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 (0200/ 1دعـوة العطـاء رقـم )

عطاء توريد أحبار) طابعات وفاكسات وآالت تصوير(اللـوازم المطلوبة :    
 

 النقل البريالدائرة المستفيدة : هيئة تنظيم 

تدعو هٌئة  5255لسنة ( 8رقم )المشترٌات الحكومٌة ( من نظام ا/ ب55ام المادة رقم )ستناداً ألحكإ .1
عطاء أحبار)  عروضهم لتوريدللمشاركة فً تقدٌم  المناقصٌن المتخصصٌن النقل البريتنظٌم 

 . والشروط الخاصة والعامة المرفقة ، وفقاً للمواصفات طابعات وفاكسات وآالت تصوير(

 خر موعد لبٌع وثٌقة العطاء هو الساعةآو 5/4/5255 الموافق الثالثاء اء ٌومبٌع نسخ العط أٌبد .5
 .15/4/5255الموافق الثالثاء  ٌوم من الواحدة( 1:22)

خمسة ( دٌنار 55   غ )ــدفع مبلمقابل على المناقصٌن الراغبٌن بشراء نسخة كاملة من وثائق العطاء  .3
 . وثٌقة العطاءخر موعد لبٌع آغٌر مستردة قبل  عشرون  دٌنارو

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

 .19/4/5255الموافق  الثالثاء من ٌوم والنصف 

 .19/4/5255الموافق  الثالثاء من بعد ظهر ٌوم الواحدة( 1:22)فتح العروض فً تمام الساعة سٌتم  .5

                                                   
 

 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

 

 ةطارق الحباشن
           امــــر العـــالمدي   
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 ( نموذج عرض المناقصة )  

 النقل البريالسيد عطوفة مدير عام هيئة تنظيم 

ووفقاً للتعلٌمات والشروط العامةة والخاصةة والمواصةفات المرفقةة  (1/5255 بناًء على دعوة العطاء رقم )
باألسعار والشروط الخاصة ،  ات وفاكسات وآالت تصوير(أحبار) طابعتورٌد على  فإننً أقدم عرضً وأوافق ، بها 

 . والعامة والمواصفات المبٌنة فً هذا العرض

خر آاً مةن التةارٌخ المحةدد مةن قةبلكم كة( ٌومةاً اعتبةار 152 وإننً ألتزم بؤن ٌظةل هةذا العةرض قائمةاً لمةدة )

( بتمثٌةةل مإسسةةتنا / شةةركتنا فةةً                                                ٌةةداا العةةروض وأفةةوض السةةٌد )موعةةد إ
 . كافة اإجراءات والتبلٌغات المتعلقة بهذا العرض لدى دائرتكم

 المفـــوض بالتوقٌـــع

 ســم المناقــص : .............................................................إ

 

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

 الخـاتـــم

 

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

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

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

 (               الرقم الضرٌبً )

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

1) 

5) 

3) 

 

4) 

5) 

 
 

 -: إرشــادات
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(1/0200رقم ) العطاءالخاصة بدعوة الشروط   
 

ٌجب على المناقصٌن الراغبٌن باالشتراك فً العملٌة الشرائٌة االطالا على نظام المشترٌات 
والتعلٌمات الصادرة بموجبه واالطالا على كافة وثائق الشراء  5255( لسنة 8الحكومٌة رقم )

منه بؤنه مطلع  كٌداً ؤٌعتبر تقدٌم عرض المناقص تاردة فٌها ، ووالتقٌد بكافة االحكام والمتطلبات الو
والتعلٌمات الصادرة بموجبه  5255( لسنة 8نظام المشترٌات الحكومٌة رقم ) أحكامومتفهم لجمٌع 

 ووثائق دعوة العطاء.

        
اد ـــبعحق است الشراءوتكون ملزمة للمناقصٌن وللجنة  العامةللشروط تبر هذه الشروط مكملة تعو  

 -:شروطالهذه  ـــدأي عرض غٌر ملتزم بكل او بعض او اح
 

 

 -أوال :
 :الشروط الواجب توفرها في المتقدمين للعطاء  

 
على أن ٌكةون المنةاقص مسةجال والتموٌن تقدم شهادة تسجٌل من وزارة الصناعة والتجارة  .1

 .لمدة ال تقل عن سنتٌن وضمن الغاٌات المطلوبة بدعوة العطاء 

رخصةةة مهةةن سةةارٌة المفعةةول تخةةول المنةةاقص صةةناعة أو بٌةةع أو تورٌةةد اللةةوازم تقةةدٌم  .5
 المطلوبة أو اإتجار بها .

 
 ثانيا:

 :الكفاالت المالية 
 

على شكل كفالة بنكٌة أو شٌك مصدق صادر  تؤمٌن دخول للعطاءتقدٌم ٌجب على المناقص . 1
من قٌمة  (%3) بنسبةمملكة من احد البنوك او المإسسات المالٌة المرخصة والعاملة فً ال

باسم عطوفة مدٌر عام هٌئة تنظٌم النقل البري باالضافة لوظٌفته، وٌجب ان   عرض المناقص
 ( ٌوما وبخالف ذلك لن ٌقبل العرض.152تكون مدة سرٌان الكفالة والعرض )

 
 شٌك  للعطاء المحال علٌه على شكل كفالة بنكٌة أوحسن تنفٌذ تؤمٌن تقدٌم ب ٌلتزم المناقص .5

بنسبة مصدق صادر من احد البنوك او المإسسات المالٌة المرخصة والعاملة فً المملكة 
باسم عطوفة مدٌر عام جمالٌة لإلحالة حسب النموذج المعتمد لدى الهٌئة %( من القٌمة اإ12)

 هٌئة تنظٌم النقل البري باالضافة لوظٌفته .
 
للةةةةةةدخول فةةةةةةً العطةةةةةةاء او ٌلتةةةةةةزم المنةةةةةةاقص عنةةةةةةد تقدٌمةةةةةةه شةةةةةةٌك مصةةةةةةدق تؤمٌنةةةةةةا . 3

 .حسن تنفٌذ بتثبٌت اسمه ورقم العطاء ونوا التؤمٌن على الشٌك
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.فً حال تعذر اتمام عملٌة التقٌٌم واالحالة النهائٌة خالل مدة سرٌان العروض ، ٌتم قبل انتهاء 4

مخاطبة المناقصٌن جمٌعهم خطٌا لتمدٌد صالحٌة عروضهم أعاله ( 1المدة المحددة فً البند )
وتؤمٌنات دخول العطاء والمناقص الذي ٌرفض تمدٌد فترة الصالحٌة ٌستثنى من المنافسة وٌعاد له 

 تؤمٌن دخول العطاء.
 
. تعاد تؤمٌنات الدخول فً العطاء الى مقدمٌها من المناقصٌن وفقا ألحكام نظام المشترٌات 5

 والتعلٌمات الصادرة بموجبه. 5255( لسنة 8الحكومٌة رقم )
 

 

 

   :لثاثا
 : سعاراأل 

 
أو اي نمةوذج علةى نمةوذج التسةعٌربالةدٌنار االردنةً  ()العةرض المةالً سةعارهأٌعد المناقص . 1

 ٌعده المناقص موضحا فٌه كافة المعلومات المطلوبة فً جدول التسعٌر
، وٌحةق للمنةاقص العةرض كاملةةوثةائق  وٌختم وٌوقع كافة وثائق دعوة العطاء وٌقةدمها ضةمن  

نهةةا أضةةافتها وٌةةرى إو معلومةةات ٌرغةةب أي وثةةائق أن ٌضةةٌف أائق العطةةاء لةةى وثةةإضةةافة باإ
ن ٌةذكر أوعلٌه كتابة السعر بالرقم والحروف وعلةى المنةاقص كةذلك  ضرورٌة لتوضٌح عرضه

 .جمالً كذلك السعر اإوفرادي السعر اإ
الهٌئةةة  لمسةةتودا  والتوصةةٌل ردنةةً متضةةمنة التورٌةةدتقةةدم  بالةةدٌنار األتكةةون االسةةعار ثابتةةة و. 5

ي أخةرى وسعار شاملة الضرٌبة على المبٌعات والرسةوم والضةرائب األبحٌث تكون األ الرئٌسً
 . خرىأعوائد 

ٌجب تصحٌح أي خطؤ حسابً بقرار من لجنة الشراء وإعالم المناقص بذلك، على أن تجرى . 3
 -:التصحٌحات الحسابٌة على النحو التالً

 

 لمبلغ اإجمالً، ٌجب اعتماد سعر الوحدة فً حال وجود تعارض بٌن سعر الوحدة وا
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
 . جامٌع الفرعٌة و تصحٌح السعر اإجمالً وفقا لذلكللمجامٌع الفرعٌة فٌجب اعتماد الم

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

 ه إذا لم ٌقبل أي من المناقصٌن بعد التحلٌل والتقٌٌم تصحٌح األخطاء فٌجب استبعاد عرض
 .ومصادرة تؤمٌن الدخول بقرار من لجنة الشراء
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 :رابعا
 تقديم العروض :

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

وٌكتةب علةى  المشار إلٌها فً بنةد الكفةاالت المالٌةة لى مغلف كفالة دخول العطاءإضافة واحد باإ
 سم ورقم العطاء.إو المناقصم سإ المغلف الرئٌسً

 . تقبل العروض أو أي تغٌٌر علٌها بعد التارٌخ  والموعد المحدد ال .5

على المناقص ارفةاق صةورة عةن شةهادة سةجل تجةاري مةن وزارة الصةناعة والتجةارة ورخصةة  .3
 مهن سارٌة المفعول.

 
 

         
 :خامسا

 حالة :اإل
 

ن لجنةة ؤالمطلوبةة  علمةا بة  المسةتوفٌن الشةروط ٌنللمناقصة المقدمةة عةروضالتقٌةٌم  جةراءإسةٌتم .1
 غٌر مقٌدة بؤقل االسعار. الشراء

 . ٌحق للمناقص ان ال ٌتقدم لجمٌع االنواا المطلوبة من االحبار المطلوبة.5
 تجزئة االحالة حسب ما تراه مناسبا وفقا لألسعار الواردة فً العروض. للجنة الشراء . ٌحق5
 

 
 

 :سادسا
 :مدة التوريد 

 
. ٌلتزم المنةاقص بعةد توقٌةع امةر الشةراء بتورٌةد الكمٌةة األولٌةة مةن األحبةار المحالةة حسةب طلةب 1

 ٌوم عمل( اعتبارا من تارٌخ طلب االحبار خطٌا. 14الهٌئة وخالل مدة ال تتجاوز )
. ٌلتزم المناقص بعد ذلك بتورٌةد األحبةار المحالةة حسةب طلةب الهٌئةة وفقةا لالحتٌاجةات المقةدرة ، 5

لمنةةاقص المحةةال علٌةةه العطةاء ) كلٌةةا أو جزئٌةةا( اإلتةةزام بتةوفٌر عبةةوات الحبةةر مةةن األنةةواا وعلةى ا
عمل ( من تةارٌخ  اٌام 3المحالة التً تطلبها الهٌئة بنفس األسعار المحالة ، وخالل مدة ال تتجاوز ) 

 طلبها خطٌا .
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 :بعاسا
   

 طريقة الدفع : 
 

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

 :ثامنا
 : خيرأغرامات الت        

 
تعلٌمات تنظٌم إجراءات المشترٌات الحكومٌة ( من 78تفرض غرامة التؤخٌر وفقا ألحكام المادة )

 -وعلى النحو التالً: 5255لسنة 
م عن كل ٌوم تؤخٌر فً التسلٌم عن الموعد من قٌمة اللواز( واحد بااللف 2.221ما نسبته ) -أ

 ( ٌوم.45( ٌوم إلى )1) المحدد للتسلٌم عن الفترة من
من قٌمة اللوازم عن كل ٌوم تؤخٌر فً التسلٌم عن الموعد بااللف  اثنان(2.225ما نسبته ) -ب

 ( ٌوم.62( ٌوم إلى )46المحدد للتسلٌم عن الفترة من )
(ثالثة بااللف من قٌمة اللوازم عن كل ٌوم تؤخٌر فً التسلٌم عن الموعد 2.223ما نسبته ) -ج

 ( ستٌن ٌوماْ.62المحدد للتسلٌم عن كل ٌوم تؤخٌر ٌزٌد على )
 

 

 
 
 

 تاسعا:
 شروط خاصة باألحبار :          

 
، وعلى ٌجب أن تكون جمٌع األحبار من النوعٌة األصلٌة ، وأن ال تكون معبؤة أو مقلدة  .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 .

تبدالها بؤخرى مكافئة اإللتزام التام بإصالح الطابعة أو إس المناقص الذي ٌحال علٌه العطاءعلى  .3

لها من نفس النوع فً حال أن الخلل ٌحدثه إستخدام الحبر ، وتتحمل الشركة الموردة لؤلحبار 

الضرر أو الخلل ناتج عن إستخدام الحبر ، وٌتم  أي ضرر ٌحصل لآلالت إذا ثبت أن هذا

 .رفض وإعادة أي عبوة ٌثبت مخالفتها فنٌا  

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

 إستخدامها خالل مدة الصالحٌة المقررة .

 . المناقصٌجب ذكر بلد المنشؤ بالتحدٌد لكل نوع حبر فً عرض  .5
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 المناقص.ٌجب ذكر بلد الصنع بالتحدٌد لكل نوع حبر فً عرض  .6

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

 المناقصٌن الذٌن ستتم علٌهم االحالة لغاٌات الفحص الفنً والعملً.

 وقوٌة وغٌر مشوهه . ا  ٌلتزم المناقص بؤن تكون عبوات الحبر الموردة محكمة اإلغالق تمام .8

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

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

 المإسسة الموردة لهذه األحبار .

 شهرا  من تارٌخ التورٌد. 24سنة الصنع عن أن ال تقل مدة  .11

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

كون العالمة التجارٌة مثبتة على عبوة الحبر بشكل واضح ، والشركة الصانعة بؤن ت االلتزام .12

 لكل نوع حبر فً عرضه المقدم .

بتسلٌم األحبار داخل مستودعات الهٌئة ، وتقع مسإولٌة التحمٌل والتنزٌل والترتٌب  االلتزام .13

 المتعهد.على 

 
 
 

 : عاشرا
 احكام عامة 

بوووووه خسوووووارة أو اي ضووووورر نتٌجوووووة لقووووورار او ٌجووووووز للمنووووواقص الوووووذي ٌووووودعً انوووووه لحقوووووت . 1

اجوووووراء او امتنووووواع عووووون اتخووووواذ اجوووووراء مووووون الجهوووووة المشوووووترٌة او ٌووووودعً ان لجوووووان الشوووووراء 
قوووووود خالفووووووت مووووووا ورد فووووووً وثووووووائق الشووووووراء او احكووووووام ن ووووووام المشووووووترٌات الحكومٌووووووة رقووووووم 

والتعلٌموووووووات الصوووووووادرة بموجبوووووووه ان ٌتقووووووودم بووووووواعتراض فوووووووً المرحلوووووووة  2122( لسووووووونة 8)
( موووووون 51( والمووووووادة )51فووووووً المرحلووووووة الثانٌووووووة وفقووووووا الحكووووووام المووووووادة )االولووووووى وشووووووكوى 

 والتعلٌمات الصادرة بموجبه. 2122( لسنة 8ن ام  المشترٌات الحكومٌة رقم )
 

 
( موووووووون ن ووووووووام المشووووووووترٌات الحكومٌووووووووة 17وفقووووووووا الحكووووووووام المووووووووادة )للجنووووووووة الشووووووووراء . 2

اءات الشووووووراء إلغوووووواء أي عملٌووووووة شووووووراء أو أي موووووون إجووووووروالتعلٌمووووووات الصووووووادرة بموجبووووووه 
قبوووووول توقٌووووووع المنوووووواقص عقوووووود الشووووووراء دون أن ٌكووووووون ألي موووووون المناقصووووووٌن الحووووووق فووووووً 
الرجوووووووع علووووووى لجنووووووة الشووووووراء بووووووؤي خسووووووارة أو ضوووووورر ناشوووووو  عوووووون تقوووووودٌم عرضووووووه وال 

 .ٌترتب على لجنة الشراء أي التزامات مادٌة أو غٌر مادٌة مقابل ذلك
 
المشوووووووترٌات الحكومٌوووووووة  ( ن وووووووام17. ٌحوووووووق للجهوووووووة المشوووووووترٌة وفقوووووووا الحكوووووووام الموووووووادة )3

والتعلٌموووووووات الصوووووووادرة بموجبوووووووه الغووووووواء عملٌوووووووة الشوووووووراء قبووووووول الموعووووووود النهوووووووائً لتقووووووودٌم 
الجهووووووووة دون أن ٌكوووووووون ألي موووووووون المناقصوووووووٌن الحوووووووق فووووووووً الرجووووووووع علوووووووى العوووووووروض 
للجهوووووة بوووووؤي خسوووووارة أو ضووووورر ناشووووو  عووووون تقووووودٌم عرضوووووه وال ٌترتوووووب علوووووى  المشوووووترٌة
 .مقابل ذلك أي التزامات مادٌة أو غٌر مادٌة المشترٌة
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.تحووووووتف  لجنووووووة الشووووووراء لنفسووووووها بووووووالحق فووووووً رفووووووض كوووووول العووووووروض المقدمووووووة الٌهووووووا او 4

الغووووووواء إجوووووووراءات المناقصوووووووة وفقوووووووا الحكوووووووام ن وووووووام المشوووووووترٌات الحكومٌوووووووة والتعلٌموووووووات 
 الصادرة بموجبه.

 
المفعووووووول وغٌوووووور جووووووائز  سووووووارين ٌبقووووووى العوووووورض المقوووووودم منووووووه ؤٌلتووووووزم المنوووووواقص بوووووو. 5

والتووووووً تحسووووووب اعتبووووووارا  موووووون التووووووارٌخ  ٌوووووووم( 121)عوووووون  الرجوووووووع عنووووووه لموووووودة ال تقوووووول
 .المحدد كآخر موعد لتقدٌم العروض

  
 
 
. علووووى المنوووواقص الووووذي احٌوووول علٌووووه العطوووواء وقبوووول توقٌووووع العقوووود دفووووع الرسوووووم المقووووررة 6

وتقووووودٌم  توووووؤمٌن حسووووون التنفٌوووووذ خوووووالل المووووودة المحوووووددة فوووووً كتووووواب  بموجوووووب التشووووورٌعات 
 اجراءات التعاقد.التبلٌغ الذي ٌرسل الٌه الستكمال 

 
.ٌعتبوووووور قوووووورار االحالووووووة نافووووووذ المفعووووووول اعتبووووووارا موووووون تووووووارٌخ تبلووووووغ المتعهوووووود القوووووورار 7

بتوقٌعووووووه علووووووى أموووووور الشووووووراء والووووووذي ٌعتبوووووور اعترافووووووا منووووووه بؤنووووووه مطلووووووع علووووووى كافووووووة 
محتوٌووووات قوووورار االحالووووة واموووور الشووووراء وكوووول مووووا ٌتعلووووق بهمووووا وانووووه ملتووووزم التزامووووا تامووووا 

 بمحتوٌاتهما ومضمونهما.
 
تسووووووبعد لجنووووووة الشووووووراء عوووووورض المنوووووواقص وفقووووووا الحكووووووام ن ووووووام المشووووووترٌات الحكومٌووووووة .8

 من التعلٌمات(. 33والتعلٌمات الصادرة )المادة رقم 
 
. ٌكوووووون مووووودٌر عوووووام هٌئوووووة تن وووووٌم النقووووول البوووووري مفوضوووووا بوووووالتوقٌع علوووووى عقووووود الشوووووراء 9

 مع المتعهد .
 
فعلوووووى لجنوووووة الشوووووراء . فوووووً حوووووال مخالفوووووة المتعهووووود ألي بنووووود مووووون بنوووووود العقووووود المبووووورم 11 

اتخوووووواذ االجووووووراءات الالزمووووووة والووووووواردة فووووووً وثووووووائق الشووووووراء وفووووووً ن ووووووام  المشووووووترٌات 
 والتعلٌمات الصادرة بموجبه. 2122( لسنة 8الحكومٌة رقم )

 
.للجنووووووة الشووووووراء إعووووووادة طوووووورح العطوووووواء بالشووووووروط والمواصووووووفات الووووووواردة فووووووً وثووووووائق 11

موووووووون ن ووووووووام  المشووووووووترٌات  (38العطوووووووواء االصوووووووولً نفسووووووووها اسووووووووتنادا ألحكووووووووام المووووووووادة )
 . 2122( لسنة 8الحكومٌة رقم )

 
12. 
( للجنوووووة الشوووووراء الحوووووق بإنهووووواء عقووووود الشوووووراء المبووووورم موووووع المتعهووووود فوووووً اي مووووون الحووووواالت 1

 -التالٌة:
 تقصٌر المتعهد فً انجاز العقد. -أ
 ارتكاب المتعهد تصرفات تتسم باالحتٌال او التالعب او الرشوه. -ب



10 

 

( لسوووووووونة 8حكوووووووام ن ووووووووام  المشوووووووترٌات الحكومٌوووووووة رقوووووووم )ال وووووووروق القووووووواهرة وفوووووووق ا -ج
 والتعلٌمات الصادرة بموجبه. 2122

 إعسار المتعهد او إفالسه.-د
ب( فوووووً حوووووال قووووووررت لجنوووووة الشووووووراء إنهووووواء عقوووووود الشوووووراء لؤلسووووووباب الوووووواردة بووووووالفقرتٌن 
)أ،ب( موووووون هووووووذا البنوووووود فللجنووووووة الشووووووراء تحمٌوووووول المتعهوووووود قٌمووووووة العطوووووول والضوووووورر الووووووذي 

 لحق بالهٌئة.
 
.فووووً حووووال قووووررت لجنووووة الشووووراء انهوووواء العقوووود بنوووواء علووووى طلووووب المتعهوووود فووووً حووووال تعووووذر 13

تنفٌووووووذه ألسووووووباب مبووووووررة، تحوووووودد لجنووووووة الشووووووراء بنوووووواء علووووووى الوثووووووائق المقدمووووووة موووووون المتعهوووووود 
 التسوٌة والتعوٌضات المالٌة التً ٌتوجب دفعها فً حال إنهاء العقد. 

 
اء فٌراعووووووى دفووووووع قٌمووووووة اللوووووووازم او . اذا اسووووووتدعت المصوووووولحة العامووووووة انهوووووواء عقوووووود الشوووووور14

الخوووووودمات التووووووً تووووووم انجازهووووووا قبوووووول تووووووارٌخ انتهوووووواء العقوووووود ودفووووووع التكووووووالٌ  التووووووً تحملهووووووا 
 المتعهد او قٌمة اللوازم التً تم إنتاجها لعقد الشراء.

 
 
. ٌعووووود المنووووواقص عرضوووووه وفقوووووا لوثوووووائق الشوووووراء بعووووود ان ٌووووودرس هوووووذه الوثوووووائق وٌوووووتفهم 15

الوثوووووائق غٌووووور كاملوووووة او غٌووووور واضوووووحة، او وجووووود نقصوووووا جمٌوووووع موووووا ورد فٌهوووووا واذا كانوووووت 
فٌهوووووووا، فعلٌوووووووه طلوووووووب االستٌضووووووواح او الوثٌقوووووووة الناقصوووووووة قبووووووول اخووووووور موعووووووود لالستفسوووووووارات 
المحووووودد فوووووً وثوووووائق الشوووووراء وٌتحمووووول النتووووووائج المترتبوووووة علوووووى عووووودم قٌاموووووه بوووووالتحقق موووووون 

 استالم وثائق الشراء كاملة.

 
صوووووووله علووووووى وثووووووائق الشووووووراء .ٌجووووووب علووووووى المنوووووواقص المشووووووارك تقوووووودٌم مووووووا ٌثبووووووت ح16

 بموجب أحكام الن ام والتعلٌمات قبل اٌداع العروض.
 
 

ٌقوودم المتعهوود ضوومانة خطٌووة موون سوووء المصوونعٌة مصوودقة موون كاتووب العوودل وبكاموول قٌمووة اللوووازم  .17
 .النهائً %( من قٌمتها لمدة سنة من تارٌخ االستالم15المضمونة مضافا الٌها )

 
 
أو تزٌد الكمٌات المطلوبة فً دعوة العطاء قبل اإلحالوة دون الرجووع إلوى . للجنة الشراء أن تنقض 18

 .بالمائة ( من الكمٌة المطلوبة  25) ما نسبته المناقص على أن ال ٌتجاوز مجموع الزٌادة أو النقصان 
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 نموذج كفالة حسن تنفيذ
 
 

 
 

 رقم الكفالة :
 
  

 كفالة بنكٌة 
 

 , باإضافة لوظٌفته .  بريتنظٌم النقل المدٌر عام هٌئة عطوفة السٌد 
 

 تحٌة طٌبة و بعد ,, 
 

بنـةةةةةةةـاءاً علةةةةةةةى طلةةةةةةةب العمٌةةةةةةةـل ............................................ ٌكفةةةةةةةل بنةةةةةةةـك 
 .......................................... فـــرا )             ( العمٌل المذكور أعاله بمبلغ 

مةن  .............راً , كفالةة حسةن تنفٌةذ عطةاء رقـةـم   )           ( لمةدة )             ( دٌنا
ولغاٌة تــارٌخ   /   /        وتجةدد هةذه الكفالةة غٌةر المشةروطة تلقائٌةاً لحةٌن      تارٌـخ    /   /   

ودون الحصةول علةى  النقةل البةريورود كتاب إلغاء من الهٌئة , وبطلب من مدٌر عةام هٌئةة تنظةٌم 
 .  النقل البريافقة العمٌل على التجدٌد وتبقى هذه الكفالة سارٌة المفعول ما بقٌت لدى هٌئة تنظٌم مو
 

 ٌةة معارضةة أوأول مطالبة خطٌة منكم , وبةالرغم مةن حصةول ألٌكم عند إونتعهد بدفع قٌمة الكفالة 
 . ممانعة من العمٌل ) المكفول ( لعدم دفع قٌمة هذه الكفالة
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 خصــًتعهــد ش

 نتعهد نحن المتعهد / 

( المحالةةةةةةةةةةةةةة علٌنةةةةةةةةةةةةةا      بضمان المواد ذوات األرقام )
 .   52( تارٌخ     /     /       52بموجب قرار اإحالة رقم )        /        

بحٌةةةةةةث ٌكةةةةةةون هةةةةةةذا الضةةةةةةمان سةةةةةةاري المفعةةةةةةول لمةةةةةةدة سةةةةةةنة مةةةةةةن تةةةةةةارٌخ التورٌةةةةةةد  
نعً مضةةةةةةافا إلٌهةةةةةةا نسةةةةةةبة وٌشةةةةةةمل ضةةةةةةمان كافةةةةةةة المةةةةةةواد المةةةةةةذكورة مةةةةةةن أي عٌةةةةةةب مصةةةةةة

نظةةةةةةةام %( خمسةةةةةةةة عشةةةةةةةر بالمائةةةةةةةة مةةةةةةةن القٌمةةةةةةةة ووفقةةةةةةةاً للشةةةةةةةروط المةةةةةةةذكورة فةةةةةةةً 15)
 .والتعلٌمات الصادرة بموجبه 5255( لسنة 8المشترٌات الحكومٌة رقم )

ونتعهةةةةةةد باسةةةةةةتبدال اللةةةةةةوازم المعٌبةةةةةةة، وفةةةةةةً حالةةةةةةة عةةةةةةدم قٌامنةةةةةةا باسةةةةةةتبدال هةةةةةةذه  
تعهةةةةد بةةةةدفع كامةةةةل قٌمةةةةة المةةةةواد التةةةةً ثبةةةةت اللةةةةوازم بةةةةؤخرى جدٌةةةةدة خةةةةالل المةةةةدة المقةةةةررة ن

%( خمسةةةةةةة عشةةةةةةر بالمائةةةةةةة 15سةةةةةةوء مصةةةةةةنعٌتها ولةةةةةةم نسةةةةةةتطٌع اسةةةةةةتبدالها مضةةةةةةافاً إلٌهةةةةةةا )
مةةةةةةن قٌمتهةةةةةةا خةةةةةةالل أسةةةةةةبوا مةةةةةةن تةةةةةةارٌخ اإخطةةةةةةار بالةةةةةةدفع وبةةةةةةال تعلةةةةةةل وبةةةةةةدون حاجةةةةةةة 
محكمةةةةةةة أو حكةةةةةةم إلةةةةةةى محكمةةةةةةة وفةةةةةةً حالةةةةةةة التةةةةةةؤخر عةةةةةةن الةةةةةةدفع نكةةةةةةون مسةةةةةةإولٌن عةةةةةةن 

ٌف القانونٌةةةةةةةةةة، وعلٌةةةةةةةةةه أوقةةةةةةةةةع وبحضةةةةةةةةةور الشةةةةةةةةةاهدٌن العطةةةةةةةةةل والضةةةةةةةةةرر والمصةةةةةةةةةار
 .الموقعٌن بذٌله

 
 
 

 المتعهــــد    شاهــد    شاهــد
 
 

 

 مصــدق كاتب العــدل         
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