لجنة العطاءات المركزية
الشروط الخاصة للعطاء رقم ()2019/3
عطاء التأمين الصحي لموظفي وطلبة الجامعة والتأمين على موجودات الجامعة المنقولة وغير المنقولة
تُعتبر الشروط التالية جزء ال يتجزأ من دعوة العطاء وملزمة لكافة الجهات:
.1

يبدأ التأمين من  2019/9/1وبحد أدنى لمدة سنة واحدة وفقا التفاقيات تعد لجميع العقود مع تحديد قيمة الكفالة لكل عقد،
وللجامعة تمديد مدة عقود التأمين لمدة ال تزيد عن ثالثة شهور بنفس االسعار والشروط والتغطيات دون أي إعتراض من
قبل الشركة ال ُمحال عليها العطاء.

.2

يجوز للشركات تقديم عروض لكافة التامينات المطلوبة او الي جزء منها.

.3

تقدددد األسدددعار بالددددينار األردنددد شددداملة كافدددة الضدددراو والرسدددو بمدددا فددد يلدددل بدددريبة المبيعدددات وأيدددة رسدددو أو
براو إبافية.

.4

من المفهو والمتفق عليه أن أي شرط أو منفعة أو تغطية ُمحددة من قبل الجامعة موافق عليها تلقاويا من قبل شركة التأمين
حتى وإن كان يخالف عقد التأمين.

.5

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

.6

للجامعة الحق ف رفض أي عرض أو إلغاء العطاء دون إبداء األسباب .

.7

ف جميع األحوال وف حال تحفظ الشركة على أي بند أو شرط عليها يكره بكل وبوح وبشكل منفصل عن باق بنود
العرض.

.8

الجامعة غير ملزمة باإلحالة على مقد أقل األسعار .

.9

على كل شركة أن تقد مع العرض :عقود التأمين كاملة والشبكة الطبية المعتمدة كما تلتز بحجم وتنوع مقدم الخدمة ف
الشبكة الطبية المعتمدة خاصة ف محافظة مادبا.

 .10تلتز الشركة المحال عليها العطاء بتقديم كفالة حسن تنفيذ بنسبة  %10من القيمة اإلجمالية لالحالة.
 .11يحق للجامعة اإلحالة على القيمة اإلجمالية للعرض بغض النظر عن تفاوت األسعار ف عرض البنود.
 .12أية زيادة تطرأ على الضراو والرسو مستقبال وأثناء سريان العقد تتحملها الشركة مهما كانت األسباب و النتاوج.
 .13تلتز الشركة بختم و توقيع جميع أوراق العرض ووبع القيمة اإلجمالية للعرض.
 .14أن تكون صالحية العرض ال تقل عن  60يوما من تاريخ فتح العروض.
 .15اإللتزا بجميع متطلبات الشروط العامة والخاصة بالعطاء والمطلوبة ف البريد اإللكترون المرسل لكل شركة.
 .16تعبئة العرض على نسخة جدول (  ) Excelالمرفق ،وف حالة توفر أكثر من عرض تتم تعبئته على نسخة أخرى.
 .17فيما يتعلق بالتأمين الصح للطلبة ال يتم تعبئة طل لالشتراك من قبل الطال وإنما ت ُعتمد سجالت الجامعة.
 .18للجامعة تحديد قيمة وطريقة دفع األقساط ال ُمستحقة للشركة ال ُمحال عليها العطاء والذي سيتم تثبيته بعد االتفاق عليه بشكل
وابح ف عقد التأمين ،وللشركة تحديد طريقة تسديد االقساط ،وللجامعة الحق بالموافقة عليها او تعديلها باالتفاق مع
الشركة.
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 .19ال تُقبل العروض الت ت ُقد بعد التاريخ المحدد لتقديم العروض.
 .20علددى كددل شددركة تقددديم لمحددة مددوجزة عددن نفسددها وعددن شددركات إعددادة التددأمين الت د تتعامددل معهددا وحس د نددوع التددأمين
وإبراز ما يُثبت يلل.
 .21على كل شركة إبراز وتحديد مركزها و/أو ترتيبها ف سوق التأمين األردن مقارنة مع باق شركات التأمين على أن يكون
صادر أو ُمصادق عليه من الجهة ال ُمختصة على األقل آلخر  3سنوات ،ويُفضل أن تكون الشركة ُمصنفة من قبل وكالة
التصنيف العالميـة A.M. Best
 .22على كل شركة تقديم دراسة لمعدل مالءتها المالية ألعمالها الخاصة بالتأمين على أن يكون صادرا أو ُمصادقا عليه من
الجهة ال ُمختصة على األقل آلخر  3سنوات.
 .23على كل شركة تقديم معدل قيمة سهمها ف السوق المال على األقل آلخر  3سنوات.
 .24تُلغى جميع العروض ال ُمقدمة من الشركة ف حال تقديمها أي معلومات غير صحيحة.
 .25عد تطبيق فترات اإلنتظار والمحافظة على استمرارية التغطية التأمينية لجميع المؤمن عليهم صحيا ما قبل تاريخ
.2019/9/1
 .26تلتز شركة التأمين ال ُمحال عليها العطاء بتقديم جميع التقارير واإلحصاويات الت تطلبها الجامعة خالل مدة  3أيا عمل
وف حال إخاللها بذلل تُعتبر مخالفة لشروط التعاقد مع الجامعة.
 .27ال يجوز لشركة التامين المحال عليها العطاء اجراء اي تعديل على عقد التامين اثناء سريانه مثل الشروط واالقساط
والرسو والطوابع والضريبة ...الخ دون الحصول على موافقة خطية من الجامعة.
 .28يحق للجامعة إبافة أي مؤمن عليه للتأمين الصح خالل مدة التعاقد.
 .29يُعتبر الجزء من الشهر شهرا عند إحتساب عدد نمايج العالج ال ُمستحقة لكل مؤمن عليه جديد.
 .30تلتز الشركة بإستقبال وإرسال المعامالت من خالل حضور أحد موظفيها للجامعة وبحد أدنى مرة باإلسبوع.
 .31أ -يكون االشتراك في التأمين اختياريا لجميع العاملين في الجامعة.
ب -يجوز للموظف إدخال المنتفعين المذكورين أدناه في التأمين الصحي-:

 -1زوج المشترك.
 -2األوالد الذين لم يُكملوا سن الثامنة عشرة.
 -3األوالد الددذين يتلقددون دراسددتهم ف د المؤسسددات التعليميددة حتددى إكمددال الدراسددة والتحدداقهم بعمددل أو إكمددال سددن
الخامسة والعشرين أيهما أسبق.
 -4البنات العازبات أو المطلقات غير العامالت.
 .32يحق ألي من المذكورين أدناه اإلستمرار في اشتراكه في التأمين الصحي ودفع نفس النسبة التي يدفعها المنتفع لحين انتهاء عقد
التامين:
 .1زوج المشترك المتوفي ما لم يتزوج.
 .2اوالد المشترك المتوفي.
 .3البنات العازبات أو المطلقات غير العامالت.
 .33فيمدددا يتعلدددق بالتدددأمين علدددى األمدددوال المنقولدددة وغيدددر المنقولدددة (التأميندددات العامدددة) تدددتم تغطيدددة األعمدددال اإلرهابيدددة واالبدددرابات
والشغ والتخري وغيرها.
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 .34فيمددا يتعلددق بالتددامين علددى المركبددات يحددق للجامعددة  -فدد حددال الحددواد  -اصددالح المركبددة لدددى الجهددات المعتمدددة لدددى الجامعددة
أو التدد تختارهددا دون تقييدددها بالجهددات التدد تحددددها شددركة التددامين ،علددى ان تقددو الشددركة بالدددفع حسدد المطالبددة المقدمددة لهددا
والمتفق عليها مسبقا وبحد اقصى خالل اسبوعين من تاريخ استال المطالبة.
 .35تزويد الجامعة باإلستشارات ال ُمتعلقة بوساول الوقاية من األخطار وسبل تخفيضها والحد من مؤثرات الخطر.
 .36ترسل العروض والعقود باللغتين العربية واإلنجليزية.

 .37لالستفسددددددددار :مددددددددن خددددددددالل البريددددددددد اإللكتروندددددددد  tendersecretary@aum.edu.jo :هدددددددداتف 3294444/05
فرع .1482/1480 :
 .38تلتز الشركة المحال عليها العطاء بتوقيع عقد االحالة.
 .39قيمة نسخة العطاء ( )100ماوة دينار اردن غيرمستردة ،تدفع نقدا او بموج

شيل قابل للصرف فورا باسم الجامعة

األميركية ف مادبا ويلل عند استال نسخة العطاء.

لجنة العطاءات المركزية
الجامعة االميركية ف مادبا
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