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وتعليماتققق   2022( لسقققنة 8رقققق    المشقققتريال الم وميقققةتطبقققح ام قققا  ن قققا   

تن قققي  اءقققراعال العطقققاعال وشقققروط ا شقققترال مي قققا( وت قققو  ملزمقققة تعليمقققال  
غيقر ملتقز  ب قو او بعقض او  ح استبعاد اي عرضم المشتريالللمناقصي ، وللءنة 

مقد ذققال الشققروط ويعتبققر تعققدي  العققرض مق  قبققو المنققاق  بينقق  موامققح علقق  ءميقق  ا
 التالية :ـالشروط الخاصة والعامة 

 
توقيق  وخقت   امقة مق   صو وصقورةعل  نسختي  متطابعتي  ا تعد  العروض (1

 .الوثائح
اي تمققددل متضققمنة التوريققد مقق  الموققق  القق األردنقق بالققدينار  األسققعارتعققد   (2

شقاملة للرسقو  الءمر يقة والضقريبة العامقة ، وبميق  ت قو  ا سقعار الدائرة
وايققة عوائققد م وميققة او غيققر علقق  المبيعققال والرسققو  والضققرائ  ا خققر  

 .م ومية

 عل  المناق  اعتماد دعوة العطاع ومرمعات ا لتعبئة عرض  علي ا. (3

ومسق  المقدة يء  ا  ت و  مدة سريا  ال فالة تغط  مقدة سقريا  العقرض  (4
 المطلوبة م  دعوة العطاع  مد ادن  وبخالف الل ل  يعبو العرض.

، او وثقائح الشقراع م  مقاو ا عتقراض علق  المواصقفال الفنيقة المطرومقة (5
عل  المناق  ا  يمدد المواصفة / المواصفال المعتقرض علي قا وا  يقدع  

مقن  اعتراض  بنشرال منيقة او  تالوءقال تد قد مءتق  علي قا وبخقالف القل 
دائرة الموازنة العامقة غيقر ملزمقة بقالن ر مق  ذقال ا عتراضقال وعلق  ا  
يت  تعدي  ذال ا عتراضال قبو وقل  اف م  الموعد الممدد لفتح العروض 

 ايا  عمو . خمسةوعل  ا    يعو ع  

يعتبققر قققرار ا مالققة نامققا المفعققوو اعتبققاراب مقق  تققاريل تبلقق  المتع ققد العققرار  (6
ا  لشراع وذو التاريل القاي يقت  ميق  دمق  رسقو  الطوابق  ا ععدبتوقيع  عل  

 ااا ورد خالف الل م  العرار.

  يققت  امالققة اي عطققاع علقق  شققر ة اءنبيققة مققا لقق  ي قق  ل ققا ممثققو اردنقق  او  (7
م ت  مسءو م  ا رد  مس  ا صوو، وتت  ا مالة عل  الممثقو ا ردنق  

مققنح األمضقققلية  وسققوف يققت او الم تقق  المسققءو  و يققو للشققر ة ا ءنبيقققة 
 .للمنتءال المملية

بعقد صقدور تعريرلءنقة العمو و ا نت اع م بعد  ا عماو المنءزةيت  دم  ثم   (8
( يو  م  التوقي  40خالو  انءاز العمو عل  ا  ت و  مدة  ا ستال  الن ائ 

 .الشراع ععدعل  

 .دائرة الموازنة العامةمواق  داخو  المطلوبة ا عماوتسلي  يت   (9



لضقريبت  القدخو والضقريبة العامقة علق  المبيعقال الرق  القوطن   يء  ا ر (10
ف وا س  بش و واضح ورق  صندوق البريد ورقق  الفقا و وال قاتوالضما  

 .وتمديد المنطعة والرمز البريدي

يءقق  ا  ت ققو  المواصققفال الققواردة مقق  عققرض المنققاق  واضققمة ومبوبققة  (11
دي وا ءمقال  ومتقرة بش و ءيد بمي  ت و  الومدة وال ميقة والسقعر ا مقرا

 .شر ة الصانعة مبينة إزاع  و مادةالتسلي  وبلد المنشي واس  ال

ب مقق  يعتبققر تعققدي   (12 العققرض مقق  قبققو المنققاق  تي يققداب منقق  بينقق  اءققر  التزامققا
الشققر ة المصققنعة ب امققو اللققواز  المعروضققة وضققم  مواصققفال وشققروط 

 .ة العطاع  العرض المعد  م  قبل (دعو

 ر صقققرامة مققق  عرضققق  اسققق  الشقققر ة الصقققانعة علققق  المنقققاق  ا  يقققا (13
(Manufacture)  واس  الشر ة الموردة(Supplier)  وإسق   ال عل  مقدة

 .بلد المنشي

 -يلتز  المناق  باستعماو نمااج الضمانال / ال فا ل المرمعة التالية: (14

 .(21دخوو العطاع رق   ل.د/د.و.ع  نمواج سند  فالة .ا
 .(22ة مس  تنفيا رق   ل.ل/د.و.ع لنمواج سند  فا . 

 .(6ص  لضما  سوع المصنعية  د.و.ع تع د شخ .ج

 .(2نمواج التزا    د.و.ع د.     

 .(31نمواج بيانال عامة  د.و.ع ذـ .     

يءققوز قبققوو ضققمانة سققوع المصققنعية مقق  المتع ققدي  الققاي  يشققار و  مقق   (15
شخصقق  العطققاعال بشقق و مسققتمر علقق  شقق و  فالققة عدليققة سققنوية او تع ققد 

م   ات  العدو يضم   امقة سنوي ومس  الماو غير ممددة العيمة مصدق 
 .طاعال الت  تماو عل  الل المتع داللواز  لءمي  الع

تعبققو ا عتراضققال معققط خققالو المققدة العانونيققة مقق  تققاريل ا مالققة المبدئيققة،  (16
عتققراض خققالو المققدة ويمققح للمنققاق  الققاي تلغقق  عنقق  ا مالققة المبدئيققة ا 

 .ية معطالعانون

وا  يشقققمو السققعر المعقققد  ءميققق  عقققرض السقققعر  امققو وواضقققح ا  ي ققو   (17
 ئ  الم ومية.الضرا

ا  ت قو  مقومرة  والمطلوبقةاللقواز  المقوردة  ماو تعقدي  يء  ا  يراع  م  (18
للطاقققة والميققال إاا  انققل طبيعققة المققواد تتطلقق  الققل ويءقق  اسققتخدا  الطاقققة 

 المتءددة م  ماو الماءة لالل.

انءقاز العمقو صقام  اختصقا  مق  ا  ي قو   اق  المتعد  يء  عل  المن (19
 ولدي  المالعة المالية الالزمة.المطلو  

 بو المناقصي .لغة العربية م  تعدي  العروض م  ق  يء  اعتماد ال (20

%( 3  يعبقققو اي عقققرض بقققدو   فالقققة دخقققوو عطقققاع بعيمقققة   تعقققو عققق    (21

 ويستبعد موراب .

بو المنقاق  الممقاو عليق  اع( م  ق  عل  امر الشراع  ععد الشريء  التوقي   (22
 خالو ثال  ايا  عمو معط.



( دنقانير اردنق  بعقد انت قاع 10يت  اعتماد غرامة تيخير عق   قو يقو  بعيمقة   (23

مققدة التوريققد المققا ورة مقق  قققرار ا مالققة ومسقق  األصققوو وبمققا   يتءققاوز 
 %( م  قيمة الععد.15 

ق  علقق  بنققد ي ققو  سققعر ععققد الشققراع ثابققل ومقق  خققالف الققل يققن  المنققا (24
 تعديو السعر.

 .ا قو  تعيي  العروض عند دراست ا عل  اساو الءودة وال لفةيت  سوف  (25

للءنققة الشققراع الغققاع عمليققة الشققراع او اي مقق  إءققراعال الشققراع قبققو  يمققح (26
توقيقق  المنققاق  ععققد الشققراع دو  ا  ي ققو  ألي مقق  المناقصققي  المققح مقق  

 مس  الن ا  اعالل.الرءوع عل  لءنة الشراع بيي خسارة او ضرر و

 يت  تش يو لءنة م  مختصيي   ستال  العمو الن ائ  . (27

توقيقق  نمققواج إقققرار بم ققر ا متيققاو والفسققاد واي ممارسققال تنطققوي علقق   (28
 .م  قبو المناقصي  الل

م  ماو مخالفة بنود العطاع يت  تغري  المناق  بما   يعو ع  قيمة الضقرر  (29
 ة الععد ا ءمالية.%( م  قيم15الماصو وبما   يزيد ع   

يءوز ان اع الععقد مق  مقاو تعصقير المتع قد مق  انءقاز المطلقو  منق  او مق   (30
ماو التالع  وا متياو والرشوة او م  مقاو ال قروف العقاذرة او مق  مقاو 

دلية عل  دائرة الموازنة العامقة ي ضرر او مسوالمتع د والل دو  اامالو 
 والمالية ع  الل .ويتممو المتع د  امو المسودلية العانونية 
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