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 واقبلوا اإلحترام ،،،
 

                                                                               
 



 وزارة المالية    
 دائرة الموازنة العامة

 
 (9/2022الشروط الخاصة بدعوة العطاء رقم )

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

تن قققي  اءقققراعال العطقققاعال وشقققروط ا شقققترال مي قققا( وت قققو  ملزمقققة تعليمقققال  
مقد ر ملتز  ب ق  او بعقض او اح استبعاد اي عرض غيم الشراعللمناقصي ، وللءنة 

هذه الشروط ويعتبر تقدي  العرض م  قب  المناقص بأن  موامح على ءميق  الشقروط 
 التالية :ـالخاصة والعامة 

 
توقيق   ضقرورة مق  صق  وصقورةعلقى نسقختي  متطقابقتي  ا تقد  العقروض (1

 .وخت   امة الوثائح
الققذي تمققدده  متضققمنة التوريققد مقق  الموققق  األردنقق بالققدينار  األسققعارتقققد   (2

شقاملة للرسقو  الءمر يقة والضقريبة العامقة ، وبميق  ت قو  ا سقعار الدائرة
وايققة عوائققد م وميققة او غيققر علققى المبيعققال والرسققو  والضققرائ  ا خققر  

 .م ومية

 على المناقص اعتماد دعوة العطاع ومرمقات ا لتعبئة عرض  علي ا. (3

رض ومسق  المقدة يء  ا  ت و  مدة سريا  ال فالة تغط  مقدة سقريا  العق (4
 المطلوبة م  دعوة العطاع  مد ادنى وبخالف ذلل ل  يقب  العرض.

، او وثقائح الشقراع م  مقا  ا عتقراض علقى المواصقفال الفنيقة المطرومقة (5
على المناقص ا  يمدد المواصفة / المواصفال المعتقرض علي قا وا  يقدع  

لقل مق   اعتراض  بنشرال منيقة او  تالوءقال تد قد مءتق  علي قا وبخقالف ذ
دائرة الموازنة العامقة غيقر ملزمقة بقالن ر مق  هقذه ا عتراضقال وعلقى ا  
يت  تقدي  هذه ا عتراضال قب  وقل  اف م  الموعد الممدد لفتح العروض 

 ايا  عم  . خمسةوعلى ا    يق  ع  

يعتبققر قققرار ا مالققة نامققذ المفعققو  اعتبققاراب مقق  تققاريل تبلقق  المتع ققد القققرار  (6
ا  الشراع وهو التاريل القذي يقت  ميق  دمق  رسقو  الطوابق   دعقبتوقيع  على 

 اذا ورد خالف ذلل م  القرار.

  يققت  امالققة اي عطققاع علققى شققر ة اءنبيققة مققا لقق  ي قق  ل ققا ممثقق  اردنقق  او  (7
م ت  مسء  م  ا رد  مس  ا صو ، وتت  ا مالة على الممثق  ا ردنق  

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

الخدمة وبش   ش ري وم  خال  مواتير تققد  مق  قبق  المنقاقص يت  دم  ثم   (8
  المما  علي  العطاع وذلل بعد استال  قس  اللواز .

 
 



 .مبنى دائرة الموازنة العامة داخ   المطلوبة تقدي  الخدمةيت   (9

واضققمة ومبوبققة  يءقق  ا  ت ققو  المواصققفال الققواردة مقق  عققرض المنققاقص (10
 .بش   ءيد بمي  ت و  الومدة وال مية والسعر ا مرادي وا ءمال  

ب مقق  يعتبققر تقققدي   (11 العققرض مقق  قبقق  المنققاقص تأ يققداب منقق  بأنقق  اءققر  التزامققا
الشققر ة المصققنعة ب امقق  اللققواز  المعروضققة وضققم  مواصققفال وشققروط 

 .ة العطاع  العرض المقد  م  قبل (دعو

 -ا  نماذج الضمانال / ال فا ل المرمقة التالية:يلتز  المناقص باستعم (12
 .(22لة مس  تنفيذ رق   ل.ل/د. .ع نموذج سند  فا .ا

 .(2نموذج التزا    د. .ع د.     

 .(31نموذج بيانال عامة  د. .ع هـ .     

تقبقق  ا عتراضققال مقققط خققال  المققدة القانونيققة مقق  تققاريل ا مالققة المبدئيققة،  (13
عتققراض خققال  المققدة نقق  ا مالققة المبدئيققة ا ويمققح للمنققاقص الققذي تلغققى ع

 .القانونية مقط

ا  ي ققو  عقققرض السقققعر  امقق  وواضقققح وا  يشقققم  السققعر المققققد  ءميققق   (14
 الضرائ  الم ومية.

يء  ا  يراع  م  اللواز  الموردة ا  ت و  مومرة للطاقة والمياه إذا  انل  (15
طبيعة المواد تتطل  ذلل ويءق  اسقتخدا  الطاققة المتءقددة مق  مقا  الماءقة 

 لذلل.

توريققد خققدمال ميققاه صققام  اختصققاص مقق  يءقق  علققى المنققاقص المتقققد   (16
 المالعة المالية الالزمة.و الشر  ولدي  ا هلية

 ب  المناقصي .لغة العربية م  تقدي  العروض م  ق  ليء  اعتماد ا (17

ب  المنقاقص الممقا  عليق  على امر الشراع  عقد الشراع( م  ق  يء  التوقي   (18
 خال  ثال  ايا  عم  مقط.

( دنقانير اردنق  بعقد انت قاع 10يت  اعتماد غرامة تأخير عق   ق  يقو  بقيمقة   (19

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

يلتقققز  الفريقققح الثقققان  با سقققتءابة بقققالرد وتمديقققد مقققدة إصقققال  العطققق  مققق   (20
 مققدةال ققولرال لطلبققال الققدائرة للقيققا  بعمليققال الخدمققة المتعاقققد عليقق  خققال  

ب  ( ساعة م  لم ة تبلي  الفريح الثان  هاتفيا24اقصاها   وعليق   او ال ترونيقا
( دنقانير اردنق  مق  10غرامة تأخير ع     ساعة بقيمقة  سوف يت  اعتماد 

ما  عقد  ا لتقزا  بالمضقور لعمق  الصقيانة الالزمقة وخقال  المقدة المققررة 
 %( م  قيمة العقد.15ومس  األصو  وبما   يتءاوز  

ي ققو  سققعر عقققد الشققراع ثابققل ومقق  خققالف ذلققل يققنص المنققاقص علققى بنققد  (21
 تعدي  السعر.

 
 
 



 

 روض عند دراست ا على اساس الءودة وال لفة.تقيي  العيت  سوف  (22

توقيقق  نمققوذج إقققرار بم ققر ا متيققا  والفسققاد واي ممارسققال تنطققوي علققى  (23
 .م  قب  المناقصي  ذلل

م  ما  مخالفة بنود العطاع يت  تغري  المناقص بما   يق  ع  قيمة الضقرر  (24
 %( م  قيمة العقد ا ءمالية.15الماص  وبما   يزيد ع   

اع العققد مق  مقا  تقصقير المتع قد مق  انءقاز المطلقو  منق  او مق  يءوز ان  (25
ما  التالع  وا متيا  والرشوة او م  مقا  ال قروف الققاهرة او مق  مقا  

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

 .الواردة م  دعوة العطاعبالمواصفال الفنية ا لتزا   (26

 يلتز  المناقص ا  يذ ر م  عرض  مدة تنفيذ العقد ومدة التسلي  . (27
 ( يو  .90يلتز  المناقص ا    تق  صالمية العرض ع    (28

بقدم  الطوابق  والرسقو  القانونيقة وال فقا ل المطلوبقة خقال   المناقصيلتز   (29
 عقد الشراع . عشرة ايا  عم  رسم  م  تاريل توقي 

إلغققاع عمليققة الشققراع او اي مقق   الرئيسققية الشققراع للءنققة يمققح للققدائرة او  (30
إءراعال الشراع قب  توقي  المناقص عقد الشقراع دو  ا    ي قو   ي مق  
المناقصي  المح م  الرءقوع علقى لءنقة الشقراع بقأي خسقارة او ضقرر و  

 ة .يترت   على الدائرة اي التزامال مادية او غير مادي
ولمققدة عشققرة ايققا  ويققت   22/5/2022يققت  اسققتدراج العققروض اعتبققارا مقق   (31

وتفقققققتح العقققققروض مققققق   30/5/2022اسقققققتقبا  العقققققروض متقققققى تقققققاريل 
ب .11الساع    30/5/2022  ( صباما
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 المواصفات الفنية

 

  خدمات مياه شرب معدنية شراء 
 
 
 

 السادة :...........................................................
 
 

        المواصفات الفنية المطلوبة :             
( 1214/2018مطابقااة لشاا وط القاااادة الفنيااة   اا    معباا ةشاا   ميااا   -1

 .وحس  ش وط وزا ة الصحة اال دنية 
 ال تكاون مساتعمل  أن بحيا   حا ، با د( ( كول ات ماء15ااا ة الدائ ة   -2

 . جديدة(  نهائيا  

( 4العبوة كل   نفس الى ان تستبدل ( ابوة ماء للتبديل50ااا ة الدائ ة   -3
للش وط الصحية النتاا  الماواد  ةتكون مستوفي،الى ان شهو  الى االكث 

 لميا  الش   . المستخدمةالبالستيكية 

 صيانة الكول ات مجانا  وتعقيمها كل ا بعة شهو  .يت   -4

 خدمة التوصيل يو  من كل اسبوع يت  االتفاق الي  الحقا  .  -5

 شه يا  حس  فاتو ة مفصلة .  والية الدفع تكون المحاسبة -6

 ومختو  .ان يكون الع ض مغلق  -7

وكافااة الضاا ائ  الضاا يبة العامااة الااى المبيعااات  ان يكااون السااع  شااامل -8
 وال سو  الحكومية .

 % من  يمة العطاء اند االحالة .     10تقدي  كفالة حسن تنفيذ  -9
 2022( لساااانة 8  اااا    المشاااات يات الحكوميااااةااللتاااازا  ب حكااااا  ن ااااا  -10

 وتعليمات  .
 

 
 

 وا بلوا اإلحت ا  ،،،
 

                                                                               
 


