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 لجنة العطاءات المركزية

 (4/2018الشروط الخاصة للعطاء رقم )

 والتأمين على موجودات الجامعة المنقولة وغير المنقولة الجامعةالب موظفي و طل التأمين الصحيعطاء 

 

 وملزمة لكافة الجهات: العطاءالتالية جزءاً ال يتجزأ من هذا  الشروط تُعتبر

بدون أي  التي تراها مناسبة للمدةوللجامعة تمديد مدة عقود التأمين أدنى لمدة سنة واحدة وبحد  1/9/2018يبدأ التأمين من  .1

 .إعتراض من قبل الشركة الُمحال عليها العطاء

وأيددددة لسددددو  أو بمددددا فددددي ةلددددي ادددريبة المبيعددددات الرسدددو  الضددددرا   وشدددداملة كافددددة  األسددددعال بالدددددينال األلدنددديتقدددد   .2

 ارا   إاافية.

ً من  .3 شركة قبل من المفهو  والمتفق عليه يكون أي شرط أو منفعة أو تغطية ُمحددة من قبل الجامعة موافق عليها تلقا يا

 التأمين حتى وإن كان يُخالف عقد التأمين.  

 وبخالف ةلي يرفض العرض.للعرض % من القيمة اإلجمالية 5يرفق بالعرض كفالة دخول عطاء بقيمة  .4

 أي عرض أو إلغاء العطاء دون إبداء األسباب . للجامعة الحق في لفض .5

جميع األحوال في حال تحفظ الشركة على أي بند أو شرط عليها ةكره بكل واوح وبشكل منفصل عن باقي بنود في  .6

 العرض.

 . سعالألقل اأيجوز للجامعة أن ال تلتز  باإلحالة على مقد   .7

 والشبكة الطبية المعتمدة.على كل شركة أن تقد  مع العرض: عقود التأمين كاملة  .8

 .لالحالة% من القيمة اإلجمالية 10كفالة حسن التنفيذ بنسبة بتقديم  لشركة المحال عليها العطاءالتز  ت .9

 يحق للجامعة اإلحالة على القيمة اإلجمالية للعرض بغض النظر عن تفاوت األسعال في عرض البنود. .10

مهمدددا كانددد   الشدددركةتحملهدددا تت التدددي يدددتم إحالتهدددا مسدددتقبالً أيدددة زيدددادة تطدددرأ علدددى الضدددرا   والرسدددو  فدددي العطددداءا .11

 األسباب و النتا ج.

بخدددتم و توقيدددع جميدددع أولاو العدددرض ووادددع القيمدددة اإلجماليدددة وتدددالحية العدددرض يجددد  ان ال تقدددل  الشدددركةلتدددز  ت .12

ً  30عن   .يوما

المطلوبدددة فدددي البريدددد اإللكتروندددي المرسدددل لكدددل شدددركة الشدددروط العامدددة والخاتدددة بالعطددداء واإللتدددزا  بجميدددع متطلبدددات  .13

تحددددد لكدددل حالدددة مرادددية علدددى سدددبيل المثدددال ال الحصدددر ، فالمرفدددق ( Excel) تعبئدددة العدددرض علدددى نسدددخة جددددول مثدددل 

 .-وتحديد سقف العالج ـ إن وجدتأعد  تغطية الحالة سابقة للتأمين 

  .خرىأتتم تعبئته على نسخة كثر من عرض أفي حالة توفر  .14

ُ إو لالشتراكفيما يتعلق بالتأمين الصحي للطالب ال يتم تعبئة طل   .15  .عتمد سجالت الجامعةنما ت

ر بشكل وااح في عقد للجامعة تحديد قيمة وطريقة دفع األقساط الُمستحقة للشركة الُمحال عليها العطاء والذي سيُظه   .16

 التأمين.

 ال تُقبل العروض التي تُقد  بعد التاليخ المحدد لتقد  بالعروض.  .17
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علددى كددل شددركة تقددديم لمحددة مددوجزة عددن نفسددها وعددن شددركات إعددادة التددأمين التددي تتعامددل معهددا وحسدد  نددو  التددأمين  .18

 وإبراز ما يُثب  ةلي.

باقي شركات التأمين على أن يكون  على كل شركة إبراز وتحديد مركزها و/أو ترتيبها في سوو التأمين األلدني مقالنة مع .19

، ويُفضل أن تكون الشركة ُمصنفة من قبل وكالة سنوات 3تادل أو ُمصادو عليه من الجهة الُمختصة على األقل آلخر 

 A.M. Best  التصنيف العالميـة

ً و ُمصادقأ اً على أن يكون تادلألعمالها الخاتة بالتأمين على كل شركة تقديم دلاسة لمعدل مالءتها المالية  .20 عليه من  ا

 سنوات. 3الجهة الُمختصة على األقل آلخر 

 سنوات. 3تقديم معدل قيمة سهمها في السوو المالي على األقل آلخر تأمين على كل شركة  .21

   .تُلغى جميع العروض الُمقدمة من الشركة في حال تقديمها أي معلومات غير تحيحة .22

ما قبل  عليهم المؤمنلمحافظة على استمرالية التغطية التأمينية لجميع عد  تطبيق فترات اإلنتظال وا التامين الصحي/ .23

1/9/2018. 

أيا  عمل  3بتقديم جميع التقالير واإلحصا يات التي تطلبها الجامعة خالل مدة الُمحال عليها العطاء تلتز  شركة التأمين  .24

 وفي حال إخاللها بذلي تُعتبر مخالفة لشروط التعاقد مع الجامعة.

 . خالل مدة التعاقديحق للجامعة إاافة أي مؤمن عليه للتأمين الصحي  .25

 عتبر الجزء من الشهر شهراً عند إحتساب عدد نماةج العالج الُمستحقة لكل مؤمن عليه جديد.يُ  .26

موظفيهدددددا للجامعددددة وبحدددددد أدندددددى مدددددرتين أحدددددد تلتددددز  الشدددددركة بإسدددددتقبال وإلسددددال المعدددددامالت مدددددن خدددددالل حضددددول  .27

 باإلسبو .

 شروط عقد التأمين الصحي للموظفين، تطبق الشروط التالية:يكون بخالفاً لما قد  .28

ً الطبددددددي فددددددي التددددددأمين  االشددددددتراكيكددددددون  - أ                                                   لجميددددددع العدددددداملين فددددددي الجامعددددددة مددددددا لددددددم يكددددددن هندددددداك تددددددأمين  إلزاميددددددا

ً شتراك تحي آخر للعامل، وفي هذه الحالة يكون اإل  في تأمين الجامعة. اختياليا

 -إدخال المنتفعين المذكولين أدناه في التأمين الصحي: للموظف يجوز - ب

 وج المشترك.ز -1

 األوالد الذين لم يُكملوا سن الثامنة عشرة. -2

األوالد الددذين يتلقددون دلاسددتهم فددي المؤسسددات التعليميددة حتددى إكمددال الدلاسددة والتحدداقهم بعمددل أو إكمددال سددن  -3

 والعشرين أيهما أسبق.الخامسة 

  البنات العازبات أو المطلقات غير العامالت. -4

 

 شروط عقد التأمين الصحي للموظفين، تطبق الشروط التالية:يكون بخالفاً لما قد  .29

 :يحق ألي من المذكولين أدناه اإلستمرال في اشتراكه في التأمين الصحي ودفع نفس النسبة التي يدفعها المنتفع أ. 

وأوالده شريطة أن ال  وزوجه الجامعةالذي ترك عمله في الجامعة ألسباب صحية وفقاً للتشريعات المعمول بها في  الموظف .1

 .( سبع سنوات7تقل مدة اشتراكه في التأمين الصحي عن )

الجامعة وزوجه المعمول بها في  الذي ترك العمل بسبب إكماله السن القانونية التي تنص عليها األنظمة والتعليمات الموظف .2

 ( سنوات. 7) وأوالده شريطة أن ال تقل مدة اشتراكه في التأمين الصحي عن

ما لم يكن ذلك نتيجة إجراء تأديبي أو فقده للوظيفة شريطة أن ال تقل  الذي انتهت خدمته في الجامعة وزوجه وأوالده الموظف .3

 .سنوات( عشر 10مدة اشتراكه في التأمين الصحي فيها عن )
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 . إجازة دون لات  وإجازة التفرغ العلمي واإلعالة واإلنتدابوظف الحاتل على الم ب. 

 :المتوفى اإلستمرال في اإلنتفا  من التأمين الصحي الموظفيحق ألي من المذكولين أدناه من عا لة  ج. 

 .زوج المشترك المتوفي ما لم يتزوج .1

 ت التعليمية أو إكمال سن الخامسة والعشرين أيهما أسبق.أوالد المشترك المتوفى إلى حين إكمالهم دراستهم في المؤسسا .2

 .لبنات العازبات أو المطلقات غير العامالتا .3

واالادددرابات  فيمدددا يتعلدددق بالتدددأمين علدددى األمدددوال المنقولدددة وغيدددر المنقولدددة )التأميندددات العامدددة( تدددتم تغطيدددة األعمدددال اإللهابيدددة .30

 كونها تغطية إختيالية من قبل الجامعة. (تفاتيل السعر) وتُظهر بشكل منفصل  والشغ  والتخري 

الجامعدددة باإلستشدددالات الُمتعلقدددة بوسدددا ل الوقايدددة مدددن األخطدددال وسدددبل تخفيضدددها والحدددد مدددن  تزويددددقددددلة شدددركة التدددأمين علدددى  .31

 مؤثرات الخطر.

 ترسل العروض والعقود باللغتين العربية واإلنجليزية. .32

 05/3294444هددددددددداتف   tendersecretary@aum.edu.jo البريدددددددددد اإللكتروندددددددددي: مدددددددددن خدددددددددالل  لالستفسدددددددددال: .33

 .1480/1482: فرعي

 تلتز  الشركة المحال عليها العطاء بتوقيع عقد االحالة حس  المرفق. .34

، تدفع نقداً او بموج  شيي قابل للصرف فولاً باسم الجامعة مستردةما ة دينال الدني غير( 100)قيمة نسخة العطاء  .35

 .نسخة العطاءعند استال  وةلي األميركية في مادبا 

 

 

 لجنة العطاءات المركزية 

في مادبا الجامعة االميركية            
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