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

 
 .  المطلوبةمواصفات الو شروط  ال -1

 .   قائمة تسعير االصناف -2

 الشروط الخاصة .  -3

 نماذج الكفاالت المطلوبة .  -4
 

               
 

 

 واقبلوا اإلحترام ،،،
 

                                                                               
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 ....... ................................................   الرقــم 

 . .....................................................  التاريـخ

 . ............. .......الموافـق ..................................

 

 
 وزارة المالية 

 العامة الموازنة دائرة

  
 

 

 

  مملكة األردنية الهاشمية    ال    

 www.gbd.gov.jo . الموقع اإللكتروني األردن (11118)( عمان 1860ص. ب : )(  +962 6 5666063: )(  فاكس +962 6 5666065: ) هاتف

 

 
 مواصفات 

 شراء خدمات البوفيه 
   

   وتعليماته .  2019( لسنة 28رقم ) المشتريات الحكوميةااللتزام بأحكام نظام  :اوالً  
 ً  .في حال وجدتمتعهد بدفع رسوم الطوابع القانونية م اليلتز   :  ثانيا

دق علىىش شىىكل كفالىىة بنكيىىة صو شىىي  م ىى  حسن تنفيذيلتزم المتعهد بتقديم تأمين  :ثالثاً  
%( مىىن قيمىىة اةحالىىة 10 ادر عن صحد البنىىو  المحليىىة بنسىىبة ال تقىىل عىىن )

 في حال تمت احالة العطاء عليه . ولمدة سنةاأل لي 
 

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

 

يلتزم المتعهد بالمحافظة على نظافة الكفتيريا وتقديم خدمة جيدة ومســتوى يــحي  .1

 بلباس مخصص لهذه الغاية .ريا وتأمين العاملين فيها جيد للكفتي 

يكون الدوام الرسمي خالل أيــام الــدوام المعتمــدة لاخــة الــداعرة وتســ  تعليمــا   .2

 مدير العام بأوقا  الدوام.عطوفة ال

ال يحق للمتعهد إجراء أي تبدية أو تعدية في الكفتيريا إال بموافقة الــداعرة الخطيــة  .3

 المسبقة.

د تضمين الكفتيريا أو أي جزء منها نهاعياً وفي تــال إلخــال شــري  ال يحق للمتعه .4

 في العمة يج  إعالم الداعرة مسبقاً.

تس  الكشــ  للمتعهد و ا  الموجولة فيها تالياً يتم تسليم الكفتيريا واألثاث والمعد .5

 النهاعي المعد من قبة الداعرة.

والشراب المســموب بهمــا  ال يحق للمتعهد استعمال الكفتيريا إال لغايا  بيع الطعام .6

 وفق لعوة العطاء المتفق عليها.

يقوم المتعهد بشراء الموال الالزمة من طعام وشراب وموال تنظيــ  للبوفيــى علــى  .7

 الخاص. تسابى

 فقط وذل  مقابة قيمة الضمان .المياه والكهرباء تقدم الداعرة المكان و  .8

 

وتجــدل باتفــا   العمــةكتــاب مباشــرة تكون مدة االتفاقيــة لســنة واتــدة مــن تــاريخ  .9

 الطرفين في تال رغبت الداعرة بذل .
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علــى المتعهــد تقــديم شــهالا  عــدم محكوميــة وتقــديم شــهالا  يــحية  خلــو مــن  .10

 رية والمعدية( وذل  من الجها  المعنية لجميع العاملين.األمراض السا

على المتعهد توفير األجهزة واأللوا  المطلوبة والالزمــة للقيــام بالعمــة علــى أن  .11

 تكون بمستوى ال يقة عن جيد.

اي تجهيزا  خاية لمكــان البوفيــة تكــون علــى نفقــة المتعهــد وبعــد اخــذ موافقــة  .12

 الداعرة الخطية .

دمة نخــ  اول وفــي تــال اتضــار مــوال نخــ  تكون الموال المق يلتزم المتعهد بان .13

ثاني او ثالث يتم االتفا  على ســعر عــالل وذلــ  لكافــة المــوال المقدمــة وتســ  

 االسعار المتفق عليها .قاعمة 

 

يغرم المتعهد عند وقوع التقصير أو اإلخــالل بشــروط العطــاء مــن قبــة المــدير :  خامساا  

 -حو التالي:اإللاري والمالي وذل  على الن 

 .تنبيهالمخالفة األولى  .1

 .إنذارالمخالفة الثانية  .2

 .يغرم المتعهد مائة دينارالمخالفة الثالثة  .3

 .يحول إلى لجنة المشتريات التخاذ القرار المناسب بحقهالمخالفة الرابعة  .4
 

( لينار مقدماً وخالل عشرة أيــام مــن توقيــع      يتم لفع األقساط على لفعتين،  : سادساا  

( لينار بعد مضي ستة أشهر من تــاريخ اإلتالــة، وفــي تــال التــأخر        ر الشراء و أم

 %( من قيمة القسط المستحق.10  عن لفع القسط ألكثر من عشرة أيام تفرض غرامة
 

 ( طيلة أوقا  الدوام الرسمي وطيلة فترة االتفاقية.2توفير موظفين عدل  :  سابعا  
 

 لسعر من المتعهد والمرفقة .متفق عليها تس  عرض اااللتزام باألسعار ال:ثامناا  

 

 : على المتعهد تقديم شهالة خبرة بهذا المجال لمدة ال تقة عن سنة . تاسعا  

 

في تال تقصير المتعهد المستمر في االعمــال الموكلــة اليــى يحــق للــداعرة فســخ  : عاشارا  

 العقد ومصالرة كفالة تسن التنفيذ في اي وقت خالل العام .
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 قائمة األسعار المعتمدة
 

 السعر المادة الرقم

 دينار فلس

   قهوة فنجان .1

   قهوة لبة .2

   كاسة شاي يغيرة .3

   كاسة شاي كبيرة .4

   زهورا  مشكلة  .5

   نسكافيى .6

   سندويشات

   سندويشة فالفة مع سلطة  .1

   سندويشة فالفة مع تمص .2

   رةسندويشة لبنة وسنيو  .3

   سندويشة كع  مع جبنة  .4

   سندويشة كع  مع فالفة .5

   أصناف أخرى

   بيبسي وميرندا/علبة .1

   باكيت يغير عصير مشكة .2

  بسكويت / شوكوالتى مشكة  .3

   ماء كاسة يغير .4

   ماء علبة يغير  .5

    

    
 

 

 

 وفيه حسب األصول.تعمم هذه القائمة على الموظفين وتعلق في غرفة الب •

 ال إحضار أصناف جديدة يتم التنسيق مع المديراإلداري والمالي.ـــفـي ح •
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(8/2020الشروط الخاصة بدعوة العطاء رقم )  
 
وتعليماتىىه  2019( لسىىنة 28رقىىم ) المشىىتريات الحكوميىىةتطبىىأ صحكىىام نظىىام  

للمناق ىىين  مة تنظيم اجراءات العطاءات وشروط االشترا  فيها( وتكون ملزتعليمات )
حىىد هىىذ  ض غيىىر ملتىىزم بكىىل صو بعىىض صو صأ اسىىتبعاد صع عىىرحىى  المشىىترياتوللجنىىة 

الشروط ويعتبر تقديم العرض من قبل المناقص بأنه موافأ علش جميع الشروط الخا ة 
التالية :ىوالعامة   

 
توقيىىع وخىىتم كافىىة مىىع   ىىل و ىىورةعلش نسىىختين متطىىابقتين ص تقدم العروض (1

 .الوثائأ
  الىىدائرةلذع تحىىدد  متضمنة التوريد في الموقع ا األردنيبالدينار  عاراألستقدم  (2

شاملة للرسوم الجمركية والضريبة العامة علش المبيعىىات وبحيث تكون االسعار 
 .واية عوائد حكومية او غير حكوميةوالرسوم والضرائب االخرى 

 علش المناقص اعتماد دعوة العطاء ومرفقاتها لتعبئة عرضه عليها. (3

وحسىىب المىىدة  تكون مدة سىىريان الكفالىىة تمطىىي مىىدة سىىريان العىىرض يجب ان (4
 المطلوبة في دعوة العطاء كحد ادنش وبخالف ذل  لن يقبل العرض.

  علىىش صو وثائأ الشىىراء في حال االعتراض علش الموا فات الفنية المطروحة (5
المنىىىاقص ان يحىىىدد الموا ىىىفة ا الموا ىىىفات المعتىىىرض عليهىىىا وان يىىىدعم 

فإن دائىىرة  بنشرات فنية او كتالوجات تؤكد حجته عليها وبخالف ذل اعتراضه 
الموازنة العامة غير ملزمة بالنظر في هىىذ  االعتراضىىات وعلىىش ان يىىتم تقىىديم 
هذ  االعتراضات قبل وقت كاف من الموعد المحدد لفتح العروض وعلش ان ال 

 ايام عمل . خمسةيقل عن 

اراً من تاريخ تبلغ المتعهد القىىرار بتوقيعىىه يعتبر قرار االحالة نافذ المفعول اعتب  (6
اال اذا ورد الشراء وهىىو التىىاريخ الىىذع يىىتم فيىىه دفىىع رسىىوم الطوابىىع علش امر 

 خالف ذل  في القرار.

ال يتم احالة صع عطاء علش شركة اجنبية ما لم يكن لهىىا ممثىىل اردنىىي او مكتىىب  (7
دنىىي او مسىىجل فىىي االردن حسىىب اال ىىول  وتىىتم االحالىىة علىىش الممثىىل االر

م مىىنح األفضىىلية للمنتجىىات وسىىوف يىىت المكتب المسجل كوكيل للشركة االجنبية 
 .المحلية

 مبنش دائرة الموازنة العامة .داخل  المطلوبةتقديم الخدمة يتم  (8
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يجب ان تكون الموا فات الواردة في عرض المناقص واضحة ومبوبة بشىىكل  (9
 .جيد بحيث تكون الوحدة والكمية والسعر االفرادع 

 الىىدائرةاجرى التزاماً مع العرض من قبل المناقص تأكيداً منه بأنه يعتبر تقديم   (10
ة العطىىاء )العىىرض بكامل اللوازم المعروضة وضمن موا فات وشىىروط دعىىو 

 .المقدم من قبله(

 -يلتزم المناقص باستعمال نماذج الضمانات ا الكفاالت المرفقة التالية: (11

 (.22.ل.ع نموذج سند كفالة حسن تنفيذ رقم ) .تاد .ص

(.6د.ل.ع تعهد شخ ي لضمان سوء الم نعية )ب .         

 . ( 2نموذج التزام  )د.ل.ع  . ج   

 . ( 31نموذج بيانات عامة )د.ل.ع  .  د      

يجوز قبول ضمانة سوء الم نعية من المتعهدين الذين يشاركون في العطاءات  (12
 بشكل مستمر علش شكل كفالة عدليىىة سىىنوية او تعهىىد شخ ىىي سىىنوع وحسىىب

من كاتىىب العىىدل يضىىمن كافىىة اللىىوازم لجميىىع الحال غير محددة القيمة م دق 
 .طاءات التي تحال علش ذل  المتعهدالع

تقبل االعتراضات فقط خالل المدة القانونية من تاريخ االحالىىة المبدئيىىة  ويحىىأ  (13
 .عتراض خالل المدة القانونية فقطللمناقص الذع تلمش عنه االحالة المبدئية اال

ئب مل السعر المقدم جميع الضراوان يشعرض السعر كامل وواضح ن صن يكو  (14
 الحكومية.

يجب صن يراعي في اللوازم الموردة صن تكىىون مىىوفرة للطاقىىة والميىىا   ذا كانىىت  (15
 طبيعة المواد تتطلب ذل  ويجب استخدام الطاقة المتجددة في حال الحاجة لذل .

 خىىدمات البوفيىىه  ىىاحب اخت ىىاص فىىيان يكىىون يجب علش المناقص المتقدم  (16
 المالءة المالية الالزمة.و األهلية  ولديه

 بل المناق ين.لمة العربية في تقديم العروض من ق  يجب اعتماد ال (17

بىىل المنىىاقص المحىىال عليىىه علش صمر الشراء )عقىىد الشىىراء( مىىن ق  يجب التوقيع  (18
 خالل ثالث صيام عمل فقط.

علىىش بنىىد تعىىديل  يكون سعر عقد الشراء ثابت وفي خالف ذل  ينص المنىىاقص (19
 السعر.

والسىىعر االعلىىش تقيىىيم العىىروض عنىىد دراسىىتها علىىش صسىىا  الجىىودة  يتمسوف  (20
 .للضمان واالقل بالخدمة 
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للجنة الشراء الماء عملية الشراء صو صع من  جىىراءات الشىىراء قبىىل توقيىىع  يحأ (21
المناقص عقد الشراء دون صن يكون ألع من المناق ين الحأ في الرجوع علىىش 

 م صعال .ء بأع خسارة صو ضرر وحسب النظالجنة الشرا

 توقيع نموذج  قرار بحظر االحتيال والفساد وصع ممارسىىات تنطىىوع علىىش ذلىى  (22
 .من قبل المناق ين

 
في حال مخالفة بنود العطاء يحأ للجنة الشراء المحلية بتمريمه بما ال يقىىل عىىن  (23

الناشىى  االجمالية والمطالبىىة بقيمىىة العطىىل والضىىرر  الضمان%( من قيمة 10)
 .عن مخالفة بنود العطاء 

ال يحول فرض غرامة التأخير علش المتعهىىد مىىن حىىأ الىىدائرة او لجنىىة الشىىراء  (24
 المحلية في المطالبة بالعطل والضرر الناش  عن التأخير في تنفيذ العقد .

 االلتزام بالموا فات الفنية )االتفاقية( المرفقه . (25

 ( يوم .90)يلتزم المناقص ان ال تقل  الحية العرض عن  (26

والكفاالت المطلوبىىة ان وجدت  الطوابع والرسوم القانونية  يلتزم المنافص بدفع (27
 خالل عشرة ايام عمل رسمي من تاريخ توقيع عقد الشراء .

يحأ للدائرة صو لجنة الشراء  لماء عمليىىة الشىىراء صو صع مىىن  جىىراءات الشىىراء  (28
المناق ين الحىىأ فىىي  قبل توقيع المناقص عقد الشراء دون ان ال يكون الع من

لجنة الشراء بأع خسارة صو ضىىرر وال يترتىىب  علىىش الىىدائرة صع  الرجوع علش
 التزامات مادية صو غير مادية .

 

 

 
،،، مع االتترام  

 

 


