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وتعليماتقق   2019( لسققنة 28رقققا   المشققترياا الاموميققةتطبققأ كامققاا ن ققاا  

تن قققيا اءقققراعاا العطقققاعاا وشقققروط ا شقققترال مي قققا( وتمقققو  ملزمقققة تعليمقققاا  
كي عرض غير ملتزا بمق  كو بعقض أ استبعاد ا الشراع الماليةللمناقصي ، وللءنة 

اد هذه الشروط ويعتبر تقديا العرض م  قبق  المنقاقب بهنق  موامقأ علقع ءميق  كو ك
 التالية :ـالشروط الخاصة والعامة 

 
توقيق  وخقتا مامقة مق   ص  وصقورةعلع نسختي  متطابقتي  ك تقدا العروض (1

 .الوثائأ
وققق  الققذي تاققدده متضققمنة التوريققد مقق  الم األردنقق بالققدينار  األسققعارتقققدا  (2

شقاملة للرسقوا الءمرميقة والضقريبة العامقة ، وبايق  تمقو  ا سقعار الدائرة
وايققة عوائققد اموميققة او غيققر علققع المبيعققاا والرسققوا والضققرائ  ا خققر  

 .امومية

 علع المناقب اعتماد دعوة العطاع ومرمقات ا لتعبئة عرض  علي ا. (3

العقرض واسق  المقدة يء  ا  تمو  مدة سريا  المفالة تغط  مقدة سقريا   (4
 المطلوبة م  دعوة العطاع ماد ادنع وبخالف ذلل ل  يقب  العرض.

، كو وثقائأ الشقراع م  اقا  ا عتقراض علقع المواصقفاا الفنيقة المطرواقة (5
علع المناقب ا  يادد المواصفة / المواصفاا المعتقرض علي قا وا  يقدعا 

ف ذلقل مق   اعتراض  بنشراا منيقة او متالوءقاا تدمقد اءتق  علي قا وبخقال
دائرة الموازنة العامقة غيقر ملزمقة بقالن ر مق  هقذه ا عتراضقاا وعلقع ا  
يتا تقديا هذه ا عتراضاا قب  وقا ماف م  الموعد المادد لفتح العروض 

 اياا عم  . خمسةوعلع ا    يق  ع  

يعتبققر قققرار ا االققة نامققذ المفعققو  اعتبققاراب مقق  تققاريل تبلقق  المتع ققد القققرار  (6
ا  امر الشراع وهو التاريل القذي يقتا ميق  دمق  رسقوا الطوابق   بتوقيع  علع

 اذا ورد خالف ذلل م  القرار.

  يققتا ااالققة كي عطققاع علققع شققرمة اءنبيققة مققا لققا يمقق  ل ققا ممثقق  اردنقق  او  (7
ممت  مسء  م  ا رد  اس  ا صو ، وتتا ا االة علع الممثق  ا ردنق  

وف يققتا مققنح األمضقققلية وسققاو الممتقق  المسققء  موميقق  للشققرمة ا ءنبيقققة 
 .للمنتءاا المالية

 مبنع دائرة الموازنة العامة .داخ   المطلوبةو الالزمة عم  الصيانةيتا  (8

 
 



لضقريبت  القدخ  والضقريبة العامقة علقع المبيعقاا يء  ذمر الرقا القوطن   (9
ف وا سا بشم  واضح ورقا صندوق البريد ورققا الفقامو وال قاتوالضما  

 .البريدي وتاديد المنطقة والرمز

يءقق  ا  تمققو  المواصققفاا الققواردة مقق  عققرض المنققاقب واضققاة ومبوبققة  (10
بشم  ءيد باي  تمو  الوادة والمميقة والسقعر ا مقرادي وا ءمقال  ومتقرة 

 .شرمة الصانعة مبينة إزاع م  مادةالتسليا وبلد المنشه واسا ال

ب يعتبققر تقققديا  (11  مقق  العققرض مقق  قبقق  المنققاقب تهميققداب منقق  بهنقق  اءققر  التزامققا
الشققرمة المصققنعة بمامقق  اللققوازا المعروضققة وضققم  مواصققفاا وشققروط 

 .ة العطاع  العرض المقدا م  قبل (دعو

علقققع المنقققاقب ا  يقققذمر صقققرااة مققق  عرضققق  اسقققا الشقققرمة الصقققانعة  (12
(Manufacture)  واسا الشرمة الموردة(Supplier)  وإسقا مال علع اقدة

 .بلد المنشه

 -ضماناا / المفا ا المرمقة التالية:يلتزا المناقب باستعما  نماذج ال (13

 .(2نموذج التزاا   د. .ع . ك    

 .(31نموذج بياناا عامة  د. .ع .         

 ( .21سند مفالة دخو  عطاع  ل.د/د. .عءـ .          

صققنعية مقق  المتع ققدي  الققذي  يشققارمو  مقق  يءققوز قبققو  ضققمانة سققوع الم (14
العطققاعاا بشققم  مسققتمر علققع شققم  مفالققة عدليققة سققنوية او تع ققد شخصقق  

م  مات  العد  يضم  مامقة سنوي واس  الاا  غير ماددة القيمة مصدق 
 .طاعاا الت  تاا  علع ذلل المتع داللوازا لءمي  الع

ا االققة المبدئيققة،  تقبقق  ا عتراضققاا مقققط خققال  المققدة القانونيققة مقق  تققاريل (15
عتققراض خققال  المققدة وياققأ للمنققاقب الققذي تلغققع عنقق  ا االققة المبدئيققة ا 

 .القانونية مقط

وا  يشقققم  السققعر المققققدا ءميققق  عقققرض السقققعر مامقق  وواضقققح ك  يمققو   (16
 ئ  الامومية.الضرا

يء  ك  يراع  م  اللوازا الموردة ك  تمو  مومرة للطاقة والمياه إذا مانا  (17
تطل  ذلل ويءق  اسقتخداا الطاققة المتءقددة مق  اقا  الااءقة طبيعة المواد ت

 لذلل.

 المصقققاعد صقققيانةصقققاا  اختصقققاب مققق  يءققق  علقققع المنقققاقب المتققققدا  (18
 المالعة المالية الالزمة.األهلية و المطلوبة ولدي 

 ب  المناقصي .لغة العربية م  تقديا العروض م  ق  يء  اعتماد ال (19

ب  المنقاقب الماقا  عليق  اع( م  ق  علع كمر الشراع  عقد الشريء  التوقي   (20
 خال  ثال  كياا عم  مقط.

يلتققزا الفريققأ الثققان  با سققتءابة بققالرد وتاديققد مققدة إصققال  العطقق  لطلبققاا  (21
( سقاعة 24الدائرة للقياا بعملياا الخدمة المتعاقد علي  خال  متقرة كقصقاها  

تقهخير يقتا اعتمقاد غرامقة م  لا ة تبلي  الفريأ الثان  هاتفيقا وعليق  سقوف 
م  اا  عدا ا لتزاا بالاضور لعمق  ( دنانير كردن  10ع  م  يوا بقيمة  



واسقق  األصققو  وبمققا   يتءققاوز وخققال  المققدة المقققررة  الالزمققة الصققيانة
 %( م  قيمة العقد.15 

يمققو  سققعر عقققد الشققراع ثابققا ومقق  خققالف ذلققل يققنب المنققاقب علققع بنققد  (22
 تعدي  السعر.

 ست ا علع كساو الءودة والملفة.تقييا العروض عند درايتا سوف  (23

للءنققة الشققراع الغققاع عمليققة الشققراع كو كي مقق  إءققراعاا الشققراع قبقق   ياققأ (24
توقيقق  المنققاقب عقققد الشققراع دو  ك  يمققو  ألي مقق  المناقصققي  الاققأ مقق  

 الرءوع علع لءنة الشراع بهي خسارة كو ضرر واس  الن اا كعاله.

كي ممارسققاا تنطققوي علققع توقيقق  نمققوذج إقققرار با ققر ا اتيققا  والفسققاد و (25
 .م  قب  المناقصي  ذلل

م  اا  مخالفة بنود العطاع يتا تغريا المناقب بما   يق  ع  قيمة الضقرر  (26
 %( م  قيمة العقد اإلءمالية.15الااص  وبما   يزيد ع   

 
  -تدم  قيمة ا تفاقية السنوية علع دمعتي  مما يل  : (27

( كشقق ر مقق  تققاريل توقيقق  6%( مقق  قيمققة ا تفاقيققة بعققد مققرور  50  -ك 

 ا تفاقية . 
( شقق ر مقق  تققاريل توقيقق  12%( مقق  قيمققة ا تفاقيققة بعققد مققرور  50   - 

 ا تفاقية .
م  اا  مخالفة بنود العطاع ياأ للءنة الشقراع الماليقة بتغريمق  بمقا   يقق   (28

%( مقق  قيمققة العقققد ا ءماليققة والمطالبققة بقيمققة العطقق  والضققرر 10عقق   

 ة بنود العطاع .الناشئ ع  مخالف

  ياو  مرض غرامة التهخير علع المتع د م  اأ الدائرة او لءنة الشقراع  (29
 المالية م  المطالبة بالعط  والضرر الناشئ ع  التهخير م  تنفيذ العقد .

 

 

 
 ،،،مع االحترام

 



 ةـوزارة المالي

 ة العامةندائرة المواز

 عمـــان
 

 ............................................... ـمـالرق
 .............................................. التاريـخ
 ................................................ الموافق
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 اتفاقية صيانة المصاعد لدائرة الموازنة العامة
 

  -ن :ـا بيـفيم

 

مرررن  نرررو   نررر   أوالموازنرررل الة مرررل و مديرررر  مرررد     الةررر    دائررر   :األولالفريق 
و سمى ف م  بةرد  األ دن( 11191(  م ن )1860و نوانر : ص.  )

 ( .األول)الف  ق 

 :الفريق الثاني 
 
 

  -ة :ـــمقدم
 ، وبةرد مصر  د لدالدر    رددو لردائ  امص  د ل   غ  في ص  نل أن الف  ق األو بم 
 إصرال والصر  نل  أ مر لالف  ق الد ني  غبت  واستةداده الك مل ليق    بتوف    أبدى أن

تفررق ، فقررد ا  والكفرر    الت مررل المطيوبررل لرر ل ليمصرر  د وا رر  بررهن لد رر  القررد  األ طرر ل
  -الف  ق ن  يى م   يي:

 

  .  مقدمل   ه االتف   ل جز  ال  تجزأ منر  وتق أ مةر  تةتب :األولىالمادة 

  -التزامات الفريق الثاني: –: أالمادة الثانية
دو  رل الصر  نل الو  ئ رل ال أ م ل يتز  الف  ق الد ني الق    بجم ع  -1

حف ظ   يى المص  د ومةدات  وحسن تشغ ي  بمةدل ز     واحد  
 شر    .

ليق ررر    لطيبررر ل الف  رررق االولل  يترررز  الف  رررق الدررر ني ب السرررتج ب -2
( سر  ل 24) أ صر   خرالل فتر     بةمي  ل الخدمل المتة  رد  ي رر

 من لحظل تبي غ الف  ق الد ني   تف   . 

ق  يتز  الف  ق الد ني بتقرد   الز رول والشرحوم ل المن سربل ليف  ر -3
 لص  نل المص  د . األول

 ال إلصررر يترررز  الف  رررق الدررر ني بترررهم ن  طرررع الغ ررر   الالزمرررل  -4
و ل  بةرد  األول ت  دفع دمنر  من  بل الف  ق  أنالمص  د و يى 

تسررري   القطرررع   رررت  أنخط ررر  و يرررى  األولاخررر  موافقرررل الف  رررق 
، و يى ان  كرون الت ك ر  بردون أجرو  و يترز   المستبدلل القد مل

ى حترى ولر   كرن الشر ا   الف  ق الدر ني ب لت ك ر  الق  طةرل مج نر 
 من خالل  .
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  -: األولات الفريق التزام  -ب
بررر لغ ع   مرررل االتف   رررل سرررنو   والــــــرررـبدف األولز  الف  رررق ــرررـ يت -1

( شررررررر مال ك فرررررررل                    ) د نررررررر  ا(         )ـ  مترررررررر
 ال سو  الحكوم ل. الض ائ  والمص   ف و

 الف  رق يتز  الف  ق األول بتزك ل شخص ن  ت  تد  برم  من  برل  -2
 في الح الل الط  ئل. مص  دالالد ني ليتة مل مع 

 

 -: طريقة الدفع :الثالثةالمادة 
  -تدفع   مل االتف   ل السنو ل  يى دفةت ن كم   يي : -1
من ت   خ تو  ع  أشر ( 6%( من   مل االتف   ل بةد م و  )50) -أ  

 االتف   ل . 
( شررر  مررن ترر   خ 12%( مررن   مررل االتف   ررل بةررد مرر و  )50)  -  

 .تو  ع االتف   ل 

 

  -المادة الرابعة: شروط عامة:
  ب لردائ الصر  نل  فن ري يتز  الف  رق الدر ني ب لتنسر ق الك مرل مرع  -1

 . أ م لر و ل  لتنف   االتف   ل وم ا بل س   
 أ رررلخسررر ئ  و خيررري ط فررر   رررن  أ رررلال  تحمرررل الف  رررق الدررر ني  -2

  -مسؤول ل ن تجل  ن م   يي :

 ير  .المخصصل ألج األغ اضاستةم ل المص  د لغ    -أ
 سو  استةم ل المص  د . - 

بردأ تكون   ه االتف   ل س   ل المفةول  لمد  سنل م الد ل واحرد  ت -3
                      ( وتنتررررررررررررري بترررررررررررر   خ2022/ 2 / 12 مررررررررررررن ترررررررررررر   خ )

( 11 /2/2023). 

%( مرن   مرل 3 يتز  الف  رق الدر ني بتقرد   كف لرل صر  نل بنسربل ) -4
ا تبر   صدق لمد   ر   ش   م أواالتف   ل  يى شكل كف لل بنك ل 

 من ت   خ س   ن   ه االتف   ل . 

فرري بنررود  رر ه االتف   ررل  ررت    ك  رر ح لررل لرر   رر د  أ ررلطرر أل  إ ا -5
 2019( لسرررنل 28المشرررت   ل الحكوم رررل   ررر  )تطب رررق نظررر   

 وتةي م ت  .
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مح ك   م ن وحد   مختصل ب لنظ  في جم ع الخالف ل التي  أن -6
  وكرل مرن لر إنر ئرر  ند  أو  ه االتف   ل  تنشه من تنف   أن مكن 

  نتج  نر  .  أنمن كل م   مكن  أو ال ل بر  

  -:  يى م   يي  وافق الف  ق الد ني -7

المتفرق  األسة  تةد ل  يى إض فل او أق  أق بإج ا ال  قو   أن  –أ 
 ط يل مد  س   ن   ا الةقد.  إل ر  ي ر  والمش   

اللتزامرر ل والواجبرر ل المطيوبررل منرر  ال  قررو  ب لتنرر زل  ررن ا أن  - 
ألق جرررل  إح لتررر  أوجررز  منررر  و/ أق أوبموجرر   رر ه االتف   ررل 

 الخط ل.  األولدون موافقل الف  ق  آخ شخص  أوو/
ى  -8 ى  برل الح و/أو د  إح لل إلتزام ل   ه االتف   ل كي   صرول جزئ ر 

  يى موافقل الف  ق األول الخط ل المسبقل.
 ج   اإلشة  ال واإلنر ا ال الةدل رل وتةتبر  ةفى الف  ق ن من تو -9

أ رررل  سررر لل ب لب  رررد المسرررجل أو الفررر كت بمد برررل أخطررر   تبي رررغ 
 .ليط ف اآلخ  وتةتمد الةن و ن المش   إل ر  أ اله

 
 

                                                                                                                      
 

 لفريق الثانيالفريق األول                                            ا        

 دائرة الموازنة العامة                                
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