ( )4لسنه  5311وا نظمة والتعلٌمات الصادرة بموجبهما .
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أوالا :الشروط الخاصة لدعوة التشغٌل.
 -0شروط المتقدم للدعوة
 .0أن ٌكون المتقدم شركة مسجلة لدى وزارة الصناعة والتجارة فً المملكة ا ردنٌة الهاشمٌة أو
إئتالؾ من شركتٌن او اكثر.
 .5تقدٌم هٌكل تنظٌمً واضح للشركة ٌبٌن الكادر الفنً واالداري بما فً ذلك تعٌٌن مدٌر فنً
للشركة.
 .0تقدٌم ما ٌثبت قدرته على توفٌر المركبات الضرورٌة للتشؽٌل حسب االعداد الواردة فً المرفق
رقم ( )1وٌتم ذلك بإرفاق اتفاقٌة تورٌد حافالت مع شركة مصنعة او مورده للحافالت.
 -5مدة العقد :
 .1تلتزم الجهة المتقدمة لدعوة التشؽٌل والتً تحال علٌها هذه الدعوة بتوقٌع عقد تشؽٌلً مع الهٌئة
مدته (13سنوات) قابل للتمدٌد بموافقة الطرفٌن وبالمدة التً تراها الهٌئة مناسبة.
 .5تقوم الهٌئة بابالغ المرخص له قبل سنة من تارٌخ انتهاء العقد برؼبتها فً تمدٌد العقد ،وفً هذه
الحاله ٌكون التمدٌد بموافقة الطرفٌن .
 -0تقدٌم العروض والوثائق المطلوبة:
على كافة المتقدمٌن لدعوة التشؽٌل تقدٌم عروضهم الفنٌة والمالٌة وفق النماذج المرفقة فً هذه الدعوة
على نسخة أصلٌة وثالث نسخ مصورة للعرض الفنً بحٌث تكون مؽلقة ومختومة وموقع علٌها من
المفوض او المفوضٌن بالتوقٌع حسب االصول بحٌث ٌتضمن العرض الخاص بالدعوة قٌد الطرح
على المؽلفات المؽلقة التالٌة ضمن مؽلؾ واحد:
 0/0مغلف وثائق قبول العروض المقدمة وٌحتوي على-:
 .1صورة حدٌثة مصدقة عن شهادة التسجٌل للشركة صادرة من وزارة الصناعة والتجارة تبٌن
الغاٌات والتً تشمل النقل العام للركاب وراس المال والمفوضٌن بالتوقٌع .
 .2براءة ذمة مالٌة (لكافة الشركاء) لتارٌخ تقدٌم العروض صادرة عن الهٌئة حتى ولو كان تعاملهم
مع الهٌئة من خالل شركات أو عقود أخرى.
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 .3تقدٌم دراسة جدوى اقتصادٌة للدعوة تبٌن على سبٌل المثال ال الحصر المصارٌف التأسٌسٌة
والمصارٌف الثابتة والمتغٌرة ,بٌان االرباح والخسائر المتوقع والتدفقات النقدٌة المتوقعة.
 .4نموذج التزام موقع من المفوض او المفوضٌن بالتوقٌع حسب النموذج المرفق بالدعوة كما هو فً
المرفق رقم (.)2
 .5كتاب مالءة من احد البنوك المرخصة ٌشٌر الى حسن السٌرة للعمٌل ووفائه بالتزاماته تجاه البنك
حسب النموذج المرفق (مرفق رقم .)3
 .6كتا ب رسمً من احد البنوك المرخصة مختوم وموقع حسب االصول او احد الجهات الممولة ٌفٌد
بااللتزام بتقدٌم التسهٌالت لتموٌل المشروع.

 5/0مغلف كفالة دخول الدعوة:
على المتقدم للدعوة تقدٌم كفالة بنكٌة لدخول الدعوة بقٌمة ( 52333دٌنار اردنً) خمسة وعشرون
ألؾ دٌنار بمؽلؾ منفصل سارٌة المفعول لمدة ثالثة أشهر من تارٌخ فتح العروض الفنٌة مر
عطوفة مدٌر عام هٌئة تنظٌم النقل البري باإلضافة لوظٌفته حسب النموذج المرفق (مرفق رقم .)4
 0/0مغلف العرض الفنً:
ٌحتوي على المعلومات المطلوبة حسب نموذج العرض الفنً المرفق فً الدعوة ،إضافة إلى جمٌع
الوثائق المطلوبة لتوثٌق ما ورد فً العرض الفنً ،وبؽٌر ذلك لن تنظر اللجنة فً العروض المقدمة.
 4/0مغلف العرض المالً:
على المتقدم للدعوة تحدٌد مقدار البدل المالً السنوي الذي سٌتم دفعه للهٌئة مقابل تشؽٌل الخط مدار
البحث مرفق رقم (. )2
 -4مواصفات الحافالت:
ٌ لتزم المرخص له بالمواصفات والشروط الالزمة لحافالت النقل العام الصادرة عن الهٌئة
(مرفق رقم  )6إضافة إلى ما هو وارد فً قانون السٌر وأٌة شروط فنٌة إضافٌة تراها
الهٌئة مناسبة.
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 -2التشغٌل
ٌتوجب على المتقدمٌن للدعوة ما ٌلً:
 .1اإللتزام بتورٌد الحافالت خالل مدة ال تتجاوز أربعة أشهر من تارٌخ التبلٌػ باإلحالة.
 .5اإللتزام بتورٌد حافلتٌن تناسب ذوي ا حتٌاجات الخاصة من ضمن ا سطول المحدد فً المرفق
رقم (.)1
 .0اإللتزام بتطبٌق متطلبات مشروع أنظمة النقل الذكٌة فً الحافالت حسب المرفق رقم ( )7بما
ٌتماشى مع ما ورد فً البند رقم (.)4
 .4التحقق من المعطٌات الفنٌة للخط قٌد التشؽٌل بإجراء الدراسات الفنٌة عن أعداد وحركة الركاب
ووسائط النقل فً الوحدة التشؽٌلٌة .
 .2تقدٌم خطة تشؽٌل متكاملة ضمن العرض الفنً بحٌث تشتمل على كٌفٌة تقدٌم الخدمات ضمن
المواصفات والمعطٌات الواردة فً هذه الشروط ومالحقها آخذة بعٌن االعتبار أعداد الحافالت
وتوقفها للصٌانة وإعداد السائقٌن والفنٌٌن واإلدارٌٌن وأجهزة الرقابة والتفتٌ

وساعات العمل

الٌومً فً الخطة التشؽٌلٌة ،على ان ال تقل اعداد الحافالت عن ما هو مبٌن فً المرفق رقم
(.) 1
 .6تقدٌم خطة أو مقترح للكٌفٌة التً سٌتم العمل بها إلجراء الصٌانة الدورٌة والوقائٌة للوسائط
والطرٌقة التً سٌتم بها تعوٌض عدم تواجدها بما ال ٌنعكس على التردد وا داء.
 .7تقدٌم ما ٌثبت بأنه قادر ( سلواء بنفسله او علن طرٌلق الؽٌلر) عللى القٌلام بإعملال الصلٌانة الوقائٌلة
و الدورٌة واإلصالحات الضرورٌة و الؽسٌل .
 .8اإللتزام بتعلٌمات الشروط والمؤهالت الواجب توافرها فً سائقً وسلائط النقلل البلري اللواردة فلً
المرفق رقم (.)8
ٌ .9لتزم المرخص له بأٌة متطلبات تشؽٌلٌة تراها الهٌئة مناسبة.

5

 -6تقيين العروض واالحبلة
ٌ 0/6جب أن ٌحقق المتقدم لدعوة التشؽٌل كافة الشروط والمتطلبات الواردة فً هذه الدعوة وسٌتم إستبعاد
أي عرض ال ٌتوفر فٌه جمٌع الشروط الواردة فً نموذج المطابقة (مرفق رقم (.))9
 5/6ستخضع العروض المستوفٌة للشروط والمتطلبات الواردة فً نموذج المطابقة

(مرفق رقم ( ))9لعملٌة التقٌٌم الفنً حسب أسس التقٌٌم الفنً الواردة فً المرفق رقم
(.)13
 0/6يتُ فتح اٌؼسًض اٌّبٌيخ ٌٍؼسًض الفنٌة التً تحقق عالمة  %73فما فوق فً عالمة التقٌٌم الفنً،
وٌتم إعادة العروض المالٌة ِغٍمخ في حبي حصٌي اٌّتمدَ ػٍَ ػالِخ ألً ِن (.)%00
 4/6سٌتم إعطاء عالمة التقٌٌم الفنً  %73كوزن نسبً من التقٌٌم النهائً وسٌتم إعطاء العرض المالً
 %03كوزن نسبً من التقٌٌم النهائً.
ٌ 2/6تم منح العالمة النهائٌة للعرضٌن المالً والفنً وفقا ً للمعادلة التالٌة:
 x %73عالمة العرض الفنً ( x %03 +البدل المالً المقدم من المناقص)
(أعلى بدل مالً مقدم للدعوة)
 6/6ستتم اإلحالة على المتقدم المؤهل فنٌا الذي ٌحقق أعلى عالمة فً التقٌٌم النهائً (الفنً والمالً).
 7/6للجنة العطاءات إعادة طرح أو إلؽاء دعوة التشؽٌل دون بٌان ا سباب وال ٌترتب على اللجنة أي
إلتزامات مادٌة أو ؼٌر مادٌة مقابل ذلك.

 -7كفالة حسن التنفٌذ
على المتقدم الذي ٌحال علٌه الدعوة استبدال كفالة دخول دعوة التشؽٌل بكفالة حسن تنفٌذ بقٌمة تعادل
ثالثة أضعاؾ البدل السنوي وفق النموذج المرفق بالدعوة أو مبلػ (133333دٌنار) مئة ألؾ دٌنار
أٌهما أكثر(مرفق رقم .)11

 - 8البدل
ٌ 1/8دفع البدل السنوي للخدمات (نقداً أو بموجب شٌك مصدق) على دفعات ربع سنوٌة متساوٌة
(كل ثالثة أشهر) تدفع مقدماً.
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 5/8إذا لم ٌقم المرخص له بدفع قٌمة البدل المستحق للهٌئة فً الموعد المحدد ٌضاف على المبلغ
المستحق ما نسبته  %1من قٌمة البدل غٌر المدفوع شهرٌا ً وٌتم إحتساب كسور الشهر شهراً .

ثانٌاا :الشروط العامة لدعوة التشغٌل
أ -تعتبر الوثائق التالٌة جزء ال ٌتجزأ من شروط دعوة التشؽٌل:
 -1أسس وشروط منح التراخٌص والتصارٌح لتشؽٌل خطوط نقل الركاب وتعدٌالتها لسنة 5339
(مرفق رقم .)15
 -5نموذج مستند االلتزام.
 -0نموذج المالءة المالٌة.
 -4نموذج كفالة حسن التنفٌذ.
 -2نموذج المطابقة االولٌة للعروض.
 -6نموذج العرض الفنً.
 -7نموذج العرض المالً.
 -8المواصفات والشروط الالزمة الواجب توفرها فً حافالت النقل العام لسنة  5312الصادرة
عن مجلس ادارة الهٌئة .
 -9تعلٌمات الشروط والمؤهالت الواجب توافرها فً سائقً وسائط النقل البري لسنة  5314الصادرة
عن مجلس ادارة الهٌئة والمنشورة فً الجرٌدة الرسمٌة عدد  2591صفحة رقم
(.)0779 – 0778
ب -موعد تقدٌم العروض.
آخر موعد لتقدٌم العروض الساعة الثانٌة عشرة( )15ظهراً من ٌوم االربعاء

الموافق

 5312/7/12وسٌتم فتح العروض الفنٌة فً الساعة الواحدة من بعد ظهر نفس الٌوم فً مقر
إدارة الهٌئة ومن قبل اللجنة المشكلة لهذه الؽاٌة وبحضور من ٌرؼب من المتقدمٌن للدعوة او
من ٌفوضه.
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ثالثاا :شروط أخرى
ٌ .1تم التعاقد مع هٌئة تنظٌم النقل البري باعتبارها المرجعٌة القانونٌة لمنح التراخٌص لتشؽٌل خطوط النقل
العام .
 .5لهٌئة تنظٌم النقل البري تعدٌل مسارات الخطوط و/أو مراكز االنطالق و/أو مواقؾ التحمٌل والتنزٌل
وما ٌتعلق بها حسب ما تقتضٌه الضرورة بعد إجراء الدراسات الالزمة.
 .0للهٌئة إعادة النظر بالتعرفة (أجور النقل) كلما توافرت لدٌها االسباب التً تبرر ذلك مع االخذ بعٌن
االعتبار أسسا ً عدٌدة من بٌنها أسعار المحروقات والرقم القٌاسً لتكالٌؾ المعٌشة وذلك لضمان تحقٌق
العدالة للمرخص له والراكب.
ٌ .4لتزم المرخص له بتؽطٌة الطلب على خدمات النقل خالل مدة العقد عن طرٌق زٌادة ترددات
الرحالت و/أو زٌادة أعداد الوسائط وٌكون ذلك إلزامٌا ً فً حال اثبتت الدراسات التً تجرٌها الهٌئة
الحاجة لذلك وخالل فترة أربعة شهور من تارٌخ تبلٌػ المرخص له بذلك مع تحدٌد الفئة ومودٌل
الحافلة  ،وٌتم زٌادة البدل المالً حسب البدل المالً لواسطة النقل الواحدة الذي تم تحدٌده فً العرض
المالً للمتقدم وفً حال عدم قٌامه بذلك ٌحق للهٌئة التعاقد مع مرخصٌن آخرٌن لهذه الؽاٌة.
ٌ .2لتزم المرخص له بالتشؽٌل حسب ا وقات الواردة فً الخطة التشؽٌلٌة.
ٌ .6لتزم المرخص له بتورٌد وتجهٌز وتركٌب وصٌانة مواقؾ التحمٌل والتنزٌل التً تحددها الهٌئة
بالتنسٌق مع الجهات المعنٌة فً أمانة عمان الكبرى.وحسب التصمٌم والمتطلبات التً تحددها الهٌئة
وذلك بالرجوع إلى قائمة الموردٌن والمصنعٌن الذٌن سٌتم إعتمادهم من قبل الهٌئة  ،حٌث تعتبر هذه
المواقؾ مرافق للنقل العام وتؤول ملكٌتها لهٌئة تنظٌم النقل البري(مرفق التصامٌم المقترحة) فً
المرفق رقم (.)10
ٌ .7حق للمرخص له استخدام حافالته لؽاٌات الدعاٌة واالعالن وفق االسس المعتمدة لهذه الؽاٌة وٌتم
إقتطاع  %13من قٌمة عقود الدعاٌة واالعالن لصالح الهٌئة على أن ال تتعارض مع المواصفات
العامة للحافالت من حٌث الشكل أو الشعار أو اللون.
 .8االلتزام با لوان وتصامٌم االشكال الخارجٌة للحافالت التً تقرها الهٌئة.
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 .9االلتزام بعد االحالة بإظهار المعلومات التالٌة للركاب بتركٌب لوحة

إلكترونٌة مضاءة

(الزجاج االمامً والجانبً والخلفً) لبٌان اسم ومسار ورقم الخط .
.13

ٌلتلزم الملرخص لله بشلمول جمٌلع العلاملٌن لدٌله بأحكلام قلانون الضلمان االجتملاعً ووفقلا ً حكلام

قانون الضمان االجتماعً .
 .11اإللتزام بعد االحالة بتوفٌر مقر رئٌسً /مكتب الدارة عمل الوحدة التشؽٌلٌة بمساحة ال تقل عن
( )133متر مربع مزود بخطوط هاتفٌة حسب الحاجة وخط فاكس وعلٌه االلتزام بموقع المكتب
الموافق علٌه من قبل الهٌئة وٌمنع تؽٌٌر الموقع قبل الحصول على موافقة الهٌئة المسبقة.
 .15اإللتزام بعد االحالة بتوفٌر ساحات مبٌت للحافالت بمساحة ال تقل عن (63م )5لكل حافلة .
.10

تأمٌن كافة الحافالت والسائقٌن والركاب حسب القوانٌن ا ردنٌة السارٌة تحت طائلة إخراج الحافلة/

الحافالت من الخدمة و/أو إنهاء و/أو فسخ العقد.
.14

ٌلتزم المرخص له فً حال تشؽٌل خط السكة الخفٌؾ او الباص السرٌع بٌن عمان والزرقاء او فً

امانه عمان بالقرارات التً ستصدر عن الهٌئة بخصوص تحوٌل مساره او تعدٌله.
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مرفق رقم ()0

اسم الخط
المسار

الزرقاء  /الجامعة االردنٌة
ذهاب  :مجمع ا مٌر راشد  /ا توستراد /

.الشهٌد  /مٌدان المدٌنة الرٌاضٌة /

 .الملكة

رانٌا /الجامعه ا ردنٌة.
 .الملكة رانٌا  /مٌدان المدٌنة الرٌاضٌة /

التعرفة

العوده  :الجامعه ا ردنٌة /
/مجمع ا مٌر راشد.
الزرقاء  /الجامعة االردنٌة  666فلس.

اماكن التحمٌل والتنزٌل

الحد االدنى  54موقؾ

عدد الحافالت
عدد مواقف التحمٌل
والتنزٌل
الحد االدنى لعدد مواقف
التحمٌل والتنزٌل
المزودة بمظلة ومقاعد
الحد االدنى لعدد مواقف
التحمٌل والتنزٌل بدون
مظلة ومقاعد

( 36التقل سعتها المقعدٌة عن  36راكب) من ضمنها حافلتٌن تناسب ذوي ا حتٌاجات الخاصة.
ال تقل عن  24موقف
7
17
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 .الشهٌد /ا توستراد

مرفق رقم()5
نموذج مستند التزام
نحن المفوضٌن بالتوقٌع عن ........................................وحسب سجلها التجاري
والمسجل لدى وزارة الصناعة والتجارة ،وبعد إطالعنا على دعوة التشؽٌل رقم ()............
وبما جاء بها من التعلٌمات والشروط  ،نقدم عرضنا المالً والفنً المرفق ونلتزم بالقٌام
بتنفٌذ كافة الشروط الواردة فً دعوة التشؽٌل كما وردت  ،وكذلك نلتزم بأن ٌبقى هذا العرض
المالً والفنً قائما ً لمدة (ٌ )93وما ً اعتبارا من ......./....../.........
المرفقات  /نبٌن فٌما ٌلً جمٌع المرفقات التً ٌتكون منها عرضنا - :
........................................................................ .1
........................................................................ .5
........................................................................ .0
........................................................................ .4
كما نفوض السٌد  ...................................................بتمثٌل  ..........فً كافة
اإلجراءات والتبلٌؽات المتعلقة بهذا العرض لدى الهٌئة.
المفوضٌن بالتوقٌع حسب السجل التجاري:
التوقٌع

االســــــــــــم

الختم

............................................. .1
............................................ .5
............................................. .0
العنوان......................................................................:/
ص.ب (

) الفاكس (

) الهاتؾ(
11

)

مرفق رقم ()0
نموذج مالءة مالٌة
التارٌخ___________:
الـرقـم ___________:

السادة هٌئة تنظٌم النقل البري المحترمٌن.
عمان /االردن

تحٌة واحتراما,,,,
ٌشهد بنك  ...............................بأن عمٌلنا السادة /السٌد /السٌدة ................................الذي
ٌقٌم فً  ............... ......................قد تعامل مع البنك منذ  .......................ولم ٌسبق له خالل
فترة تعامله ولؽاٌة تارٌخه ان تخلّؾ او نقض أي من إلتزاماته تجاه البنك بموجب أي عقد و/أو اتفاقٌة و/أو
تفاهم و/أو ترتٌب مع البنك.
وقد أعطٌت هذه الشهادة بناء على طلبه ودون أي مسؤولٌة أو التزام على البنك أو أي من موظفٌه تجاه أي
جهة.
وتفضلوا بقبول االحترام والتقدٌر,,,

اسم البنك......................... :
توقٌع وختم...................... :

12

نموذج كفالة دخول عطاء
رقم الكفالة :
كفالة بنكٌة
السٌد عطوفة مدٌر عام هٌئة تنظٌم النقل البري باإلضافة لوظٌفته .
بنـلللللـاءاً عللللللى طللللللب العمٌلللللـل ٌ ............................................كفلللللل بنلللللـك
) العمٌلللل الملللذكور أعلللاله بمبللللػ
 ..........................................فــلللـرع (
 52333دٌنار ) خمسة وعشرون الؾ دٌنلار لملدة ثالثلة أشلهر تبلدأ ملن تلارٌخ ملن
(
5312 / /ولؽاٌة تارٌخ . 5312 / /
وذلك كفالة دخول دعوة استدراج رقــم (  ) 5312/ 1الخاصة بتشؽٌل خلط النقلل
العام (الزرقاء/الجامعة االردنٌة) .
ونتعهد بدفع قٌمة الكفالة الٌكم عند اول مطالبة خطٌة منكم خالل فترة سرٌانها وبلالرؼم
من حصول اٌة معارضة أو ممانعة من العمٌل ( المكفول ) .
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مرفق رقم ()2

نموذج العرض المالً
البدل المالً السنوي عن كل واسطة =
رقما).............(:
كتابة)................................( :

البدل المالً السنوي عن كافة وسائط النقل =
رقما).............(:
كتابة)................................( :
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مرفق رقم ()6

المواصفات والشروط الالزمة الواجب
توفرها فً حافالت النقل العام لسنة  5302الصادرة
عن مجلس ادارة الهٌئة

15

مرفق رقم ()7
بسن هللا الرحون الرحين
عطوفة هدير عبم هيئة تنظين النقل البري

أنب اٌٌّلغ أدنبه أتؼيد ثتطجيك ِتطٍجبد ِشسًع أنظّخ اٌنمً اٌرويخ في اٌحبفالد اٌٌٍّّوخ ٌي
ػٍَ خط (اٌصزلبء /اٌجبِؼخ األزدنيخ).

ٌٍتٍطف ثإػتّبد ىره اٌّؼٌٍِبد ٌديىُ.

وعليه أوقع

االسن :

التوقيع :

التبريخ :
16

مرفق رقم ()8
تعلٌماااات الشاااروط والماااجهالت الواجاااب توافرهاااا
فاااً ساااائقً وساااائط النقااال الباااري لسااانة 5304
الصااااادرة عاااان مجلااااس ادارة الهٌئااااة والمنشااااورة
فااااااً الجرٌاااااادة الرساااااامٌة عاااااادد  2590صاااااافحة
رقم (.)0779 – 0778
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مرفق رقم ()9
نموذج المطابقة
اٌجند
اٌسلُ
صٌزح حديثخ ِصدلخ ػن شيبدح اٌتسجيً ٌدٍ ًشازح اٌصنبػخ ًاٌتجبزح
1
ثساءح ذِخ صبدزح ػن اٌييئخ ًسبزيخ اٌّفؼٌي ٌتبزيخ تمديُ اٌؼسًض
2
دزاسخ جدًٍ التصبديخ ٌٍدػٌح
3
وفبٌخ دخٌي اٌدػٌح (ًفك اٌصيغخ اٌّسفمو ثبٌدػٌه) أً شيه ِصدق ثبٌميّخ .
4
نٌّذج ِستند اإلٌتصاَ ٌِلغ حست اٌّفٌض ثبٌتٌليغ ًفك األصٌي
5
وتاابة ِااالءح ِاان أحااد اٌجنااٌن اٌّسخصااخ يشاايس ٌااَ حساان اٌساايسح ٌٍؼّيااً ًًفب ااو
6
ثبٌتصاِبتو تجبه اٌجنه حست اٌنٌّذج اٌّسفك.
كتاب رسمً من أحد البنووك المرخصوة مختووم وموقوع حسوب ا صوول أو أحود
0
الجهات الممولة ٌفٌد بإلتزامها لتقدٌم التسهٌالت لتموٌل المشروع.
إتفاقٌة تورٌد ملع شلركة مصلنعة أو مسلتوردة للحلافالت بتورٌلد 03حافللة خلالل
أربعلللة أشلللهرمن تلللارٌخ التبلٌلللػ باإلحاللللة ملللن ضلللمنها حلللافلتٌن تناسلللب ذوي
8
اإلحتٌاجات الخاصة.
تعهد من المرخص له بتطبٌق متطلبات مشروع أنظمة النقل الذكٌة فً الحلافالت
9
حسب المرفق رقم (.)13

18

ِطبثك

غيس ِطبثك

مرفق رقم ()03
أسس تقٌٌم العروض الفنٌة المؤهلة المقدمة لدعوة التشؽٌل
عناصر التقٌٌم

التوزٌع النسبً لمكونات

الحد األعلى لنسبة العنصر من

عناصر التقٌٌم

اإلجمالً ()033

 -0سنة صنع المركبات
53
53
12
13

5316
5312
5314
-5
أ -الخطة التشغٌلٌة للحافالت

13

ب -خطة الصٌانة

2
52

ج -استخدام تكنولوجٌا المعلومات:
ج -0/نظام اإلتصال ما بٌن الحافالت والمٌدان وإدارة

2

العملٌات
ج - 5/نظام مراقبة وتتبع الحافالت

2
12

 -0مواصفات الحافالت

13

 -4المقترح المقدم لتحصٌل األجور
 -2دراسة الجدوى االقتصادٌة الحقٌقٌة
-

2

الكلفة للكٌلومتر
معدل العائد الداخلً المتوقع

13

2
13

 -6اإلنطباع العام
 -7الخبرة السابقة للشركة فً مجال النقل العام
 )2-0( سنوات خبرة
 اكثر من  2سنوات

2
13
-

 -8المخالفات السابقة إن وجدت
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مرفق رقم ()00
نموذج كفالـــة حسن التنفٌذ
كفالـــة بنكٌــة

السٌد عطوفة مدٌر عام هٌئة تنظٌم النقل البري ,باإلضافة لوظٌفته.

تحٌة طٌبة وبعد,,
بنا ًء

على

طلب

العمٌل

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

............................................................فرع (

ٌكفل

بنك

) العمٌل المذكور أعاله

بمبلػ  ................كفالة لضمان حسن تنفٌذ العقد والمبرم بٌنه وبٌن هٌئة تنظٌم النقل البري
بتارٌخ ...............لمدة سنة كاملة إبتدا ًء من تارٌخ  ......./....../.........وتجدد هذه الكفالة
ؼٌر المشروطة وؼٌر القابلة للنقض تلقائٌا ً ودون الحصول على موافقة العمٌل على التجدٌد
وتبقى هذه الكفالة سارٌة المفعول ما بقٌت لدى هٌئة تنظٌم النقل البري او لحٌن ورود كتاب
بالؽائها من المدٌر العام للهٌئة او اعادتها.
ونتعهد بدفع قٌمة الكفالة الٌكم عند اول مطالبة خطٌلة ملنكم  ،وبلالرؼم ملن حصلول اٌلة
معارضة أو ممانعة من العمٌل ( المكفول ) لعدم دفع قٌمة هذه الكفالة.
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مرفق رقم ()05
أسس وشروط منح التراخٌص والتصارٌح لتشغٌل
خطوط نقل الركاب وتعدٌالتها لسنة 5339
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مرفق رقم( )00
التصامٌم المقترحة لمواقف التحمٌل والتنزٌل
أ -مواقف تحمٌل وتنزٌل بدون مظلة ومقاعد

ب -مواقؾ تحمٌل وتنزٌل بمظلة ومقاعد
(سٌتم تزوٌدكم بالتصامٌم والمخططات التفصٌلٌة بعد اإلحالة)
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