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 وزارة المالية    
 دائرة الموازنة العامة

 
 (6/2022بدعوة 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
وقققع الققذي تمققدده متضققمنة التوريققد مقق  الم األردنقق بالققدينار  األسققعارتقققد   (2

شقاملة للرسقو  الءمر يقة والضقريبة العامقة و وبميق  ت قو  ا سقعار الدائرة
وايققة عوائققد م وميققة او ريققر علقق  المبيعققال والرسققو  والضققرائ  ا خققر  

 .م ومية

 عل  المناقب اعتماد دعوة العطاع ومرمقات ا لتعبئة عرض  علي ا. (3
%( م  3تق  ع     يقب  اي عرغ بدو   فالة دخو  عطاع بقيمة    (4

 القيمة ا ءمالية ويستبعد موراً .

يء  ا  ت و  مدة سريا  ال فالة تغط  مقدة سقريا  العقرغ ومسق  المقدة  (5
 المطلوبة م  دعوة العطاع  مد ادن  وبخالف ذلل ل  يقب  العرغ.

و او وثقائح الشقراع م  مقا  ا عتقراغ علق  المواصقفال الفنيقة المطرومقة (6
اصفة / المواصفال المعتقرغ علي قا وا  يقدع  عل  المناقب ا  يمدد المو

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

 ايا  عم  . خمسةوعل  ا    يق  ع  

يعتبققر قققرار ا مالققة نامققذ المفعققو  اعتبققاراً مقق  تققاريل تبلقق  المتع ققد القققرار  (7
ا  الشراع وهو التاريل القذي يقت  ميق  دمقع رسقو  الطوابقع  عقدبتوقيع  عل  

 اذا ورد خالف ذلل م  القرار.

  يققت  امالققة اي عطققاع علقق  شققر ة اءنبيققة مققا لقق  ي قق  ل ققا ممثقق  اردنقق  او  (8
ا رد  مس  ا صو و وتت  ا مالة عل  الممثق  ا ردنق   م ت  مسء  م 

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

يت  تقدي  خدمة الن امة الالزمة داخ  مبن  دائرة الموازنة العامة مع ءميع  (9
 المرامح والسامال .



 

المقققواد توريققد وذلققل بعقققد  شققق ريةتققدمع قيمققة ا تفاقيقققة علقق  شققق   دمعققال  (10
 المطلوبة مس  قرار ا مالة وبموء  تقرير لءنة الن امة ن اية    ش ر .

لضقريبت  القدخ  والضقريبة العامقة علق  المبيعقال يء  ذ ر الرق  القوطن   (11
ف وا س  بش   واضح ورق  صندوق البريد ورقق  الفقا و وال قاتوالضما  

 .وتمديد المنطقة والرمز البريدي

ا  ت ققو  المواصققفال الققواردة مقق  عققرغ المنققاقب واضققمة ومبوبققة  يءقق  (12
بش   ءيد بمي  ت و  الومدة وال ميقة والسقعر ا مقرادي وا ءمقال  ومتقرة 

 .شر ة الصانعة مبينة إزاع    مادةالتسلي  وبلد المنشه واس  ال

العققرغ مقق  قبقق  المنققاقب ته يققداً منقق  بهنقق  اءققر  التزامققاً مققع يعتبققر تقققدي   (13
لمصققنعة ب امقق  اللققواز  المعروضققة وضققم  مواصققفال وشققروط الشققر ة ا

 .ة العطاع  العرغ المقد  م  قبل (دعو

علققق  المنقققاقب ا  يقققذ ر صقققرامة مققق  عرضققق  اسققق  الشقققر ة الصقققانعة  (14
(Manufacture)  واس  الشر ة الموردة(Supplier)  وإسق   ال عل  مقدة

 .بلد المنشه

 -يلتز  المناقب باستعما  نماذج الضمانال / ال فا ل المرمقة التالية: (15

 .(21دخو  العطاع رق   ل.د/د. .ع  نموذج سند  فالة .ا
 .(22لة مس  تنفيذ رق   ل.ل/د. .ع نموذج سند  فا . 

 .(6ص  لضما  سوع المصنعية  د. .ع تع د شخ .ج

 .(2نموذج التزا    د. .ع د.     

 .(31امة  د. .ع نموذج بيانال عهـ .     

يءققوز قبققو  ضققمانة سققوع المصققنعية مقق  المتع ققدي  الققذي  يشققار و  مقق   (16
العطققاعال بشقق   مسققتمر علقق  شقق    فالققة عدليققة سققنوية او تع ققد شخصقق  

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

راضققال مقققط خققال  المققدة القانونيققة مقق  تققاريل ا مالققة المبدئيققةو تقبقق  ا عت (17
عتققراغ خققال  المققدة ويمققح للمنققاقب الققذي تلغقق  عنقق  ا مالققة المبدئيققة ا 

 .القانونية مقط

وا  يشقققم  السققعر المققققد  ءميقققع عقققرغ السقققعر  امقق  وواضقققح ا  ي ققو   (18
 ئ  الم ومية.الضرا

للطاقة والمياه إذا  انل  يء  ا  يراع  م  اللواز  الموردة ا  ت و  مومرة (19
اققة المتءقددة مق  مقا  الماءقة طبيعة المواد تتطل  ذلل ويءق  اسقتخدا  الط

 لذلل وا  تراع  الءوان  البيئية وا ءتماعية والصمة والسالمة العامة .

صام  اختصاب مق  توريقد اللقواز  المطلوبقة يء  عل  المناقب المتقد   (20
 ولدي  المالعة المالية الالزمة.

 ب  المناقصي .لغة العربية م  تقدي  العروغ م  ق  اعتماد اليء   (21



يت  اعتماد ررامة التهخير ومس  المذ ور م  قرار ا مالة  وبما   يتءاوز  (22
 %( م  قيمة ا تفاقية.15 

ي و  سعر عقد الشراع ثابل وم  خالف ذلل ينب المناقب عل  بند  (23
 تعدي  السعر.

ب  المنقاقب الممقا  عليق  شراع( م  ق  عل  امر الشراع  عقد اليء  التوقيع  (24
 خال  ثال  ايا  عم  مقط.

 تقيي  العروغ عند دراست ا عل  اساو الءودة وال لفة.يت  سوف  (25

الغاع عملية الشراع او اي م  إءقراعال الشقراع  الرئيسية للءنة الشراع يمح (26
قب  توقيع المناقب عقد الشراع دو  ا  ي و  ألي م  المناقصي  المقح مق  

ل  لءنة الشراع بهي خسارة او ضرر و  يترت  عل  القدائرة اي ع عالرءو
 ومس  الن ا  اعاله.التزامال مادية او رير مادية 

يمققح للءنققة الشققراع الرئيسققية بققرمغ  قق  العققروغ المقدمققة الي ققا او الغققاع  (27
 اءراعال المناقصة ومس  ا ن مة النامذة

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

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

يءوز ان اع العققد مق  مقا  تقصقير المتع قد مق  انءقاز المطلقو  منق  او مق   (30
و م  مقا  ال قروف الققاهرة او مق  مقا  ما  التالع  وا متيا  والرشوة ا

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

 ( يو  .90يلتز  المناقب ا    تق  صالمية العرغ ع    (31

ال فا ل المطلوبة خال  يلتز  المنامب بدمع الطوابع والرسو  القانونية و (32
 عشرة ايا  عم  رسم  م  تاريل توقيع عقد الشراع .

 ا لتزا  بالمواصفال الفنية المرمقة . (33
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