
 (2021/ 1رقم ) دعوة عطاء

 2021طلب احبار للعام 

تدعو دائرة الموازنة العامة المناقصين المتخصصين للمشاركة في تقديم عروضهم   

                    لشراء احبار طابعات أصلية . 

 :ــلصالح دائرة الموازنة العامة  2021االحبار المطلوبة لعام 

 الرقم 
 الطابعات 

 نوع الحبر 

 المطلوب  

 2021لعام 
 مالحظات 

1- HP 700(14A) 1   حبر طابعة  

  HP 2055 (05A) 50حبر طابعة رقم  -2

-3 Xerox (700)  اللون االسود فقط  2 حبر  طابعة رقم 

4- HP 9050 (43x)   1 حبر طابعة رقم  

5- HP 254 nw       طقم واحد اربعة لون  1 حبر طابعة رقم 

6- Brother  mfc L 8690  طقم واحد اربعة لون   1 حبر طابعة ملونة 

7- HP 42A(4250)   1 حبر طابعو  

 

 ـ المرفقات :

 الشروط والمواصفات الخاصة .  -1

 ( .2نموذج التزام  رقم )د.ل.ع  -2

 ( .  31نموذج بيانات عامة رقم )د.ل.ع  -3

 ( .  21نموذج كفالة دخول عطاء رقم )ك.د/د.ل.ع  -4

 ( . 22نموذج كفالة حسن تنفيذ رقم )ك.ت/د.ل.ع  -5

 ( .6تعهد شخصي لضمان سوء المصنعية رقم )د.ل.ع  -6

    وتفضلوا بقبول فائق اإلحترام ،،،



 وزارة المالية    
 دائرة الموازنة العامة

 
 (1/2021الشروط الخاصة بدعوة العطاء رقم )

 
وتعليماتاا    2019( لساانة  28رقاان    المشااترياا الحكوميااةتطبق أحكااان نمااان   

تنمااين ااااراااا العطاااااا وشااروط ايشااتراك نيمااا( وتكااو  ملزمااة تعليماااا  
ض غير ملتزن بكااأ أو بعااض أو ق استبعاد أي عرح   المشتريااللمناقصي ، وللانة  

حد هذه الشروط ويعتبر تقدين العاارض ماا  قبااأ المناااقو بقناا  موانااق علاا  امياا  أ
 التالية :االشروط الخاصة والعامة 

 
توقياا  وخااتن كانااة م     صأ وصورةعل  نسختي  متطابقتي  أ  تقدن العروض (1

 .الوثائق
لااذي تحاادده متضاامنة التوريااد ناا  الموقاا  ا  األردناا بالاادينار    األسااعارتقدن   (2

شاااملة للرسااون الامركيااة والضااريبة العامااة ، وبحيث تكو  ايسعار  الدائرة
وايااة عوائااد حكوميااة او غياار عل  المبيعاا والرسون والضاارائا ايخاار  

 .حكومية
 عل  المناقو اعتماد دعوة العطاا ومرنقاتما لتعبئة عرض  عليما. (3

وحسااا الماادة   ياا ا  تكو  مدة سريا  الكفالة تغط  مدة سريا  العاارض (4
 المطلوبة ن  دعوة العطاا كحد ادن  وبخالف ذلك ل  يقبأ العرض.

، أو وثااائق الشااراا  ن  حاأ ايعتراض عل  المواصاافاا الفنيااة المطروحااة (5
عل  المناقو ا  يحدد المواصفة / المواصفاا المعترض عليمااا وا  ياادعن 

ناا    اعتراض  بنشراا ننية او كتالوااا تؤكد حاتاا  عليمااا وبخااالف ذلااك
دائرة الموازنة العامة غير ملزمة بااالنمر ناا  هااذه ايعتراضاااا وعلاا  ا  
يتن تقدين هذه ايعتراضاا قبأ وقا كاف م  الموعد المحدد لفتح العروض 

 ايان عمأ .  خمسةوعل  ا  ي يقأ ع   

يعتبر قرار ايحالااة نانااذ المفعااوأ اعتباااراي ماا  تاااريه تبلااا المتعمااد القاارار  (6
اي الشراا وهو التاريه الذي يتن نياا  دناا  رسااون الطواباا  بتوقيع  عل  امر  

 اذا ورد خالف ذلك ن  القرار.

ي يتن احالة أي عطاا عل  شااركة اانبيااة مااا لاان يكاا  لمااا ممثااأ اردناا  او  (7
مكتا مساأ ن  ايرد  حسا ايصوأ، وتتن ايحالة عل  الممثأ ايردناا  

ن ماانح األنضاالية وسااوف ياات او المكتااا المساااأ كوكيااأ للشااركة ايانبيااة 
 .للمنتااا المحلية

عل  ا  تكو  ماادة التوريااد خااالأ يتن دن  ثم  اللوازن بعد التوريد وايستالن   (8
 .الشراا( يون م  التوقي  عل  امر 30 

 .مبن  دائرة الموازنة العامة داخأ   تسلين اللوازن المطلوبةيتن   (9



المبيعاااا لضريبت  الدخأ والضااريبة العامااة علاا   ياا ذكر الرقن الوطن    (10
ف وايسن بشكأ واضح ورقن صندوق البريد ورقن الفاااكو والمااات والضما   

 .وتحديد المنطقة والرمز البريدي
ياا ا  تكو  المواصفاا الااواردة ناا  عاارض المناااقو واضااحة ومبوبااة  (11

بشكأ ايد بحيث تكو  الوحدة والكمية والسعر ايناارادي وايامااال  ونتاارة 
 .كة الصانعة مبينة إزاا كأ مادةشرالتسلين وبلد المنشق واسن ال

ي ماا  يعتبر تقدين   (12 العرض م  قبااأ المناااقو تقكيااداي مناا  بقناا  اااار  التزامااا
الشركة المصاانعة بكامااأ اللااوازن المعروضااة وضاام  مواصاافاا وشااروط 

 .ة العطاا  العرض المقدن م  قبل (دعو 
علاا  المناااقو ا  يااذكر صااراحة ناا  عرضاا  اساان الشااركة الصااانعة  (13

(Manufacture)    واسن الشركة الموردة(Supplier)    وإساان كال عل  حدة
 .بلد المنشق

 -يلتزن المناقو باستعماأ نماذج الضماناا / الكفايا المرنقة التالية: (14
 .(21دخوأ العطاا رقن  ك.د/د.أ.ع   نموذج سند كفالة .أ
 .(22لة حس  تنفيذ رقن  ك.ا/د.أ.ع  نموذج سند كفا .ا

 .(6عية  د.أ.ع  ص  لضما  سوا المصن تعمد شخ  .ج
 . ( 2نموذج التزان   د.أ.ع د.     

 . (31نموذج بياناا عامة  د.أ.ع ها .      

ياااوز قبااوأ ضاامانة سااوا المصاانعية ماا  المتعماادي  الااذي  يشاااركو  ناا   (15
العطاااا بشكأ مسااتمر علاا  شااكأ كفالااة عدليااة ساانوية او تعمااد شخصاا  

يضم  كانة م  كاتا العدأ  سنوي وحسا الحاأ غير محددة القيمة مصدق  
 .طاااا الت  تحاأ عل  ذلك المتعمداللوازن لامي  الع

تقبأ ايعتراضاا نقااط خااالأ الماادة القانونيااة ماا  تاااريه ايحالااة المبدئيااة،  (16
عتااراض خااالأ الماادة ويحق للمناقو الااذي تلغاا  عناا  ايحالااة المبدئيااة اي

 .القانونية نقط
يكااو  تاااريه ة وا   أو بديلة وبحيااث تكااو  أصاالي   معبقةأ  ي تكو  األحبار   (17

 .اينتاج لالحبار اديد
وا  يشاامأ السااعر المقاادن امياا  عاارض السااعر كامااأ وواضااح أ  يكااو   (18

 ئا الحكومية.الضرا

 .يحق للمناقو  تقدين عرض  لمادة أو أكثر م  المواد المطلوبة (19
ياا أ  يراع  ن  اللوازن الموردة أ  تكو  مونرة للطاقة والمياه إذا كانا  (20

طلا ذلك وياا استخدان الطاقة المتاااددة ناا  حاااأ الحااااة طبيعة المواد تت 
 لذلك.

ن  توريد اللااوازن المطلوبااة صاحا اختصاو  ياا عل  المناقو المتقدن   (21
 المالاة المالية الالزمة.و  األهلية  ولدي 

 بأ المناقصي .لغة العربية ن  تقدين العروض م  ق  ياا اعتماد ال (22



ماا  %(  3قيمااة ي تقااأ عاا   ي يقبأ أي عرض بدو  كفالة دخااوأ عطاااا ب  (23
 ويستبعد نوراي .إامال  العرض المقدن 

بأ المناقو المحاااأ علياا  عل  أمر الشراا  عقد الشراا( م  ق  ياا التوقي    (24
 أيان عمأ نقط.  ةخالأ ثالث 

( دنااانير أردناا  بعااد انتماااا 10يتن اعتماد غرامة تقخير ع  كأ يون بقيمااة   (25
وحسااا األصااوأ وبمااا ي يتااااوز   مدة التوريد المذكورة ناا  قاارار اةحالااة

 %( م  قيمة العقد.15 

خالف ذلك ينو المناااقو علاا  بنااد تعااديأ وب يكو  سعر عقد الشراا ثابا   (26
 السعر.

 تقيين العروض عند دراستما عل  أساو الاودة والكلفة.يتن  سوف   (27

للانة الشااراا الغاااا عمليااة الشااراا أو أي ماا  إاااراااا الشااراا قبااأ   يحق (28
د الشااراا دو  أ  يكااو  ألي ماا  المناقصااي  الحااق ناا  توقي  المناقو عقاا 

 الراوع عل  لانة الشراا بقي خسارة أو ضرر وحسا النمان أعاله.

لالحبااار تكااو  ماا  خااالأ تاربااة ايحبااار وعلاا  طابعاااا طريقة الفحااو   (29
ونااق اخااذ عيناااا لكااأ م  ق بأ لانااة ايسااتالن  الدائرة عل  ا  يتن ايستالن 

   .عند التوريد ن  حين عبوة  

توقي  نموذج إقرار بحماار ايحتياااأ والفساااد وأي ممارساااا تنطااوي علاا   (30
 .م  قبأ المناقصي  ذلك

يحق للانة الشراا المحلية بتغريماا  بمااا ي يقااأ   ن  حاأ مخالفة بنود العطاا (31
والضاارر  العطااأ والمطالبااة بقيمااة ة%( ماا  قيمااة العقااد ايامالياا 10عاا   

 الناشئ ع  مخالفة بنود العطاا .

وأ نرض غرامة التقخير عل  المتعمد م  حق الدائرة او لانة الشااراا ي يح  (32
 بالعطأ والضرر الناشئ ع  التقخير ن  تنفيذ العقد . المطالبةالمحلية ن  

 

 
 ،،، مع االحترام 

 


