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 (8/2022الشروط الخاصة بدعوة العطاء رقم )

 
وتعليماتقق   2022( لسققنة 8رقققا   المشققترياا الاموميققةتطبققأ كامققاا ن ققاا  

تن ققيا ااققراااا العطققاااا وشققروط ايشققتراك نيمققا( وتمققو  ملزمققة تعليمققاا  
اد كي عرض غيققر ملتققزا بمقق  كو أ استبعا   الرئيسية  المشتريااللمناقصي ، وللانة  

اد هذه الشروط ويعتبر تقديا العرض م  قب  المناقص بأنقق  موانققأ علقق  بعض كو ك
 التالية :قاميع الشروط الخاصة والعامة 

 
توقيققع وخققتا مانققة مع    ص  وصورةعل  نسختي  متطابقتي  ك  تقدا العروض (1

 .الوثائأ
الموقققع الققذي تاققدده متضققمنة التوريققد نقق     األردنقق بالققدينار    األسققعارتقدا   (2

شققاملة للرسققوا الامرميققة والضققريبة العامققة ، وبايث تمو  ايسعار  الدائرة
وايققة عوائققد اموميققة او غيققر عل  المبيعاا والرسوا والضققرائا ايخققر  

 .امومية
 عل  المناقص اعتماد دعوة العطاا ومرنقاتما لتعبئة عرض  عليما. (3

ا  العققرض واسققا المققدة ياا ا  تمو  مدة سريا  المفالة تغط  مدة سري  (4
 المطلوبة ن  دعوة العطاا ماد ادن  وبخالف ذلك ل  يقب  العرض.

، كو وثققائأ الشققراا  ن  اا  ايعتراض عل  المواصققفاا الفنيققة المطرواققة (5
عل  المناقص ا  يادد المواصفة / المواصفاا المعترض عليمققا وا  يققدعا 

خققالف ذلققك نقق   اعتراض  بنشراا ننية او متالوااا تؤمد ااتقق  عليمققا وب 
دائرة الموازنة العامة غير ملزمة بققالن ر نقق  هققذه ايعتراضققاا وعلقق  ا  
يتا تقديا هذه ايعتراضاا قب  وقا ماف م  الموعد المادد لفتح العروض 

 اياا عم  .  خمسةوعل  ا  ي يق  ع   

يعتبر قرار اياالققة نانققذ المفعققو  اعتبققاراي مقق  تققاريه تبلققا المتعمققد القققرار  (6
اي عل  امر الشراا وهو التاريه الذي يتا نيقق  دنققع رسققوا الطوابققع بتوقيع   

 اذا ورد خالف ذلك ن  القرار.

ي يتا ااالة كي عطاا عل  شققرمة اانبيققة مققا لققا يمقق  لمققا ممثقق  اردنقق  او  (7
ممتا مسا  ن  ايرد  اسا ايصو ، وتتا اياالة عل  الممث  ايردنقق  

وسققوف يققتا مققنح األنضققلية  او الممتققا المسققا  موميقق  للشققرمة ايانبيققة
 .للمنتااا المالية

 والتسققليابعققد التوريققد  للمراسقق  والمنققا      صيانة واعادة التاهي يتا دنع ثم    (8
 . الشراا  عقد( يوا م  التوقيع عل  30عل  ا  تمو  مدة التوريد خال   

 داخ  المواقع الت  تاددها الامة المستفيدة. تسليا اللوازا المطلوبةيتا   (9



لضريبت  الدخ  والضققريبة العامققة علقق  المبيعققاا رقا الوطن   ياا ذمر ال (10
ف وايسا بشم  واضح ورقا صندوق البريد ورقا الفققامو والمققات والضما   

 .وتاديد المنطقة والرمز البريدي
ياا ا  تمو  المواصفاا الققواردة نقق  عققرض المنققاقص واضققاة ومبوبققة  (11

وايامققال  ونتققرة بشم  ايد بايث تمو  الوادة والممية والسعر اينققرادي  
 .شرمة الصانعة مبينة إزاا م  مادةالتسليا وبلد المنشأ واسا ال

 -يلتزا المناقص باستعما  نماذج الضماناا / المفايا المرنقة التالية: (12
 .(21دخو  العطاا رقا  ك.د/د. .ع   نموذج سند مفالة .ك
 . ( 2نموذج التزاا   د. .ع . ا   

 . (31نموذج بياناا عامة  د. .ع .  اق      

 .  م  تاريه ايستالا النمائ   تقديا مفالة صيانة صيانة لمدة ثالث سنواا  د.        

 ( . 6هق . تعمد شخص  لضما  سوا المصنعية رقا  د. .ع      

ياققوز قبققو  ضققمانة سققوا المصققنعية مقق  المتعمققدي  الققذي  يشققارمو  نقق   (13
دليققة سققنوية او تعمققد شخصقق  العطاااا بشم  مسققتمر علقق  شققم  مفالققة ع

م  ماتا العد  يضم  مانة سنوي واسا الاا  غير ماددة القيمة مصدق  
 .طاااا الت  تاا  عل  ذلك المتعمداللوازا لاميع الع

تقب  ايعتراضاا نقققط خققال  المققدة القانونيققة مقق  تققاريه اياالققة المبدئيققة،  (14
خققال  المققدة   عتققراضوياأ للمناقص الققذي تلغقق  عنقق  اياالققة المبدئيققة اي

 .القانونية نقط
وا  يشققم  السققعر المقققدا اميققع عققرض السققعر مامقق  وواضققح ك  يمققو   (15

 ئا الامومية.الضرا

 .ياأ للمناقص  تقديا عرض  لمادة كو كمثر م  المواد المطلوبة (16
صااا اختصاص ن  توريد اللققوازا المطلوبققة ياا عل  المناقص المتقدا   (17

 ولدي  المالاة المالية الالزمة.

 ب  المناقصي .لغة العربية ن  تقديا العروض م  ق  اعتماد الياا   (18

%( 3ي يقبقق  كي عققرض بققدو  مفالققة دخققو  عطققاا بقيمققة ي تققق  عقق    (19
 ويستبعد نوراي .

ب  المناقص الماققا  عليقق  عل  كمر الشراا  عقد الشراا( م  ق  ياا التوقيع   (20
 خال  ثالث كياا عم  نقط.

 السارية .  واسا اين مةيتا اعتماد غرامة تأخير   (21

يمو  سعر عقد الشققراا ثابققا ونقق  خققالف ذلققك يققنص المنققاقص علقق  بنققد  (22
 تعدي  السعر.

 تقييا العروض عند دراستما عل  كساو الاودة والملفة.يتا  سوف   (23

للانة الشققراا الغققاا عمليققة الشققراا كو كي مقق  إاققراااا الشققراا قبقق    ياأ (24
  الاققأ نقق  توقيع المناقص عقققد الشققراا دو  ك  يمققو  ألي مقق  المناقصققي 

 الراوع عل  لانة الشراا بأي خسارة كو ضرر واسا الن اا كعاله.



توقيع نموذج إقرار با ققر اياتيققا  والفسققاد وكي ممارسققاا تنطققوي علقق   (25
 .م  قب  المناقصي  ذلك

ن  اا  مخالفة بنود العطاا يتا تغريا المناقص بما ي يق  ع  قيمة الضرر  (26
 مة العقد اإلامالية.%( م  قي 15الااص  وبما ي يزيد ع   

ياوز انماا العقد ن  اا  تقصير المتعمققد نقق  اناققاز المطلققوا منقق  او نقق   (27
اا  التالعا واياتيا  والرشوة او ن  اا  ال روف القققاهرة او نقق  اققا  

ؤلية عل  دائرة الموازنة العامة ي ضرر او مسو المتعمد وذلك دو  اانالو  
 والمالية ع  ذلك .  ويتام  المتعمد مام  المسوؤلية القانونية

 

 
 ،،، مع االحترام 

 



 عطاء رقم )2022/8(

 

 ملخص أثاث مكاتب الدائرة )الكراسي والكنب (

 الرقم   اللوازم  العدد  مالحظات
-1 صيانة عامة للكرسي  43 عمل كل ما يلزم   

موظفين  5كراسي القاعات + (اللون كاحتاستبدال القماش ) صيانة مع  35   2-  

كراسي  تنجيد 68 عمل كل ما يلزم   3-  

-4 اعادة تنجيد وتاهيل الكنب  62 عمل كل ما يلزم   
 

يرجى العلم بان هذه الكميات تقبل الزيادة والنقصان وحسب حاجة العمل  .*    



قصير +كرسي دوار ظهر طويل 

الدائرةتحدد بناء على التنسيق مع المعنين ب:الكمية المطلوبة

.والتقديم بالسعر االفرادي 

المواصفات الفنية•

تنجيد وصيانة كراسي دوار هزاز هيدروليك منجد •

.طبقتين وعمل جميع مايلزم 

ط االسفنج المستخدم للظهر ضغط وسط والقاعدة ضغ•

.عالي نخب اول 

الجلد او القماش المستخدم  يجب ان يكون نوعية •

.ممتازة نخب اول ، وحسب اللون المطلوب 

المقعد   يجب ان تتحرك الى أعلى واسفل  قاعدة•

بواسطة جك معدني وعلى ان يتحرك الظهر للخلف 

.بسهولة وحسب  نوعية الكرسي 

.ويجب تقديم قاعدة كروم او نوعية نخب اول •

.اسود او بني او حسب طلب الدائرة : اللون .     



:  المواصفات الفنية 

سم 88*70*65: القياس 

هر القاعدة والظشد خشب، التنجيد الكنب ودهان 

، المسافة بين كل (مطاط)كاوتشمركب بداخله ال

سم،االيادي والقاعدة والظهر 5شريحة ال تزيد عن 

.جلد صناعي نخب اول منجدة ب

.عاليضغط : االسفنج المستخدم 

.اخضر او بني حسب طلب الدائرة: اللون 

.نوعية القماش يجب ان تكون ممتازة نخب اول 

:الدهان 

مدهونة بمادتي السلر واللكر بدرجة اللون واللمعة 

.المطلوبة

ع تحدد بناء على التنسيق م:الكمية المطلوبة

ادي المعنين بالدائرة والتقديم بالسعر االفر

مفردكنب 


