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 وزارة المالية
 ة الموازنة العامةئردا

 
 (10/2020الشروط الخاصة بدعوة العطاء رقم )

 
تعليمةةات وتعليماتةة)   2019( لسةةنة 28رقةةم   المشتريات الحكوميةةةتطبق أحكام نظام  

للمناقصةةي و وللانةةة تنظةةيم ااةةرااات العطةةااات وشةةروط ايشةةتراك نيمةةا( وتكةةو  ملزمةةة 
حةةد هةةلش الشةةروط ويعتبةةر بعةةض أو أرض غيةةر ملتةةزم بكةة  أو ق استبعاد أي عح  المشتريات

 التالية :ةتقديم العرض م  قب  المناقص بأن) موانق على اميع الشروط الخاصة والعامة 
 

 .توقيع وختم كانة الوثائقمع  ص  وصورةعلى نسختي  متطابقتي  أ تقدم العروض (1
و الةةدائرةالةةلي تحةةددش متضةةمنة التوريةةد نةة  الموقةةع  األردنةة بالةةدينار  األسةةعارتقةةدم  (2

شةةاملة للرسةةوم الامركيةةة والضةةريبة العامةةة علةةى المبيعةةات حيث تكةةو  ايسةةعار وب 
 .واية عوائد حكومية او غير حكوميةوالرسوم والضرائب ايخرى 

 على المناقص اعتماد دعوة العطاا ومرنقاتما لتعبئة عرض) عليما. (3
ة ض وحسةةب المةةدة المطلوبةة ياب ا  تكو  مدة سريا  الكفالة تغط  مدة سريا  العر (4

 ادنى وبخالف للك ل  يقب  العرض. ن  دعوة العطاا كحد
و علةةى أو وثةةائق الشةةراا نةة  حةةا  ايعتةةراض علةةى المواصةةفات الفنيةةة المطروحةةة (5

المنةةاقص ا  يحةةدد المواصةةفة ا المواصةةفات المعتةةرض عليمةةا وا  يةةدعم اعتراضةة) 
العامةةة  ك نإ  دائرة الموازنةبنشرات ننية او كتالواات تؤكد حات) عليما وبخالف لل

لنظر ن  هلش ايعتراضات وعلى ا  يتم تقةةديم هةةلش ايعتراضةةات قبةة  غير ملزمة با
 ايام عم  . خمسةوقت كاف م  الموعد المحدد لفتح العروض وعلى ا  ي يق  ع  

يعتبر قرار ايحالة نانل المفعو  اعتباراً م  تاريخ تبلغ المتعمد القةةرار بتوقيعةة) علةةى  (6
اي الا ورد خالف للةةك نةة  م الطوابع اللي يتم ني) دنع رسو الشراا وهو التاريخ  امر

 القرار.
ي يتم احالة أي عطاا على شركة اانبية ما لم يك  لما ممث  اردن  او مكتةةب مسةةا   (7

ن  ايرد  حسب ايصو و وتتم ايحالةةة علةةى الممثةة  ايردنةة  او المكتةةب المسةةا  
 .تم منح األنضلية للمنتاات المحليةوسوف ي كوكي  للشركة ايانبية 

 مبنى دائرة الموازنة العامة .داخ   المطلوبةتقديم الخدمة يتم  (8
 
 

ياب ا  تكو  المواصفات الواردة ن  عرض المناقص واضحة ومبوبةةة بشةةك  ايةةد  (9
   .بحيث تكو  الوحدة والكمية والسعر اينرادي وايامال 

بكامةة   الدائرةمن) بأن) اارى التزاماً مع  العرض م  قب  المناقص تأكيداً يعتبر تقديم  (10
ة العطةةاا  العةةرض المقةةدم مةة  اللوازم المعروضة وضم  مواصةةفات وشةةروط دعةةو 

 .قبل)(



 -المرنقة التالية:مناقص باستعما  نمالج الضمانات يلتزم ال (11
 . ( 2نمولج التزام   د. .ع . أ    

 . (31نمولج بيانات عامة  د. .ع .  ب      

وا المصةةنعية مةة  المتعمةةدي  الةةلي  يشةةاركو  نةة  العطةةااات ياوز قبو  ضةةمانة سةة  (12
بشك  مستمر على شك  كفالة عدلية سنوية او تعمةةد شخصةة  سةةنوي وحسةةب الحةةا  

طااات التةة  م  كاتب العد  يضم  كانة اللوازم لاميع العغير محددة القيمة مصدق 
 .تحا  على للك المتعمد

تةةاريخ ايحالةةة المبدئيةةةو ويحةةق  لمةةدة القانونيةةة مةة تقبةة  ايعتراضةةات نقةةط خةةال  ا (13
 .عتراض خال  المدة القانونية نقطللمناقص اللي تلغى عن) ايحالة المبدئية اي

ئب وا  يشةةم  السةةعر المقةةدم اميةةع الضةةراعةةرض السةةعر كامةة  وواضةةح أ  يكو   (14
 الحكومية.

إلا كانةةت طبيعةةة ياب أ  يراع  ن  اللوازم الموردة أ  تكو  مونرة للطاقة والميةةاش  (15
 مواد تتطلب للك وياب استخدام الطاقة المتاددة ن  حا  الحااة لللك.ال
 خةةدمات ميةةاش الشةةربصةةاحب اختصةةاص نةة  ا  يكةةو  ياب على المناقص المتقدم  (16

 المالاة المالية الالزمة.األهلية و  ولدي)
 ب  المناقصي .لغة العربية ن  تقديم العروض م  ق  ياب اعتماد ال (17
بةة  المنةةاقص المحةةا  عليةة) خةةال  عقد الشراا( مةة  ق  على أمر الشراا   ياب التوقيع (18

 ثالث أيام عم  نقط.
لطلبات  ن  الكولرات يلتزم الفريق الثان  بايستاابة بالرد وتحديد مدة إصالح العط  (19

( ساعة م  لحظة 24الدائرة للقيام بعمليات الخدمة المتعاقد علي) خال  نترة أقصاها  
بقيمةةة يتم اعتماد غرامة تأخير ع  كةة  سةةاعة وف ن  هاتفيا وعلي) ستبليغ الفريق الثا

وخةةال   الالزمةةة ن  حا  عدم ايلتزام بالحضور لعمةة  الصةةيانة( دنانير أردن  10 
 %( م  قيمة العقد.15وحسب األصو  وبما ي يتااوز  المدة المقررة 

 
 دي  السعر.يكو  سعر عقد الشراا ثابت ون  خالف للك ينص المناقص على بند تع (20

 
 تقييم العروض عند دراستما على أساس الاودة والكلفة.تم ي سوف  (21
للانةةة الشةةراا الغةةاا عمليةةة الشةةراا أو أي مةة  إاةةرااات الشةةراا قبةة  توقيةةع  يحةةق (22

المناقص عقد الشراا دو  أ  يكو  ألي م  المناقصي  الحق ن  الراوع على لانةةة 
 الشراا بأي خسارة أو ضرر وحسب النظام أعالش.

م  قبةة   بحظر ايحتيا  والفساد وأي ممارسات تنطوي على للكوقيع نمولج إقرار ت  (23
 .المناقصي 

 بشك  نواتير شمرية وحسب ايستمالك الفعل  .مة ايتفاقية السنوية تدنع قي  (24



ن  حا  مخالفة بنةةود العطةةاا يحةةق للانةةة الشةةراا المحليةةة بتغريمةة) بمةةا ي يقةة  عةة   (25
لعط  والضرر الناشئ ع  مخالفة والمطالبة بقيمة ا%( م  قيمة العقد ايامالية 10 

 بنود العطاا .
ي يحو  نرض غرامة التأخير على المتعمد م  حق الدائرة او لانةةة الشةةراا المحليةةة  (26

 ن  المطالبة بالعط  والضرر الناشئ ع  التأخير ن  تنفيل العقد .
 ايلتزام بالمواصفات الفنية  ايتفاقية( المرنق) . (27
 ) مدة تنفيل العقد ومدة التسليم .قص ا  يلكر ن  عرضيلتزم المنا (28
 ( يوم .90يلتزم المناقص ا  ي تق  صالحية العرض ع    (29
يلتزم المنانص بدنع الطوابع والرسوم القانونية والكفايت المطلوبة خال  عشةةرة ايةةام  (30

 عم  رسم  م  تاريخ توقيع عقد الشراا .
اةةرااات الشةةراا قبةة  الشةةراا أو أي مةة  إيحق للدائرة أو لانة الشةةراا إلغةةاا عمليةةة  (31

توقيع المناقص عقد الشراا دو  ا  ي يكو  يي م  المناقصةةي  الحةةق نةة  الراةةوع 
على لانة الشراا بأي خسارة أو ضرر وي يترتب  على الدائرة أي التزامةةات ماديةةة 

 أو غير مادية .
 

 
 

 ووومع ايحترام
 

 


