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 اسم العطاء 

 معة وموظفيهاالنقل طلبة الجباصات  استئجار

 ( راكب26- 23( باص سعة )16عدد )

 ( راكب13( باصات سعة )3عدد )

 نسخة العطاءسعــر 

 مستردغير  دينـــار (100)
   

 

 يمكن الحصول على نسخة العطاء اعتبارا من 

  16/11/2022الموافق  ربعاءألايوم صباح 

 

 

 الظهر بعد 4صباحا ولغاية الساعة  8.30الجامعة اعتبارا من الساعة  دوام

 األربعاء(كل يوم )من السبت ولغاية مساء 
 

 

  15/1/2023الموافق األحد  يومآخر موعد لتقديم العروض حتى نهاية دوام 

 

 

 

 

 2023 - 3/2022 العطاء رقم



 
 

 

 دائرة اللوازم والعطاءات
Supplies and Tenders Department 

 موبص –شارع االردن 

064791400 /0780540040 
 

 

F390, Rev. a 

Ref.: Deans' Council Session (25/2018-2019), Decision No.: 08, Date:  29/05/2019 
 

2-5 

 

 (2022-3/2023)عطاء استئجار باصات رقم 

ترغب جامعة عمان العربية استئجار باصات لنقل طلبتها وموظفيها من مواقع مختلفة 

 تحددها الجامعة داخل وخارج العاصمة عمان، وذلك ضمن الشروط التالية:

ً عدد )25ويفضل أن تكون السعة )( راكب 26-23باصات سعة ) -1 ( 16( راكبا

 باص.

 ( باصات.3( راكباَ عدد )13باصات سعة ) -2

 .ويفضل موديالت أحدث 2014الموديل ال يقل عن  -3

 قابلة للتجديد باتفاق الطرفين. سنتانمدة العقد  -4

( 7( جوالت، تبدأ الجولة األولى في الساعة )4عدد الجوالت المطلوبة لكل باص ) -5

 ( بعد الظهر وذلك لجميع الباصات.4الساعة ) صباحاً وحتى

( يتم تنفيذها حسب طلب الجامعة 4( جوالت مسائية بعد الساعة )10تخصص ) -6

( مساءاَ حيث يتم 7-4ورغبتها وذلك خالل الفترة المسائية الواقعة بين الســــاعة )

 احتساب هذه الجوالت من الجوالت األربعة المخصصة لكل باص.

كل عام، وبناء عليه تلتزم  شهرا   11الستخدام الباصات المستأجرة الفترة المقررة  -7

 الجامعة بدفع أجور الباصات خالل هذه المدة فقط.

يحق للجامعة تحديد عدد الباصات المطلوبة في الوقت الذي تراه مناسباً بحيث يتم  -8

( باصات من عدد الباصات اإلجمالي 4تخفيض أو زيادة عدد الباصات لغاية )

 د عليه.المتعاق

 يجب أن تكون جميع الباصات مكيفة )حامي، بارد(. -9
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 يجب أن يشتمل كل باص على برادي للشبابيك. -10

 لكل باص.( FI+GPS-WIمطلوب من الشركة توفير خدمة ) -11

مطلوب من الشركة توفير تطبيق إلدارة النقل يقدم خدمات للطلبة وإدارة الجامعة  -12

رفة وتحديد ومتابعة وجهة سير الباص بحيث يتمكن الطالب وإدارة الجامعة من مع

 ومكانه.

 تزويد كل باص بصندوق إسعافات أولية وطفاية حريق وعدة كاملة وعاكسة. -13

مطلوب كتابة اسم جامعة عمان العربية بخط واضح كبير على جانبي الباص  -14

وبطريقة على لوحات مغناطيسية قابلة للفك والتركيب ومقدمته باللون األسود 

 تعتمدها الجامعة.

في حال استخدام الباصات المستأجرة خارج نطاق العمل الرسمي الخاص  -15

 بالجامعة فيجب إزالة اسم الجامعة عن الباصات.

 تقبل به الجامعة. Uniformااللتزام بتوفير مالبس موحدة للسائقين  -16

ان نوعها أيه إعالنات أو مناظر أو أية عبارات مكتوبة مهما ك ال يسمح بإلصاق -17

على جميع جوانب الباصات باستثناء اسم جامعة عمان العربية المشار اليه في البند 

 (.14رقم )

للجامعة الحق الكامل باستبدال أي باص مستأجر إذا تبين أن هذا الباص قد خالف  -18

شروط السالمة العامة وإجراءات قانون السير األردني المتعارف عليها وذلك 

( ساعة. وفي حال عدم االلتزام فيحق للجامعة استئجار باص بنفس 48خالل فترة )

 السعة والموديل على حساب الشركة بغض النظر عن قيمة االستئجار.

يحق للجامعة طلب استبدال أي سائق، إن لزم األمر، وفي حال استدعت الحاجة  -19

 ساعة. 48لذلك على الشركة توفير البديل خالل 
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مسؤول عن حركة الباصات والسائقين التابعين لها تلتزم الشركة بتوفير موظف  -20

نهاية الدوام وذلك من أجل على أن يتواجد داخل الجامعة من بداية الدوام ولغاية 

التنسيق مع رئيس شعبة الحركة في الجامعة لضبط وتوجيه وإلزام السائقين 

ظف في أي ببرنامج النقل الذي تعده الجامعة، كما يحق للجامعة استبدال هذا المو

 وقت تراه مناسباً دون الزامها ببيان األسباب.

للجامعة الحق بإعداد برنامج النقل اليومي والفصلي وبما يحقق مصالحها ولها  -21

الحق بتغيير مسار كل باص كما تراه مناسباً دون أي اعتراض من قبل الشركة أو 

 السائقين التابعين لها.

 .يجب أن تكون جميع الباصات مرخصة ومؤمنة -22

 تلتزم الشـركة بإلزام السائق بتقديم الوثائق التالية للجامعة، وهي: -23

 * شهادة عدم محكومية.

 * شهادة خلو من األمراض.

تلتزم الشركة بتوفير كرفان مناسب وأثاث لهذا الكرفان توافق عليه الجامعة وذلك  -24

 الستخدامه من قبل موظف الشركة المسؤول والسائقين.

هذا الكرفان بخط ماء وكهرباء وخط تصريف للمياه. وسيتم بتزويد  تلتزم الجامعة -25

 االتفاق مع الجامعة على المكان المناسب الذي سيتم وضع الكرفان به.

تلتزم الشركة بترقيم جميع الباصــــات من خالل تزويد مقدمة الباص األمامية  -26

برقم يكتب بخط مقروء كبير وواضح وذلك للداللة على خط سير الباص بهدف 

 هيل األمر على الطلبة والموظفين.تس

تلتزم الشركة بتقديم كفالة بنكية أو شيك بنكي مصدق لصالح جامعة عمان العربية  -27

ل ( دينار. وفي حا7000بقيمة )لضمان حسن تنفيذ ما ورد بعقد استئجار الباصات 
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العطاء فستقوم الجامعة بتسييل هذه الكفالة شروط هذا إخالل الشركة بأي من 

 واستخدام قيمتها الستئجار باصات لسد النقص أو المخالفة.

دوام جامعة عمان العربية الرسمي هو من صباح السبت ولغاية مساء األربعاء  -28

 من كل أسبوع وهي األوقات المطلوبة لعمل الجوالت خاللها.

وتسليمه باليد لمدير اللوازم  مطلوب تقديم عرض أسعاركم بالظرف المختوم -29

والعطاءات في جامعة عمان العربية مرفقاً بكافة األوراق والمستندات والرخص 

 القانونية المتعلقة بالشركة.

يطلب ممن يحال عليه العطاء دفع أجور نشر اإلعالن بصحيفتين يوميتين ولمرة  -30

 واحدة.

ا العطاء. وفي حال رغبت مطلوب االلتزام خطياً بكافة البنود الواردة بوثائق هذ -31

الشركة إجراء أي تعديل أو حذف أو إضافة على هذه الشروط فيجب ذكرها بكل 

 وضوح وبشكل خطي بعرض أسعارها.

 .1/3/2023تبدأ فترة التعاقد للباصات المستأجرة اعتباراً من تاريخ  -32

 تلتزم الجامعة بدفع أجور الباصات المتفق عليها في نهاية كل شهر. -33

 2022/2023ج النقل المعتمد للفصل الدراسي األول للعام الجامعي مرفق برنام -34

من أجل االلتزام بما ورد به. وسيتم تغيير هذا البرنامج في بداية كل فصل كما تراه 

 الجامعة مناسبا.


