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دعـوة العطـاء رقـم (/0202/ 1لوازم )
اللـوازم المطلوبة  :عطاء توريد وتركيب وتشغيل أجهزة حاسوب شخصية وطابعات ليزرية
الدائرة المستفيدة  :هيئة تنظيم النقل البري
 .1إستناداً ألحكام المادة رقم ( /03ب) من نظام االمشترٌات الحكومٌة لسنة  9319تدعو هٌئة تنظٌم
النقل البري المناقصٌن المتخصصٌن للمشاركة فً تقدٌم عروضهم لتورٌد وتركيب وتشغيل وتشغيل
أجهزة حاسوب شخصية وطابعات ليزرية  ،وفقا ً للمواصفات والشروط الخاصة والعامة المرفقة .
ٌ .9بدأ بٌع نسخ العطاء ٌوم االربعاء الموافق  9393/8/5وآخر موعد لبٌع وثٌقة العطاء هو الساعة
الثانٌة من ٌوم االربعاء الموافق .9393/8/19
 .0على المناقصٌن الراغبٌن بشراء نسخة كاملة من وثائق العطاء مقابل دفع مبلــغ (  95دٌنار) خمسة
وعشرون دٌنار غٌر مستردة قبل آخر موعد لبٌع وثٌقة العطاء .
 .4آخر موعد لتسلٌم العروض على العنوان المذكور أدناه فً تمام الساعة الثانٌة عشرة من ٌوم الثالثاء
الموافق .9393/8/18
 .5سٌتم فتح العروض فً تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر ٌوم الثالثاء الموافق .9393/8/18

هيئة تنظيم النقل البري
شفا بدران -طاب كراع -شارع االمير طالل بن محمد -عمارة رقم 69
هاتف  0122022فاكس 0194616
الموقع الكتروني www.ltrc.gov.jo
وإقبلــوا فائق اإلحتــرام ،،،

صـــــالح اللـــــوزي
المديــــر الـــــعـــــام
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( نموذج عرض المناقصة )
السيد عطوفة مدير عام هيئة تنظيم النقل البري
بنا ًء على دعوة العطاء رقم (  /9393/1لوازم) ووفقاا ً للتعلٌماات والشاروط العاماة والخاصاة والمواصافات
المرفقة بها  ،فإننً أقدم عرضً وأوافق على تورٌد وتركٌب وتشغٌل أجهزة حاساوب شخصاٌة وطابعاات لٌزرٌاة ،
باألسعار والشروط الخاصة والعامة والمواصفات المبٌنة فً هذا العرض .
وإننً ألتزم بؤن ٌظل هذا العرض قائما ً لمدة ( ٌ ) 93وما ً اعتباراً من التارٌخ المحدد من قبلكم كاآخر موعاد
) بتمثٌاال مإسسااتنا  /شااركتنا فااً كافااة
إلٌااداا العااروض وأفااوض السااٌد (
اإلجراءات والتبلٌغات المتعلقة بهذا العرض لدى دائرتكم .
المفـــوض بالتوقٌـــع
إســم المناقــص ............................................................. :
إسم صاحب الشركة .............................................................. :
الخـاتـــم

العنوان .......................................................................................................... :
البرٌد اإللكترونً .................................................................................................. :
ص .ب (
الرقم الضرٌبً (

) الرمز البرٌدي (
)

) هاتـف (

المرفقات (:أبين فيما يلي جميع المرفقات التي يتكون منها عرضي ) -:
)1
)9
)0
)4
)5

إرشــادات -:
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) فاكـس (

)

الشروط الخاصة بدعوة العطاء رقم ( /0202/1لوازم)
تطبق احكام نظام المشترٌات الحكومٌة رقم ( )98لسنة  9319وتعلٌمات تنظٌم اجراءات المشترٌات
الحكومٌة لسنة  ،9319وتقرأ معا وتكون ملزمة للمناقصٌن والمتعهدٌن .
وتعتبر هذه الشروط مكملة للشروط العامة وتكون ملزمة للمناقصٌن وللجنة الشراء حق
استبعـــاد أي عرض غٌر ملتزم بكل او بعض او احـــد هذه الشروط-:
أوال:
الكفاالت المالية :
ٌ .1رفق بالعرض تؤمٌن دخول المناقصة على شكل كفالة بنكٌة او شٌك مصدق بنسبة ( )%0
من قٌمة العرض المقدم وصادرة/صادر عن احد البنوك المحلٌة او المإسسات المالٌة
المرخصة والعاملة فً المملكة باسم عطوفة مدٌر عام هٌئة تنظٌم النقل البري باالضافة
لوظٌفته وذلك ولمدة )ٌ ) 90وما ً من تارٌخ فتح العروض وٌذكر فٌها اسم ورقم العطاء
ولن ٌنظر ألي عرض مقدم بدون كفالة دخول بالعطاء.
 .9علاااااى المنااااااقص الاااااذي تاااااتم علٌاااااه االحالاااااة تقااااادٌم تاااااامٌن حسااااان تنفٌاااااذ علاااااى شاااااكل
كفالااااااة بنكٌااااااة او شااااااٌك مصاااااادق بنساااااابة ( )% 13ماااااان القٌمااااااة االجمالٌااااااة ل حالااااااة
حساااااب النماااااوذل المعتماااااد لااااادى الهٌئاااااة باسااااام عطوفاااااة مااااادٌر عاااااام هٌئاااااة تنظاااااٌم
النقااااال الباااااري باالضاااااافة لوظٌفتاااااه ولمااااادة تنفٌاااااذ العطااااااء تبااااادأ مااااان تاااااارٌخ االحالاااااة
وتجاااااادد بطلااااااب ماااااان الفرٌااااااق االول ودون الحاجااااااة الااااااى موافقااااااة الفرٌااااااق الثااااااانً
بذلك وكلما اقتضت الضرورة ذلك.
ٌ .0لتزم المتعهد بتقدٌم تؤمٌن صٌانة للوازم بنسابة ( )%5مان قٌماة العطااء علاى شاكل كفالاة
بنكٌة او شٌك مصدق حسب النموذل المعتمد لدى الهٌئة باسم عطوفة مدٌر عام هٌئة تنظٌم
النقل البري باالضافة لوظٌفته لمادة ( )0سانوات تبادأ مان تاارٌخ االساتالم النهاائً مان قبال
الهٌئة.

ثانيا:
األسعار :
ٌ .1عد المناقص أسعاره (العرض المالً) على نموذل التساعٌر وٌخاتم وٌوقاع كافاة وثاائق دعاوة
العطاء وٌقدمها ضمن وثاائق العارض كاملاة ،وٌحاق للمنااقص باإلضاافة إلاى وثاائق العطااء أن
ٌضااٌف أي وثااائق أو معلومااات ٌرغااب إضااافتها وٌاارى أنهااا ضاارورٌة لتوضااٌح عرضااه وعلٌااه
كتابااة السااعر بااالرقم والحااروف وعلااى المناااقص كااذلك أن ٌااذكر السااعر اإلفاارادي وكااذلك السااعر
اإلجمالً .
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 .9تقدم األسعار بالدٌنار األردنً متضامنة التورٌاد والتوصاٌل والتركٌاب والتشاغٌل فاً المواقاع
التااً تحااددها الهٌئااة بحٌاات تكااون األسااعار شاااملة الضاارٌبة علااى المبٌعااات والرسااوم والضاارائب
األخرى وأي عوائد أخرى .
ٌ .0جب تصحٌح أي خطؤ حسابً بقرار من لجنة الشراء وإعالم المناقص بذلك ،على أن تجرى
التصحٌحات الحسابٌة على النحو التالً:-





فً حال وجود تعارض بٌن سعر الوحدة والمبلغ اإلجمالًٌ ،جب اعتماد سعر الوحدة
وتصحٌح المجموا والسعر اإلجمالً وفقا لذلك ،ما لم ٌكن هناك ما ٌثبت بشكل واضح أن
العالمة العشرٌة فً غٌر موضعها.
فً حال وجود خطؤ فً مجموا المبالغ فً جدول الكمٌات نتٌجة عملٌة اإلضافة والطرح
للمجامٌع الفرعٌة فٌجب اعتماد المجامٌع الفرعٌة و تصحٌح السعر اإلجمالً وفقا لذلك.
فً حال وجود تعارض بٌن سعر الوحدة رقما وكتابةٌ ،عتمد سعر الوحدة المثبت كتابة اال
اذا وجدت لجنة الشراء قرٌنة العتماد السعر رقما.
إذا لم ٌقبل أي من المناقصٌن بعد التحلٌل والتقٌٌم تصحٌح األخطاء فٌجب استبعاد عرضه
ومصادرة تؤمٌن الدخول بقرار من لجنة الشراء.
ثالثا:
تقديم العروض :

.1
.9
.0
.4
.5

.6
.7

تقدم العروض على نسختٌن (األصل وصورة عنها موقعة ومختومة بخاتم المناقص ) فاً مغلاف
واحد باإلضافة إلى مغلف كفالة دخول العطاء المشار إلٌها فً بناد الكفااالت المالٌاة وٌكتاب علاى
المغلف الرئٌسً إسم المناقص وإسم ورقم العطاء.
ال تقبل العروض أو أي تغٌٌر علٌها بعد التارٌخ والموعد المحدد .
على المناقص ارفااق صاورة عان شاهادة ساجل تجااري مان وزارة الصاناعة والتجاارة ورخصاة
مهن سارٌة المفعول.
على المناقص ذكر اسم الشركة الصانعة وبلد المنشاؤ ومادة التسالٌم فاً جادول التساعٌر المرفاق
بوثائق العطاء.
على المناقص ان ٌرفق بعرضه ماا ٌثباق قدرتاه علاى تنفٌاذ متطلباات العطااء وذلاك بإرفااق ماا
ٌلً:
أ -ذكر مدة عمله فً هذا المجال.
ب -قؤئمة بؤسماء الجهات المتعاقد معها لتورٌد اللوازم .
ٌجب تقدٌم الكتالوجات والنشرات الفنٌة دون اي تغٌٌر طباعة او بخط الٌد علاى محتوٌاتهاا ماع
العروض وختمها وتوقٌعها.
إذا وجدت لجنة العطاءات عند موعد فتح العروض أن عدد المناقصٌن ٌقل عن ثالثة فلها أن
تقرر تمدٌد موعد تقدٌم العروض (إعادة طرح العطاء) أو تحوٌل العطاء إلى الشراء
باإلستدرال  ،وفً هذه الحالة تعاد العروض مغلقة إلى مقدمٌها مقابل توقٌع المناقص أو من
ٌمثله.
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 .8كما ٌحق للجنة العطاءات إذا إقتنعت بعدم جدوى التمدٌد أن تقوم بفتح العرض أو العروض
الواردة إلى الصندوق وإجراء الدراسة واإلحالة إذا وجدت األسعار واللوازم المعروضة
مناسبة.
رابعا:
اإلحالة :
.1ساٌتم إجاراء تقٌاٌم العاروض المقدماة للمناقصاٌن المساتوفٌن الشاروط المطلوباة علماا باؤن لجناة
الشراء غٌر مقٌدة بؤقل االسعار.
ٌ . 9حق للجنة الشراء تجزئة االحالة حسب ما تراه مناسبا وفقا لألسعار الواردة فً العروض.
خامسا:
مدة التوريد :
ٌ .1تم التورٌد واالستالم فً مستودا الهٌئة الرئٌسً.
ٌ .9تم التركٌب والتشغٌل فً االماكن التً تحددها الهٌئة.
 .0مدة التورٌد والتركٌب والتشغٌل ( )8-6اسابٌع من تارٌخ توقٌع أمر الشراء.
سادسا:
طريقة الدفع :
ٌتم دفع قٌمة اللوازم بعد تورٌد وتركٌب وتشغٌل وإستالم اللوازم من قبل لجنة اإلستالم المشكلة لهذه
الغاٌة .
سابعا:
غرامات التأخير :
اذا تأخر المتعهد في تنفيذ ما التزم به في الم ـ ـوع ـ ـد المحدد بالعقـ ـ ـد فتفرض عميه غرام ـ ـة بنسبـــــة
(  3.330دٌنار) ثالثة بااللف عن كل ٌوم تؤخٌر على أن ال تتجاوز ( )%15خمس عشرة فً
المائة من قٌمة االحالة ،وال ٌحول فرض غرامة التؤخٌر على المتعهد من حق الجهة المشترٌة أو
لجنة الشراء فً مطالبته بالعطل والضرر الناشئ عن التؤخٌر فً تنفٌذ العقد.
ثامنا:
الصيانة:
 .1الصيانة المجانية ( 3سنوات) شامل قطع الغيار من تاريخ التوريد.
6

 .2المدة المسموحة الالزمة الصالح االعطال ال تتجاوز مدة اقصاها ( )22ساعة بعد التبميغ
عــن العطــل .وفــي حــال عــدم االلت ـزام بــذل ســتقوم الهياــة باتخــاذ االجـ ار ات المناســبة بمــا فيهــا

التعاقد مع متعهد اخر لمصيانة وخصم قيمة المطالبة من كفالة الصيانة.

 .3االلتـزام بتــأمين كــادر فنــي ممهــل لقيــام باعمــال الصــيانة عمــن اتــم وجــه وبعــدد يتناسـ

مــع

عدد االجهزة والطابعات المطموبة.
تاسعا:
ضمانة سوء المصنعية
 .1يقــدم المتعهــد ةــمانة خطيــة مــن ســو المصــنعية مصــدقة مــن كات ـ

العــدل تحتــو رقــم ق ـرار

االحالة وبكامل قيمة الموازم المةمونة مةافاً اليها ( )%15خمسة عشر بالماة من قيمتها .
 .2مدة الةمانة من سو المصنعية سنة ميالدية من تاريخ االستالم النهااي .

عاشرا:
احكام عامة
 .1تستبعد لجنة الش ار العروض في أ من الحاالت التالية:-
 .1اذا لم يكن العرض مكتمال أو موقعا حس

األصول.

 .2اذا لم يكن معز از بتأمين دخول العطا بالصيغة او القيمة المنصوص عميها في
وثااق الش ار .

 .2يقدم االعتراض خطيا عمن وثااق الش ار أو شروط اإلعالن أو الق اررات أو اإلج ار ات التي
تتخذها الجهة المشترية أو أ امتناع عن اتخاذ إج ار متعمق فيها الن الجهة المشترية خالل خمسة

أيام عمل من تاريخ نشرها وقبل الموعد النهااي لتقديم العروض أيهما أسبق.

 .3يقدم االعتراض خطيا عمن ق اررات لجان الش ار المتعمقة باإلحالة المبداية أو أ

قرار يتعمق

بالعطا أو إج ار ات الش ار خالل المدة المحددة بقرار لجنة الش ار أو وثااق الش ار .

 .4يعتبر صدور قرار اإلحالة المبداي واشعار المناقص به ممزما" له إذا كان عرض المناقص سار

المفعول عمن أن يصدر قرار اإلحالة النهااي خالل فترة سريان العرض والكفالة .

 .5اذا وقااع تناااقض او تعااارض بااٌن الشااروط العامااة والشااروط الخاصااة فٌإخااذ بمااا ورد بالشااروط
الخاصة.
 .6تحتفظ لجنة الشراء لنفسها بالحق فً رفض كل العروض المقدمة الٌها او الغاء اجراءات الشراء
دون ان ٌكون الي من المناقصٌن الحق فً الرجوا على الجهاة المشاترٌة باؤي خساارة او ضارر وال
ٌترتب على الجهة المشترٌة اي التزامات مادٌة او غٌر مادٌة مقابل ذلك.
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نموذج كفالة حسن تنفيذ

رقم الكفالة :
كفالة بنكٌة
السٌد عطوفة مدٌر عام هٌئة تنظٌم النقل البري  ,باإلضافة لوظٌفته .
تحٌة طٌبة و بعد ,,
بنـاااااااـاءاً علاااااااى طلاااااااب العمٌاااااااـل ٌ ............................................كفااااااال بناااااااـك
) العمٌل المذكور أعاله بمبلغ
 ..........................................فـــرا (
) لمادة  .............مان
) دٌناراً  ,كفالاة حسان تنفٌاذ عطااء رقـاـم (
(
ً
وتجادد هاذه الكفالاة غٌار المشاروطة تلقائٌاا لحاٌن
ولغاٌة تــارٌخ / /
تارٌـخ / /
ورود كتاب إلغاء من الهٌئة  ,وبطلب من مدٌر عاام هٌئاة تنظاٌم النقال الباري ودون الحصاول علاى
موافقة العمٌل على التجدٌد وتبقى هذه الكفالة سارٌة المفعول ما بقٌت لدى هٌئة تنظٌم النقل البري .
ونتعهد بدفع قٌمة الكفالة إلٌكم عند أول مطالبة خطٌة منكم  ,وباالرغم مان حصاول أٌاة معارضاة أو
ممانعة من العمٌل ( المكفول ) لعدم دفع قٌمة هذه الكفالة .
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تعهــد شخصــً
نتعهد نحن المتعهد /
بضمان المواد ذوات األرقام (
/
بموجب قرار اإلحالة رقم (

 )93تارٌخ

/

/

) المحالاااااااااااااة علٌناااااااااااااا
. 93

بحٌاااااات ٌكااااااون هااااااذا الضاااااامان ساااااااري المفعااااااول لماااااادة ساااااانة ماااااان تااااااارٌخ التورٌااااااد
وٌشاااااامل ضاااااامان كافااااااة المااااااواد المااااااذكورة ماااااان أي عٌااااااب مصاااااانعً مضااااااافا إلٌهااااااا نساااااابة
( )%15خمسااااااة عشاااااار بالمائااااااة ماااااان القٌمااااااة ووفقااااااا ً للشااااااروط المااااااذكورة فااااااً تعلٌمااااااات
تنظٌم المشترٌات الحكومٌة لسنة .9319
ونتعهااااااد باسااااااتبدال اللااااااوازم المعٌبااااااة ،وفااااااً حالااااااة عاااااادم قٌامنااااااا باسااااااتبدال هااااااذه
اللااااوازم بااااؤخرى جدٌااااد ة خااااالل الماااادة المقااااررة نتعهااااد باااادفع كاماااال قٌمااااة المااااواد التااااً ثباااات
سااااااوء مصاااااانعٌتها ولاااااام نسااااااتطٌع اسااااااتبدالها مضااااااافا ً إلٌهااااااا ( )%15خمسااااااة عشاااااار بالمائااااااة
ماااااان قٌمتهااااااا خااااااالل أساااااابوا ماااااان تااااااارٌخ اإلخطااااااار بالاااااادفع وبااااااال تعلاااااال وباااااادون حاجااااااة
محكمااااااة أو حكاااااام إلااااااى محكمااااااة وفااااااً حالااااااة التااااااؤخر عاااااان الاااااادفع نكااااااون مسااااااإولٌن عاااااان
العطااااااااال والضااااااااارر والمصاااااااااارٌف القانونٌاااااااااة ،وعلٌاااااااااه أوقاااااااااع وبحضاااااااااور الشااااااااااهدٌن
الموقعٌن بذٌله.

شاهــد

المتعهــــد

شاهــد
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