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 (/لوازم 0201/ 1دعـوة العطـاء رقـم )

ات قبض (عطاء توريد أحبار) طابعات وفاكسات وآالت تصوير وأحبار آالت سنداللـوازم المطلوبة :    
 

 النقل البريالدائرة المستفيدة : هيئة تنظيم 

تدعو هٌئة تنظٌم  9312المشترٌات الحكومٌة لسنة ( من نظام ا/ ب03ستناداً ألحكام المادة رقم )إ .1
عطاء أحبار) طابعات  عروضهم لتوريدللمشاركة فً تقدٌم  المناقصٌن المتخصصٌن النقل البري

والشروط الخاصة والعامة  ، وفقاً للمواصفات سندات قبض ( وفاكسات وآالت تصوير وأحبار آالت
 . المرفقة

 خر موعد لبٌع وثٌقة العطاء هو الساعةآو 11/4/9391 الموافق االحد بٌع نسخ العطاء ٌوم أٌبد .9
 .99/4/9391الموافق  الخمٌس ٌوم من( الثانٌة عشرة والنصف 19303)

خمسة ( دٌنار 92   غ )ــدفع مبلمقابل ائق العطاء على المناقصٌن الراغبٌن بشراء نسخة كاملة من وث .0
 . خر موعد لبٌع وثٌقة العطاءآغٌر مستردة قبل  عشرون  دٌنارو

الثانٌة عشرة ( 12:30) دناه فً تمام الساعةأخر موعد لتسلٌم العروض على العنوان المذكور آ .4

 .92/4/9391الموافق  الخمٌسمن ٌوم والنصف 

الموافق  الخمٌس من بعد ظهر ٌوم الواحدة( 1333)ساعة فتح العروض فً تمام السٌتم  .2
92/4/9391. 

                                                   
 

 النقل البريهيئة تنظيم 
  69عمارة رقم  -شارع االمير طالل بن محمد -طاب كراع -شفا بدران

 0194616فاكس   0122022هاتف 
 www.ltrc.gov.joالكتروني     الموقع

 اإلحتــرام ،،،فائق قبلــوا إو

 

 يـر المجالـــــــــعبي
           بالوكالة  المدير العام   

 

http://www.ltrc.gov.jo/
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 ( نموذج عرض المناقصة )  

 النقل البريالسيد عطوفة مدير عام هيئة تنظيم 

علٌماات والشاروط العاماة والخاصاة والمواصافات ( ووفقااً للت/ لوازم1/9391 بناًء على دعوة العطاء رقم )
أحبار) طابعاات وفاكساات وآالت تصاوير وأحباار آالت ساندات تورٌد على  فإننً أقدم عرضً وأوافق ، المرفقة بها 

 . باألسعار والشروط الخاصة والعامة والمواصفات المبٌنة فً هذا العرض،  قبض (

خر آاً مان التاارٌخ المحادد مان قابلكم كا( ٌومااً اعتباار 193 ) وإننً ألتزم بؤن ٌظال هاذا العارض قائمااً لمادة
( بتمثٌاال مإسسااتنا / شااركتنا فااً                                                ٌااداا العااروض وأفااوض السااٌد )موعااد إ

 . كافة اإجراءات والتبلٌغات المتعلقة بهذا العرض لدى دائرتكم

 المفـــوض بالتوقٌـــع

 اقــص : .............................................................ســم المنإ

 

 سم صاحب الشركة : ..............................................................إ

 الخـاتـــم

 

 ........................: .................................................................................. العنوان

 
 البرٌد اإلكترونً : ..................................................................................................

 
 (                 ( فاكـس )                  ( هاتـف )                ( الرمز البرٌدي )               ص .ب )

 (               لرقم الضرٌبً )ا

 -المرفقات:) أبين فيما يلي جميع المرفقات التي يتكون منها عرضي ( :

1) 

9) 

0) 

 

4) 

2) 

 
 

 -إرشــادات :
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  / لوازم(1/0201رقم ) العطاءالخاصة بدعوة الشروط 

 
ٌم اجراءات المشترٌات وتعلٌمات تنظ 9312( لسنة 91تطبق احكام نظام المشترٌات الحكومٌة رقم )       

.، وتقرأ معا وتكون ملزمة للمناقصٌن والمتعهدٌن 9312الحكومٌة لسنة   
حق  الشراءوتكون ملزمة للمناقصٌن وللجنة  العامةللشروط تبر هذه الشروط مكملة تعو  

 -:شروطالهذه  ـــداد أي عرض غٌر ملتزم بكل او بعض او احـــاستبع
 

 

 -أوال :
 :ها في المتقدمين للعطاء الشروط الواجب توفر 

 
تقدم شهادة تسجٌل مان وزارة الصاناعة والتجاارة علاى أن ٌكاون المنااقص مساجال لمادة ال  .1

 .تقل عن سنتٌن وضمن الغاٌات المطلوبة بدعوة العطاء 
تقاادٌم رخصااة مهاان سااارٌة المفعااول تخااول المناااقص صااناعة أو بٌااع أو تورٌااد اللااوازم  .9

 المطلوبة أو اإتجار بها .

 
 ا:ثاني

 :الكفاالت المالية 
 

%( 0بنسبة )  او شٌك مصدق بنكٌة كفالةمٌن دخول المناقصة على شكل ؤت بالعرض ٌرفق .1
احد البنوك المحلٌة او المإسسات المالٌة  عن صادر/وصادرةمن قٌمة العرض المقدم 

المرخصة والعاملة فً المملكة باسم عطوفة مدٌر عام هٌئة تنظٌم النقل البري باالضافة 
  وٌذكر فٌها اسم ورقم العطاء العروض فتحمن تارٌخ   ( ٌوماً  193)وذلك ولمدة  ظٌفته لو

 ولن ٌنظر ألي عرض مقدم بدون كفالة دخول بالعطاء.
 

علاااااى شاااااكل حسااااان تنفٌاااااذ تاااااامٌن تقااااادٌم  تاااااتم علٌاااااه االحالاااااةالاااااذي  المنااااااقصعلاااااى  .9
%( ماااااان القٌمااااااة االجمالٌااااااة ل حالااااااة 13بنساااااابة )او شااااااٌك مصاااااادق  بنكٌااااااة كفالااااااة

باسااااام عطوفاااااة مااااادٌر عاااااام هٌئاااااة تنظاااااٌم حساااااب النماااااوذل المعتماااااد لااااادى الهٌئاااااة 
 .باالضافة لوظٌفته النقل البري 
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   :لثاثا
 : سعاراأل 

 
وٌخاتم وٌوقاع كافاة وثاائق دعاوة على نموذل التساعٌر  ()العرض المالً سعارهأٌعد المناقص . 1

ن ألاى وثاائق العطااء إضاافة اإ، وٌحاق للمنااقص بالعارض كاملاةوثاائق  العطاء وٌقدمها ضمن 
وعلٌااه  نهااا ضاارورٌة لتوضااٌح عرضااهأضااافتها وٌاارى إو معلومااات ٌرغااب أي وثااائق أٌضااٌف 

كااذلك السااعر وفاارادي ن ٌااذكر السااعر اإأكتابااة السااعر بااالرقم والحااروف وعلااى المناااقص كااذلك 
 .جمالً اإ
لمسااتودا الهٌئااة   توصااٌلوال ردنااً متضاامنة التورٌاادتقاادم  بالاادٌنار األتكااون االسااعار ثابتااة و. 9

ي أخارى وسعار شاملة الضرٌبة على المبٌعات والرساوم والضارائب األبحٌث تكون األ الرئٌسً
 . خرىأعوائد 

ٌجب تصحٌح أي خطؤ حسابً بقرار من لجنة الشراء وإعالم المناقص بذلك، على أن تجرى . 0
 -:التصحٌحات الحسابٌة على النحو التالً

 

 سعر الوحدة والمبلغ اإجمالً، ٌجب اعتماد سعر الوحدة  فً حال وجود تعارض بٌن
وتصحٌح المجموا والسعر اإجمالً 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 اإضافة والطرح
 . ٌجب اعتماد المجامٌع الفرعٌة و تصحٌح السعر اإجمالً وفقا لذلكللمجامٌع الفرعٌة ف

  فً حال وجود تعارض بٌن سعر الوحدة رقما وكتابة، ٌعتمد سعر الوحدة المثبت كتابة اال
 . اذا وجدت لجنة الشراء قرٌنة العتماد السعر رقما

 ٌجب استبعاد عرضه إذا لم ٌقبل أي من المناقصٌن بعد التحلٌل والتقٌٌم تصحٌح األخطاء ف
 .ومصادرة تؤمٌن الدخول بقرار من لجنة الشراء

 
 

 :رابعا
 تقديم العروض :

 
مغلاف فاً  (موقعة ومختومة بخاتم المناقص  صل وصورة عنها)األ على نسختٌن تقدم العروض .1

المشار إلٌهاا فاً بناد الكفااالت  لى مغلف كفالة دخول العطاءإضافة باإ مع نسخة الكترونٌةواحد 
 سم ورقم العطاء.إو المناقصسم إ المغلف الرئٌسًوٌكتب على  ٌةالمال

 . تقبل العروض أو أي تغٌٌر علٌها بعد التارٌخ  والموعد المحدد ال .9
على المناقص ارفااق صاورة عان شاهادة ساجل تجااري مان وزارة الصاناعة والتجاارة ورخصاة  .0

 مهن سارٌة المفعول.
ن عدد المناقصٌن ٌقل أوقبل فتح العروض  عند موعد فتح العروض  الشراءذا وجدت لجنة إ .4

طرح العادة إاو  تقدٌم العروضلموعد تارٌخ اخرتمدٌد  ٌجوز للجنة الشراء ان تقررعن ثالثة 
 و من ٌمثله.ألى مقدمٌها مقابل توقٌع المناقص إتعاد العروض مغلقة  و
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و أفتح العرض ن تقوم بأ او اعادة الطرح قتنعت بعدم جدوى التمدٌدإ ذاإ الشراءٌحق للجنة  .2
وفقا الحكام نظام المشترٌات رقم حالة جراء الدراسة واإإلى الصندوق وإالعروض الواردة 

 .9312وتعلٌمات تنظٌم اجراءات المشترٌات الحكومٌة لسنة  9312( لسنة 91)
 
         

 :خامسا
 حالة :اإل
 

ن لجناة ؤطلوباة  علماا باالم  ٌن المساتوفٌن الشاروطللمناقصا المقدماة عاروضالتقٌاٌم  جاراءإساٌتم .1
 غٌر مقٌدة بؤقل االسعار. الشراء

 . ٌحق للجنة الشراء تجزئة االحالة حسب ما تراه مناسبا وفقا لألسعار الواردة فً العروض.9
 

 :سادسا
 :مدة التوريد 

 
. ٌلتزم المنااقص بعاد توقٌاع امار الشاراء بتورٌاد الكمٌاة األولٌاة مان األحباار المحالاة حساب طلاب 1

 ٌوم عمل( اعتبارا من تارٌخ طلب االحبار خطٌا. 14الل مدة ال تتجاوز )الهٌئة وخ
. ٌلتزم المناقص بعد ذلك بتورٌاد األحباار المحالاة حساب طلاب الهٌئاة وفقاا لالحتٌاجاات المقادرة ، 9

وعلى المناقص المحال علٌه العطاء ) كلٌا" أو جزئٌا" ( اإلتزام بتاوفٌر عباوات الحبار مان األناواا 
عمل ( من تاارٌخ  اٌام 0تً تطلبها الهٌئة بنفس األسعار المحالة ، وخالل مدة ال تتجاوز ) المحالة ال

 طلبها خطٌا .
 

 :بعاسا
   

 طريقة الدفع : 
 

 .قبل لجنة اإستالم المشكلة لهذه الغاٌة  مناللوازم وإستالم  ٌتم دفع قٌمة اللوازم بعد تورٌد
 

 :ثامنا
 : خيرأغرامات الت        

 
( لسنة 91( من نظام المشترٌات الحكومٌة رقم )131مة التؤخٌر وفقا ألحكام المادة )تفرض غرا

 -وعلى النحو التالً: 9312
( واحد بااللف عن كل ٌوم تؤخٌر من قٌمة اللوازم التً ٌتؤخر المتعهد فً 3.331ما نسبته ) -أ

 ( ٌوم.42-1تورٌدها عن المدة )
ٌوم تؤخٌر من قٌمة اللوازم التً ٌتؤخر المتعهد فً بااللف عن كل  اثنان(3.339ما نسبته )  -ب

 ( ٌوم.43-44تورٌدها عن المدة )
بااللف عن كل ٌوم تؤخٌر من قٌمة اللوازم التً ٌتؤخر المتعهد فً  ثالثة( 3.330ما نسبته ) -ل

 .( ٌوم فؤكثر 41من تورٌدها عن المدة )
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 تاسعا:
 شروط خاصة باألحبار :          

 
ن جمٌع األحبار من النوعٌة األصلٌة ، وأن ال تكون معبأة أو مقلدة ، وعلى ٌجب أن تكو .1

 المناقص إثبات أن عبوات الحبر أصلٌة عن طرٌق العالمات الفارقة أو شهادة الفحص .

ٌجب أن تكون األحبار خالٌة من أي خلل أو سوء أو عٌب مصنعً ، وال تقبل األنواع المعاد  .2

 تعبئتها أو القدٌمة .

شركة أو المؤسسة التً ٌحال األحبار علٌها اإللتزام التام بإصالح الطابعة أو إستبدالها على ال .3

بأخرى مكافئة لها من نفس النوع فً حال أن الخلل ٌحدثه إستخدام الحبر ، وتتحمل الشركة 

الضرر أو الخلل ناتج عن إستخدام  الموردة لؤلحبار أي ضرر ٌحصل لآلالت إذا ثبت أن هذا

 تم رفض وإعادة أي عبوة ٌثبت مخالفتها فنٌا" .الحبر ، وٌ

تتعهد الشركة بإستبدال األحبار التً ٌطرأ علٌها أي عطل أو خلل أو سوء مصنعٌة فً حال  .4

 إستخدامها خالل مدة الصالحٌة المقررة .

 ٌجب ذكر بلد المنشأ بالتحدٌد لكل نوع حبر فً عرض الشركة المتقدمة . .5

 كل نوع حبر فً عرض الشركة المتقدمة .ٌجب ذكر بلد الصنع بالتحدٌد ل .6

ٌحق للجنة الشراء قبل اصدار قرار االحالة طلب عٌنات من االحبار من المناقص/ او  .7

 المناقصٌن الذٌن ستتم علٌهم االحالة لغاٌات الفحص الفنً والعملً.

 .ٌلتزم المناقص بأن تكون عبوات الحبر الموردة محكمة اإلغالق تماما" وقوٌة وغٌر مشوهه  .8

ٌشترط ختم علب األحبار التً سٌتم تورٌدها بختم الشركة المحال علٌها تورٌد األحبار ، وال  .9

ٌقبل تورٌد أي نوع من األحبار إال إذا كانت عبواتها من الخارج مختومة بختم الشركة أو 

 المؤسسة الموردة لهذه األحبار .

 تارٌخ التورٌد . ( شهر من 24-12أن ال تقل مدة صالحٌة األحبار الموردة عن )  .11

 اإللتزم بإستبدال عبوات الحبر التً ٌثبت عدم صالحٌة محتواها خالل مدة الصالحٌة المقررة  .11

ٌلتزم المناقص بأن تكون العالمة التجارٌة مثبتة على عبوة الحبر بشكل واضح ، والشركة  .12

 الصانعة لكل نوع حبر فً عرضه المقدم .

تودعات الهٌئة ، وتقع مسؤولٌة التحمٌل والتنزٌل ٌلتزم المناقص بتسلٌم األحبار داخل مس .13

 والترتٌب على الشركة الموردة .
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 : عاشرا
 احكام عامة 

، اضافة الى الحاالت الواردة في  تستبعد لجنة الشراء العروض في أي من الحاالت التالية. 1
 -:9312وتعلٌمات تنظٌم اجراءات المشترٌات الحكومٌة لسنة ( من 35المادة رقم )

 .اذا لم يكن العرض مكتمال أو موقعا حسب األصول .1
 اذا لم يكن معززا بتأمين دخول العطاء بالصيغة او القيمة المنصوص عميها في .2

 .وثائق الشراء
يقدم االعتراض خطيا عمى وثائق الشراء أو شروط اإلعالن أو القرارات أو اإلجراءات التي . 2

خالل خمسة اتخاذ إجراء متعمق فيها الى الجهة المشترية تتخذها الجهة المشترية أو أي امتناع عن 
 .أيام عمل من تاريخ نشرها 

يقدم االعتراض خطيا عمى قرارات لجان الشراء المتعمقة باإلحالة المبدئية أو أي قرار يتعمق  . 3
 .إجراءات الشراء خالل المدة المحددة بقرار لجنة الشراء أو وثائق الشراء بالعطاء أو

شعار المناقص به ممزما" له إذا كان عرض المناقص ساري  يعتبر .4 صدور قرار اإلحالة المبدئي وا 
 المفعول عمى أن يصدر قرار اإلحالة النهائي خالل فترة سريان العرض والكفالة .

اذا وقااع تناااقض او تعااارض بااٌن الشااروط العامااة والشااروط الخاصااة فٌإخااذ بمااا ورد بالشااروط . 5

 الخاصة.
الشراء لنفسها بالحق فً رفض كل العروض المقدمة الٌها او الغاء اجراءات الشراء  . تحتفظ لجنة4

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.

خاالل رساوم اإعاالن بالصاحف العطااء رساوم طواباع الاواردات وتدفع الشاركة  المحاال علٌهاا  .7
 . حالةٌام من تبلٌغها بقرار اإأعشرة 

 . منه بؤنه مطلع ومتفهم لجمٌع وثائق دعوة العطاء "ٌعتبر تقدٌم عرض المناقص تاكٌدا .1
وا أن تنقض أو تزٌد الكمٌات المطلوباة فاً دعاوة العطااء قبال اإحالاة دون الرجا شراءللجنة ال .2

إلى المناقص أو بعد اإحالة بموافقة المتعهد الخطٌة ، على أن ال ٌتجاوز مجموا الزٌادة أو النقصاان 
 بالمائة ( من الكمٌة المطلوبة سواء قبل اإحالة أو بعدها بنفس األسعار المحالة . 92) 

اللاوازم وبكامال قٌماة مان كاتاب العادل  ةمن سوء المصنعٌة مصدقخطٌة ضمانة  ٌقدم المتعهد .13
 لمدة سنة من تارٌخ االستالم. %( من قٌمتها12المضمونة مضافا الٌها )

ٌلتزم المناقص بان ٌبقى العرض المقدم منه نافذ المفعول وغٌر جائز الرجوا عنه لمدة ال تقل  .11
 .والتً تحسب اعتباراً من التارٌخ المحدد كآخر موعد لتقدٌم العروض ٌوم( 193)عن 
تمام عملٌة التقٌٌم واإحالة خالل مدة سرٌان العروض، تقوم الجهة المشترٌة فً حال تعذر ا .19

بعشرة أٌام عمل على األقل بمخاطبة المناقصٌن جمٌعهم خطٌاً  اعالهقبل انتهاء المدة المحددة 
لطلب تمدٌد صالحٌة عروضهم، كما ٌجب على المناقص الذي ٌوافق على تمدٌد فترة سرٌان 

مدٌد تؤمٌن دخول العطاء، والمناقص الذي ٌرفض تمدٌد فترة الصالحٌة عرضه ان ٌقوم كذلك بت
 .ٌعاد له تؤمٌن دخول العطاء
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 نموذج كفالة حسن تنفيذ
 
 

 
 

 رقم الكفالة :
 
  

 كفالة بنكٌة 
 

 , باإضافة لوظٌفته .  بريمدٌر عام هٌئة تنظٌم النقل العطوفة السٌد 
 

 تحٌة طٌبة و بعد ,, 
 

العمٌاااااااـل ............................................ ٌكفااااااال بناااااااـك  بنـاااااااـاءاً علاااااااى طلاااااااب
 .......................................... فـــرا )             ( العمٌل المذكور أعاله بمبلغ 

مان  .............)             ( دٌناراً , كفالاة حسان تنفٌاذ عطااء رقـاـم   )           ( لمادة 
ولغاٌة تــارٌخ   /   /        وتجادد هاذه الكفالاة غٌار المشاروطة تلقائٌااً لحاٌن      /   /      تارٌـخ 

ودون الحصاول علاى  النقال الباريورود كتاب إلغاء من الهٌئة , وبطلب من مدٌر عاام هٌئاة تنظاٌم 
 .  النقل البري موافقة العمٌل على التجدٌد وتبقى هذه الكفالة سارٌة المفعول ما بقٌت لدى هٌئة تنظٌم

 
 ٌاة معارضاة أوأول مطالبة خطٌة منكم , وباالرغم مان حصاول ألٌكم عند إونتعهد بدفع قٌمة الكفالة 

 . ممانعة من العمٌل ) المكفول ( لعدم دفع قٌمة هذه الكفالة
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 تعهــد شخصــً

 نتعهد نحن المتعهد / 

( المحالاااااااااااااة علٌناااااااااااااا      بضمان المواد ذوات األرقام )
 .   93( تارٌخ     /     /       93جب قرار اإحالة رقم )        /        بمو

بحٌااااااث ٌكااااااون هااااااذا الضاااااامان ساااااااري المفعااااااول لماااااادة ساااااانة ماااااان تااااااارٌخ التورٌااااااد  
وٌشاااااامل ضاااااامان كافااااااة المااااااواد المااااااذكورة ماااااان أي عٌااااااب مصاااااانعً مضااااااافا إلٌهااااااا نساااااابة 

ً تعلٌمااااااات %( خمسااااااة عشاااااار بالمائااااااة ماااااان القٌمااااااة ووفقاااااااً للشااااااروط المااااااذكورة فاااااا12)
  .9312تنظٌم المشترٌات الحكومٌة لسنة 

ونتعهااااااد باسااااااتبدال اللااااااوازم المعٌبااااااة، وفااااااً حالااااااة عاااااادم قٌامنااااااا باسااااااتبدال هااااااذه  
اللااااوازم بااااؤخرى جدٌاااادة خااااالل الماااادة المقااااررة نتعهااااد باااادفع كاماااال قٌمااااة المااااواد التااااً ثباااات 

ائااااااة %( خمسااااااة عشاااااار بالم12سااااااوء مصاااااانعٌتها ولاااااام نسااااااتطٌع اسااااااتبدالها مضااااااافاً إلٌهااااااا )
ماااااان قٌمتهااااااا خااااااالل أساااااابوا ماااااان تااااااارٌخ اإخطااااااار 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

 
 
 

 المتعهــــد    شاهــد    شاهــد
 
 

 

 مصــدق كاتب العــدل         
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