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 (7/2022بدعوة 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  
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  بتوقيع  عل  امر ا

 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

 مبن  دائرة الموازنة العامة .داخو  المطلوبةتعدي  الخدمة يت   (8

 
 



يءقق  ا  ت ققو  المواصققفال الققواردة مقق  عققرض المنققاق  واضققمة ومبوبققة  (9
 .بش و ءيد بمي  ت و  الومدة وال مية والسعر ا مرادي 

ب مقق  العققرض مقق  قبقو المنققاق  تي يققداب منقق  بينق  ايعتبقر تعققدي    (10 ءققر  التزامققا
ة العطقاع ب امو اللواز  المعروضة وضم  مواصقفال وشقروط دعقو الدائرة

 . العرض المعد  م  قبل (

 -يلتز  المناق  باستعماو نمااج الضمانال / ال فا ل المرمعة التالية: (11
 (.22نمواج سند  فالة مس  تنفيا رق   ل.ل/د.و.ع  .ا

 (.6.و.ع تع د شخص  لضما  سوع المصنعية  د  .       

 .(2نمواج التزا    د.و.ع . ج   

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

يءققوز قبققوو ضققمانة سققوع المصققنعية مقق  المتع ققدي  الققاي  يشققار و  مقق   (12
العطققاعال بشقق و مسققتمر علقق  شقق و  فالققة عدليققة سققنوية او تع ققد شخصقق  

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،  (13
عتققراض خققالو المققدة ويمققح للمنققاق  الققاي تلغقق  عنقق  ا مالققة المبدئيققة ا 

 .العانونية معط

مو السققعر المعقققد  ءميققق  وا  يشقققعقققرض السقققعر  امققو وواضقققح ا  ي ققو   (14
 ئ  الم ومية.الضرا

يء  ا  يراع  م  اللواز  الموردة ا  ت و  مومرة للطاقة والميال إاا  انل  (15
طبيعة المواد تتطل  الل ويءق  اسقتخدا  الطاققة المتءقددة مق  مقاو الماءقة 

 لالل.

 خقدمال البوميق صام  اختصا  م  ا  ي و  يء  عل  المناق  المتعد   (16
 المالعة المالية الالزمة.واألذلية  ولدي 

 بو المناقصي .لغة العربية م  تعدي  العروض م  ق  يء  اعتماد ال (17

بو المنقاق  الممقاو عليق  عل  امر الشراع  ععد الشراع( م  ق  يء  التوقي   (18
 خالو ثال  ايا  عمو معط.

ي ققو  سققعر ععققد الشققراع ثابققل ومقق  خققالف الققل يققن  المنققاق  علقق  بنققد  (19
 تعديو السعر.

 واالنسب .على أساس الجودة تعيي  العروض عند دراست ا  يت سوف  (20

للءنققة الشققراع الغققاع عمليققة الشققراع او اي مقق  إءققراعال الشققراع قبققو  يمققح (21
توقيقق  المنققاق  ععققد الشققراع دو  ا  ي ققو  ألي مقق  المناقصققي  المققح مقق  

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

م ققر ا متيققاو والفسققاد واي ممارسققال تنطققوي علقق  توقيقق  نمققواج إقققرار ب (22
 .م  قبو المناقصي  الل

 



م  ماو مخالفة بنود العطاع يمح للءنة الشقراع الممليقة بتغريمق  بمقا   يعقو  (23
ا ءماليقة والمطالبقة بعيمقة العطقو والضقرر  الضقما %( م  قيمقة 10ع   

 الناشئ ع  مخالفة بنود العطاع .

عل  المتع د م  مح الدائرة او لءنة الشقراع   يموو مرض غرامة التيخير  (24
 المملية م  المطالبة بالعطو والضرر الناشئ ع  التيخير م  تنفيا الععد .

 ا لتزا  بالمواصفال الفنية  ا تفاقية( المرمع  . (25

 ( يو  .90يلتز  المناق  ا    تعو صالمية العرض ع    (26

وال فقققا ل ا  وءقققدل  يلتقققز  المنقققام  بقققدم  الطوابققق  والرسقققو  العانونيقققة  (27
 المطلوبة خالو عشرة ايا  عمو رسم  م  تاريل توقي  ععد الشراع .

يمح للدائرة او لءنة الشراع إلغاع عملية الشراع او اي م  إءراعال الشقراع  (28
قبو توقي  المناق  ععد الشراع دو  ا    ي قو   ي مق  المناقصقي  المقح 

ر و  يترتقق   علقق  مقق  الرءققوع علقق  لءنققة الشققراع بققيي خسققارة او ضققر
 الدائرة اي التزامال مادية او غير مادية .

 

 

 
 ،،،مع االحترام
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 الخاصة مواصفاتال
 لمبنى دائرة الموازنة العامة شراء خدمات البوفيه

   
    .وتعليماته  2022( لسنة 8رقم ) المشتريات الحكوميةااللتزام بأحكام نظام  :اوالً  

 ً  .في حال وجدتيلتزم المتعهد بدفع رسوم الطوابع القانونية    :  ثانيا
علد  شدكل كفالدة بنكيدة يو شديق م دد   تنفيد  حسد يلتزم المتعهد بتقدديم تدأمي   :ثالثاً  

%( مدد  قيمددة اةحالددة 10 ددادر عدد  يحددد البنددوق المحليددة بنسددبة ال تقددل عدد  )

 في حال تمت احالة العطاء عليه . ولمدة سنةاأل لي 
 

 -شروط أخرى على المتعهد االلتزام بها وكما يلي: :  رابعا  

 

حي صةقديم خدمةة ييةدة وموةتوى يلتزم المتعهد بالمحافظة على نظافة الكفتيريا وت .1

 بلباس مخصص لهذه الغاية .ييد للكفتيريا وتأمين العاملين فيها 

ات يكةةوا الةةدوام الرخةةمي خةةال أيةةام الةةدوام المعتمةةدة حاخةةع الةةدا رة و وةة  تعليمةة .2

 عطوفة المدير العام بأوقات الدوام.

يةة رة الخطلةدا ال يحق للمتعهد إيراء أي تبديع أو تعديع في الكفتيريا إال بموافقةة ا .3

 الموبقة.

و وفةي  ةال إحخةال  .4 ريك شةال يحق للمتعهد تضمين الكفتيريا أو أي يزء منهةا نها يةا

و.  في العمع يج  إعام الدا رة موبقا

و  .5   الكشة   وةللمتعهد ويتم توليم الكفتيريا واألثاث والمعدات المويوحة فيها  اليا

 النها ي المعد من قبع الدا رة.

ب بيةةةل الطعةةةام والشةةةراإعةةةداح و عمال الكفتيريةةةا إال لغايةةةاتال يحةةةق للمتعهةةةد اخةةةت .6

 الموموح بهما وفق حعوة العطاء المتفق عليها.

وكاخةةةات وصةةةحوا  يقةةةوم المتعهةةةد بشةةةراء المةةةواح الازمةةةة مةةةن طعةةةام وشةةةراب .7

 ومواح تنظي  للبوفيه على  وابه الخاص. زيايية/باختكية/ كرتوا.....الخ

 فقط وذلك مقابع قيمة الضماا .هرباء المياه والكتقدم الدا رة المكاا و .8

 

ق وتجةةدح باتفةةا كتةةاب مباشةةرة العمةةعتكةةوا مةةدة االتفاقيةةة لوةةنة وا ةةدة مةةن تةةاريخ  .9

 الطرفين في  ال رغبت الدا رة بذلك.
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               علةةةةةى المتعهةةةةةد تقةةةةةديم شةةةةةهاحات عةةةةةدم محكوميةةةةةة وتقةةةةةديم شةةةةةهاحات صةةةةةحية  .10

الجهةةةات المعنيةةةة لجميةةةل  )خلةةةو مةةةن األمةةةرا  الوةةةارية والمعديةةةة  وذلةةةك مةةةن

 العاملين.

لةى أا على المتعهد تةوفير األيهةزة واألحوات المطلوبةة والازمةة للقيةام بالعمةع ع .11

 تكوا بموتوى ال يقع عن ييد.

اي تجهيةةزات خاصةةة لمكةةاا البوفيةةة تكةةوا علةةى نفقةةة المتعهةةد وبعةةد اخةةذ موافقةةة  .12

 الدا رة الخطية .

 نخة  اول وفةي  ةال ا ضةار مةواح نخة يلتزم المتعهد باا تكةوا المةواح المقدمةة  .13

  ثةةاني او ثالةةم يةةتم االتفةةاق علةةى خةةعر عةةاحل وذلةةك لكافةةة المةةواح المقدمةةة و وةة

 قا مة االخعار المتفق عليها .

 

مةدير يغةرم المتعهةد عنةد وقةوت التقصةير أو ابخةال بشةروط العطةاء مةن قبةع ال:  خامسا  

 -ابحاري والمالي وذلك على النحو التالي:

 .تنبيهاألولى المخالفة  .1

 .إنذارالمخالفة الثانية  .2

 .يغرم المتعهد مائة دينارالمخالفة الثالثة  .3

 .قهالتخاذ القرار المناسب بح الشراء المحليةيحول إلى لجنة المخالفة الرابعة  .4
 

  حينةار 100علةى اا التقةع عةن )المترتبةة علةى المتعهةد  قيمةة االتفاقيةةيةتم حفةل : سادسا  

و  و تدفل خنويا  الةدفلعةن  ، وفةي  ةال التةأخروخال ثاث ايام من توقيل عقد الشةراء   مقدما

 .المبلغ االيمالي  %  من قيمة10ألكثر من عشرة أيام تفر  غرامة )
 

الةى  ويمكةن تخفةيا العةدح أوقات الةدوام الرخةمي خال  2توفير موظفين عدح ):  سابعا  

 .و و  االصول   بعد أخذ موافقة الويد مدير الشؤوا االحارية والمالية1)
 

 ة .االلتزام باألخعار المتفق عليها  و  عر  الوعر من المتعهد والمرفق:ثامنـا  

 

 : على المتعهد تقديم شهاحة خبرة بهذا المجال لمدة ال تقع عن خنة . تاسعا  

 

ة فوةخ في  ةال تقصةير المتعهةد الموةتمر فةي االعمةال الموكلةة اليةه يحةق للةدا ر : عاشرا  

وبةاء  ن التنفيذ في اي وقةت خةال العةام ، وفةي  ةال انتشةار ايكفالة  والعقد ومصاحرة 

ولحةين  يتم ايقاف االتفاقية حوا اي موؤولية على الدا رة وحوا اي خواره على المنةاقص

 انتهاء الوباء .
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 عشر: الحادي

 يةةاالكافتيربااللتةةزام بقا مةةة األخةةعار المعتمةةدة مةةن اللجنةةة والمتفةةق عليهةةا والمرفقةةة وتعلةةق 

 وةة  االصةةول وتعمةةم علةةى المةةوظفين ويكةةوا المةةدير االحاري والمةةالي  الموةةؤول عةةن 

 متابعة تطبيق وتنفيذ بنوح هذه االتفاقية .

 

 عشر : الثاني

 تعقيم البوفية ويميل احوات الطبخ بكع ما يلزم . -1

يج  اختخدام الكاخات والصحوا ) المواح الوفري فقةط  كاخةات كرتةوا كاخةات  -2

و في  ال انتشار كامماء والمغلقة با   .اي وباء  خصوصا

يجةة  لةةبق القفةةازات والكمامةةات طيلةةة وقةةت العمةةع لجميةةل العةةاملين وتجديةةدها  -3

 بإختمرار وااللتزام بإوامر الدفات و و  االنظمة النافذة .
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 قائمة األسعار المعتمدة
 

 السعر المادة الرقم

 دينار فلس

   قهوة فنجاا .1

   وخطقهوة  .2

   قهوة كبيرة .3

   كاخة شاي  .4

   زهورات مشكلة  .5

   نوكافيه .6

   سندويشات

    مص عاحيخندويشة فافع مل  .1

   كعكخندويشة فافع  .2

   خندويشة لبنة وخنيورة .3

   خندويشة كعك مل يبنة  .4

   مفركةخندويشة كعك  .5

   خندويشة كبدة .6

   أصناف أخرى

   بيبوي وميرندا/علبة .1

   عصير مشكع باكيت صغير .2

  بوكويت / شوكوالته مشكع  .3

   ماء كاخة صغير .4

   ماء علبة صغير  .5

   قاية بيا .6

   قاية بندورة .7

   صحن فول او  مص .8

   صحن كبدة .9

   صحن مفركة .10
 

 

 

 صول.رفة البوفيه حسب األتعمم هذه القائمة على الموظفين وتعلق في غ 

 لي.الماال إحضار أصناف جديدة يتم التنسيق مع المديراإلداري وـــفـي ح 
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 وزارة المالية
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