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   وتفضلوا بقبول فائق اإلحترام ،،،



 وزارة المالية    
 دائرة الموازنة العامة

 
 (10/2022الشروط 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  
اي عققرغ ريققر ملتققز  ب قق  او  اسققتبعاد الرئيسققية مققح الشققراعللمناقصققي و وللءنققة 

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

 
توقيقع وخقت   ضقرورة مقع ص  وصورةعل  نسختي  متطابقتي  ا تقد  العروغ (1

 . امة الوثائح
و القدائرةمي الموققع القذي تمقدده  متضمنة التوريد األردنيبالدينار  األسعارتقد   (2

شاملة للرسو  الءمر ية والضريبة العامة علق  المبيعقال وبميث ت و  ا سعار 
 .واية عوائد م ومية او رير م وميةوالرسو  والضرائب ا خرى 

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

سققريا  العققرغ ومسققب المققدة  يءققب ا  ت ققو  مققدة سققريا  ال يالققة ت طققي مققدة (4
 المطلوبة مي دعوة العطاع  مد ادن  وبخالف ذلل ل  يقب  العرغ.

و علق  او وثقائح الشقراع مي ما  ا عتراغ عل  المواصيال الينيقة المطرومقة (5
المناقب ا  يمدد المواصية / المواصيال المعترغ علي ا وا  يدع  اعتراض  

ا وبخقالف ذلقل مقد  دائقرة الموازنقة بنشرال منية او  تالوءال تؤ د مءت  علي 
العامققة ريققر ملزمققة بققالن ر مققي هققذه ا عتراضققال وعلقق  ا  يققت  تقققدي  هققذه 
ا عتراضال قب  وقل  اف م  الموعد الممدد ليتح العروغ وعل  ا    يقق  

 ايا  عم  . خمسةع  

يعق  يعتبر قرار ا مالة نامذ الميعو  اعتباراً م  تقاري  تبلقا المتع قد الققرار بتوق (6
ا  اذا ورد الشققراع وهققو التققاري  الققذي يققت  ميقق  دمققع رسققو  الطوابققع  عقققدعلقق  

 خالف ذلل مي القرار.

  يت  امالة اي عطاع عل  شر ة اءنبية مقا لق  ي ق  ل قا ممثق  اردنقي او م تقب  (7
مسء  مي ا رد  مسب ا صو و وتت  ا مالة عل  الممث  ا ردني او الم تب 

 .وسوف يت  منح األمضلية للمنتءال الممليةنبية المسء   و ي  للشر ة ا ء

يت  تقدي  الخدمة المطلوبة داخ  مبن  دائرة الموازنة العامة ولمدة سقنة ميالديقة   (8
 م  تاري  امر المباشرة الصادر ع  دائرة الموازنة .

يءققب ذ ققر الققرق  الققوطني لضققريبتي الققدخ  والضققريبة العامققة علقق  المبيعققال  (9
اضققح ورققق  صققندوي البريققد ورققق  اليققا   وال ققاتف والضققما  وا سقق  بشقق   و

 وتمديد المنطقة والرمز البريدي.



يءب ا  ت و  المواصيال الواردة مي عرغ المناقب واضقمة ومبوبقة بشق    (10
ءيد بميث ت و  الومدة وال مية والسعر ا مرادي وا ءمالي وبلقد المنشقه واسق  

 .مدة تنييذ العطاع ومدة التسلي  و الشر ة الصانعة مبينة إزاع    مادة

يعتبر تقدي  العرغ م  قب  المناقب ته يداً من  بهن  اءقرى التزامقاً مقع الشقر ة  (11
المصنعة ب امق  اللقواز  المعروضقة وضقم  مواصقيال وشقروط دعقوة العطقاع 

  العرغ المقد  م  قبل (.

علقققق  المنققققاقب ا  يققققذ ر صققققرامة مققققي عرضقققق  اسقققق  الشققققر ة الصققققانعة  (12
(Manufacture)  ة الموردة واس  الشر(Supplier)  ال عل  مدة وإسق  بلقد 

 المنشه ا  طلب ذلل .

 -يلتز  المناقب باستعما  نماذج الضمانال / ال يا ل المرمقة التالية: (13

 (.21نموذج سند  يالة دخو  العطاع رق   ل.د/د. .ع  .ا
 (.22نموذج سند  يالة مس  تنييذ رق   ل.ل/د. .ع  .ب

 (.6.ع تع د شخصي لضما  سوع المصنعية  د.  .ج

 .(2نموذج التزا    د. .ع د.     

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

يءوز قبو  ضمانة سوع المصنعية م  المتع دي  الذي  يشار و  مي العطاعال  (14
بش   مستمر عل  ش    يالة عدلية سنوية او تع د شخصي سنوي ومسب 
الما  رير ممددة القيمة مصدي م   اتب العد  يضم   امة اللواز  لءميع 

 العطاعال التي تما  عل  ذلل المتع د.

لمدة القانونية مق  تقاري  ا مالقة المبدئيقةو ويمقح تقب  ا عتراضال مقط خال  ا (15
 .عتراغ خال  المدة القانونية مقطللمناقب الذي تل   عن  ا مالة المبدئية ا 

ا  ي و  عرغ السعر  ام  وواضح وا  يشم  السعر المقد  ءميقع الضقرائب  (16
 الم ومية.

ل يءب عل  المناقب المتقد  ا  ي و  صامب اختصاب مي صقيانة السقيرمرا (17
 ولدي  األهلية والمالعة المالية الالزمة.

 يءب اعتماد الل ة العربية مي تقدي  العروغ م  قِب  المناقصي . (18

%( ويسقتبعد 3  يقب  اي عرغ بدو   يالقة دخقو  عطقاع بقيمقة   تقق  عق    (19
 موراً .

يءقب التوقيقع علقق  امقر الشققراع  عققد الشقراع( مقق  قِبق  المنققاقب الممقا  عليقق   (20
   عم  مقط.خال  ثالث ايا

ي و  سعر عقد الشراع ثابل ومقي خقالف ذلقل يقنب المنقاقب علق  بنقد تعقدي   (21
 السعر.

 تقيي  العروغ عند دراست ا عل  اسا  الءودة وال لية.يت  سوف  (22

 توقيع نموذج إققرار بم قر ا متيقا  واليسقاد واي ممارسقال تنطقوي علق  ذلقل (23
 .م  قب  المناقصي 

 
 



  -  دمعتي   ما يلي :تدمع قيمة ا تياقية السنوية عل (24
( اشقق ر مقق  تققاري  توقيققع 6%( مقق  قيمققة ا تياقيققة بعققد مققرور  50  -ا 

 ا تياقية . 
( شقق ر مقق  تققاري  توقيققع 12%( مقق  قيمققة ا تياقيققة بعققد مققرور  50   -ب

 ا تياقية .
( دنانير اردني بعد انت اع مدة 10يت  اعتماد ررامة تهخير ع     يو  بقيمة   (25

%( 15مي قرار اإلمالة ومسب األصو  وبما   يتءاوز   التوريد المذ ورة

 م  قيمة العقد.
يلتز  اليريح الثاني با ستءابة بالرد وتمديد مدة إصالح العط  لطلبال الدائرة  (26

( ساعة م  لم ة 24للقيا  بعمليال الخدمة المتعاقد علي  خال  مترة اقصاها  

ً وعلي   سوف يت  اعتماد ررامة تهخير تبليا اليريح الثاني هاتييا او ال ترونيا
( دنانير اردني مي ما  عد  ا لتزا  بالمضور لعم  10ع     ساعة بقيمة  

الصيانة الالزمة وخال  المدة المقررة ومسب األصو  وبما   يتءاوز 
 %( م  قيمة العقد.15 

بمقا    ت قري  المنقاقب الرئيسيةمي ما  مخالية بنود العطاع يمح للءنة الشراع  (27
%( مقق  قيمققة العقققد ا ءماليققة والمطالبققة بقيمققة العطقق  والضققرر 15  عقق   يققق

 الناشئ ع  مخالية بنود العطاع .

  يمو  مقرغ ررامقة التقهخير علق  المتع قد مق  مقح القدائرة او لءنقة الشقراع  (28
 مي المطالبة بالعط  والضرر الناشئ ع  التهخير مي تنييذ العقد . الرئيسية

 ية  المرمق ( .ا لتزا  بالمواصيال الين (29
 ( يو  .120يلتز  المناقب ا    تق  صالمية العرغ ع    (30

ب بققدمع الطوابققع والرسققو  القانونيققة وال يققا ل المطلوبققة خققال  يلتققز  المنققاق (31
 عشرة ايا  عم  رسمي م  تاري  توقيع عقد الشراع .

إل قاع عمليقة الشقراع او اي مق  إءقراعال يمح للدائرة او لءنة الشراع الرئيسقية  (32
لشقراع قبقق  توقيقع المنققاقب عققد الشققراع دو  ا    ي قو   ي مقق  المناقصققي  ا

المققح مققي الرءققوع علقق  لءنققة الشققراع بققهي خسققارة او ضققرر و  يترتققب  علقق  
 الدائرة اي التزامال مادية او رير مادية .

ان قاع العققد مقي مقا  تقصقير المتع قد مقي للدائرة او لءنة الشراع الرئيسقية  يمح (33
منقق  او مققي مققا  التالعققب وا متيققا  والرشققوة او مققي مققا   انءققاز المطلققوب

ؤلية ي ضقرر او مسقوالمتع قد وذلقل دو  اال روف القاهرة او مي ما  امقال  
ؤلية القانونيقة والماليقة عل  دائرة الموازنة العامقة ويتممق  المتع قد  امق  المسقو

 ع  ذلل .

 
 

 ،،،مع االحترام
 



 األجهزة الموجودة في غرفة السيرفر:

QTY Description 

2 HP Server DL560 Gen9-8SEF 

1 HP Server DL380 Gen9-8SEF 

1 HP Storage – MSA 2040 ES SAN DC SEF  

2 HP 8/8 Base SAN Switch 

1 HP 3800-48G-PoE+4SEP Switch 

12 Aruba 2530 48G Switch 

1 Liebert GXT3 6KVA 230V RT UPS 

3 VM’S:  ADC + PDC + Oracle Enterprise Linux 

 

 

 


