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 (4/2022بدعوة العطاء رقم ) العامةالشروط 

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

تن قققي  اءقققراعال العطقققاعال وشقققروط ا شقققترال مي قققا( وت قققو  ملزمقققة تعليمقققال  
اي عققرغ ريققر ملتققز  ب قق  او ح اسققتبعاد مقق الشققراع الرئيسققيةللمناقصققي و وللءنققة 

مد هذه الشروط ويعتبر تقدي  العرغ م  قبق  المنقاقب بهنق  موامقح علق  بعغ او ا
 التالية :ـءميع الشروط الخاصة والعامة 

 
توقيقع وخقت   امقة مقع  ص  وصقورةعل  نسختي  متطابقتي  ا تقد  العروغ (1

 .الوثائح
دائقرة وقع الذي تمدده متضمنة التوريد مي الم األردنيبالدينار  األسعارتقد   (2

شاملة للرسقو  الءمر يقة والضقريبة و وبميث ت و  ا سعار الموازنة العامة
وايقة عوائقد م وميقة او العامة عل  المبيعال والرسو  والضقرائ  ا خقر  

 .رير م ومية

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

غطي مقدة سقريا  العقرغ ومسق  المقدة يء  ا  ت و  مدة سريا  ال فالة ت (4
 المطلوبة مي دعوة العطاع  مد ادن  وبخالف ذلل ل  يقب  العرغ.

و او وثقائح الشقراع مي مقا  ا عتقراغ علق  المواصقفال الفنيقة المطرومقة (5
عل  المناقب ا  يمدد المواصفة / المواصفال المعتقرغ علي قا وا  يقدع  

تق  علي قا وبخقالف ذلقل مق   اعتراض  بنشرال منيقة او  تالوءقال تد قد مء
دائرة الموازنة العامقة ريقر ملزمقة بقالن ر مقي هقذه ا عتراضقال وعلق  ا  
يت  تقدي  هذه ا عتراضال قب  وقل  اف م  الموعد الممدد لفتح العروغ 

 ايا  عم  . خمسةوعل  ا    يق  ع  

ار يعتبققر قققرار ا مالققة نامققذ المفعققو  اعتبققاراب مقق  تققاريل تبلقق  المتع ققد القققر (6
ا  بتوقيع  عل  امر الشراع وهو التاريل القذي يقت  ميق  دمقع رسقو  الطوابقع 

 اذا ورد خالف ذلل مي القرار.

  يققت  امالققة اي عطققاع علقق  شققر ة اءنبيققة مققا لقق  ي قق  ل ققا ممثقق  اردنققي او  (7
م ت  مسء  مي ا رد  مس  ا صو و وتت  ا مالة عل  الممثق  ا ردنقي 

وسققوف يققت  مققنح األمضقققلية  ة ا ءنبيقققة او الم تقق  المسققء   و يقق  للشققر
 .للمنتءال المملية

عل  ا  ت و  مقدة التوريقد الن ائي بعد التوريد وا ستال   الء ازيت  دمع ثم   (8
 . الشراع عقد( يو  م  التوقيع عل  30خال   

 .مبن  دائرة الموازنة العامة داخ   تسلي  اللواز  المطلوبةيت   (9



القدخ  والضقريبة العامقة علق  المبيعقال  لضقريبتييء  ذ ر الرق  القوطني  (10
ف وا س  بش   واضح ورق  صندوق البريد ورقق  الفقا و وال قاتوالضما  

 .وتمديد المنطقة والرمز البريدي

يءقق  ا  ت ققو  المواصققفال الققواردة مققي عققرغ المنققاقب واضققمة ومبوبققة  (11
بش   ءيد بميث ت و  الومدة وال ميقة والسقعر ا مقرادي وا ءمقالي ومتقرة 

 .شر ة الصانعة مبينة إزاع    مادةتسلي  وبلد المنشه واس  الال

ب مققع يعتبققر تقققدي   (12 العققرغ مقق  قبقق  المنققاقب ته يققداب منقق  بهنقق  اءققر  التزامققا
الشققر ة المصققنعة ب امقق  اللققواز  المعروضققة وضققم  مواصققفال وشققروط 

 .ة العطاع  العرغ المقد  م  قبل (دعو

الشقققر ة الصقققانعة علققق  المنقققاقب ا  يقققذ ر صقققرامة مقققي عرضققق  اسققق   (13
(Manufacture)  واس  الشر ة الموردة(Supplier)  وإسق   ال عل  مقدة

 .بلد المنشه

 -يلتز  المناقب باستعما  نماذج الضمانال / ال فا ل المرمقة التالية: (14

 .(21دخو  العطاع رق   ل.د/د. .ع  نموذج سند  فالة .ا
 (.22نموذج سند  فالة مس  تنفيذ رق   ل.ل/د. .ع  . 
 (.6تع د شخصي لضما  سوع المصنعية  د. .ع  .ل
 (.2نموذج التزا    د. .ع  .ث

 (.31نموذج بيانال عامة  د. .ع د.     

يءققوز قبققو  ضققمانة سققوع المصققنعية مقق  المتع ققدي  الققذي  يشققار و  مققي  (15
العطققاعال بشقق   مسققتمر علقق  شقق    فالققة عدليققة سققنوية او تع ققد شخصققي 

م   ات  العد  يضم   امقة ق سنوي ومس  الما  رير ممددة القيمة مصد
 .طاعال التي تما  عل  ذلل المتع داللواز  لءميع الع

تقبقق  ا عتراضققال مقققط خققال  المققدة القانونيققة مقق  تققاريل ا مالققة المبدئيققةو  (16
عتققراغ خققال  المققدة ويمققح للمنققاقب الققذي تلغقق  عنقق  ا مالققة المبدئيققة ا 

 .القانونية مقط

يشقققم  السققعر المققققد  ءميقققع وا  عقققرغ السقققعر  امقق  وواضقققح ا  ي ققو   (17
 ئ  الم ومية.الضرا

يء  ا  يراعي مي اللواز  الموردة ا  ت و  مومرة للطاقة والمياه إذا  انل  (18
طبيعة المواد تتطل  ذلل ويءق  اسقتخدا  الطاققة المتءقددة مقي مقا  الماءقة 

 لذلل.

صام  اختصاب مقي توريقد اللقواز  المطلوبقة يء  عل  المناقب المتقد   (19
 عة المالية الالزمة.ولدي  المال

 ب  المناقصي .لغة العربية مي تقدي  العروغ م  ق  يء  اعتماد ال (20

مقق  %( 3  يقبقق  اي عققرغ بققدو   فالققة دخققو  عطققاع بقيمققة   تققق  عقق    (21

 ويستبعد موراب .قيمة اءمالي العرغ المقد  

ب  المنقاقب الممقا  عليق  عل  امر الشراع  عقد الشراع( م  ق  يء  التوقيع  (22
 ث ايا  عم  مقط.خال  ثال



( دنقانير اردنقي بعقد انت قاع 10يت  اعتماد ررامة تهخير عق   ق  يقو  بقيمقة   (23

مققدة التوريققد المققذ ورة مققي قققرار ا مالققة ومسقق  األصققو  وبمققا   يتءققاوز 
 %( م  قيمة العقد.15 

ي ققو  سققعر عقققد الشققراع ثابققل ومققي خققالف ذلققل يققنب المنققاقب علقق  بنققد  (24
 تعدي  السعر.

 لعروغ عند دراست ا عل  اساو الءودة وال لفة.تقيي  ايت  سوف  (25

للءنققة الشققراع الغققاع عمليققة الشققراع او اي مقق  إءققراعال الشققراع قبقق   يمققح (26
توقيققع المنققاقب عقققد الشققراع دو  ا  ي ققو  ألي مقق  المناقصققي  المققح مققي 

 الرءوع عل  لءنة الشراع بهي خسارة او ضرر ومس  الن ا  اعاله.

 .م  قب  لءنة ا ستال  بالدائرة  لساريةومح ا ن مة ا الء ازممب يت   (27

توقيققع نمققوذج إقققرار بم ققر ا متيققا  والفسققاد واي ممارسققال تنطققوي علقق   (28
 .م  قب  المناقصي  ذلل

مي ما  مخالفة بنود العطاع يت  تغري  المناقب بما   يق  ع  قيمة الضقرر  (29
 %( م  قيمة العقد ا ءمالية.15الماص  وبما   يزيد ع   

العققد مقي مقا  تقصقير المتع قد مقي انءقاز المطلقو  منق  او مقي  يءوز ان اع (30
ما  التالع  وا متيا  والرشوة او مي مقا  ال قروف الققاهرة او مقي مقا  

دلية عل  دائرة الموازنة العامقة ي ضرر او مسوالمتع د وذلل دو  اامالو 
 دلية القانونية والمالية ع  ذلل  .ويتمم  المتع د  ام  المسو

 

 
 ،،،راممع االحت

 






