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 ٔصاسج انتشتٛح ٔانتعهٛى

 إداسج انهٕاصو ٔانتضٔٚذ

 يذٚشٚح انعطاءاخ

 لسى انعطاءاخ انذٔنٛح نهتدٓٛضاخ

 

 (8USAID/2022R1) سلى  انعطاءدعٕج 

 

 يششٔع انتعهٛى انذايح –يعُٛاخ يتخصصح 

 انٕكانح األيشٚكٛح نهتًُٛح انذٔنٛحتًٕٚم يٍ يُحح 

 

 Itemاساط اإلحانح تُذ 

 

 

 

 

 و1011/  41  /41   اإلعالٌ: 

 

 و1011/  41/   12  اإلغالق: 

 

 اظٓش   انثاَٛح عششانساعح 

 

  غٛش يستشدج  دُٚاس   57 ثًٍ َسخح انعطاء:  

 

 

 

 

 

                                                              

 تٕلٛع يذٚش

 إداسج انهٕاصو ٔانتضٔٚذ:    

 يحًـذ انعهٕاٌ

   

 

 

 1507فشعٙ   7205464  صٚاديُسك انعطاء:
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 انخاصحانششٔغ انثُذ األٔل : 

 
 -: يىوااللتزام بيا و تعتبر ىذه الشروط جزءا ال يتجزأ من دعوة العطاء وعمى كل متعيد ضرورة التقيد 

 إعفاء المشاريع الممولة من المنح األمريكية والتي تنفذىا شركات محمية من الرسوم الجامعية والطوابع.  .1
 تقدم األسعار بالدينار االردني غير شاممة لمرسوم الجمركية وال الضريبة العامة عمى المبيعات. .2
العاممين من ضمنيا حصرا لمضريبة  اخضاع مشتريات المشاريع الممولة من المساعدات األمريكية والخبراء األجانب .3

 (.4247العامة عمى المبيعات بنسبة الصفر بموجب كتاب الرئاسة المرفق بدعوة العطاء قرار رقم )
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او شيك  -وفقًا النموذج المرفق  -يجب عمى المناقص ان يرفق بعرضو تأمين دخول لمعطاء عمى شكل كفالة بنكية  .4
من قيمة الموازم الواردة  (%3)بنسبة  احد او المؤسسات المالية المرخصة والعاممة في المممكةمصدق صادر من 

وبخالف ذلك لن يقبل   يومًا من تاريخ اغالق العطاء 99الكفالة والعرض لمدة  مفعول  تكون مدة سريانو  بعرضو
 .العرض

 المعروضة الموازم بكامل المصنعة الشركة مع التزاماً  أجرى  بأنو منو تأكيداً  المناقص قبل من العرض تقديم يعتبر.  .5
 . )قبمو من المقدم العطاء )العرض دعوة وشروط مواصفات وضمن

 لتمديد األقل، عمى أيام ( عشرة19) ب عرضو انتياء قبل خطياً  المناقص وزارة التربية والتعميم باعالم .تقوم .6
 والمناقص العطاء دخول تأمين بتمديد كذلك يقوم ان التمديد عمى يوافق الذي المناقص عمى ويجب عرضو صالحية

  . العطاء دخول تأمين لو يعاد الصالحية فترة تمديد يرفض الذي
 يجب ان يشمل العرض عمى إجابة واضحة وصريحة عن كل مواصفة وشرط في وثائق الشراء . .7
جيد بحيث تكون الوحدة والكمية والسعر يجب أن تكون المواصفات الواردة في عرض المناقص واضحة ومبوبة بشكل  .8

 اإلفرادي واإلجمالي وفترة التسميم وبمد المنشأ واسم الشركة الصانعة مبينة إزاء كل مادة.
يمتزم المناقص عند تقديمو شيك مصدق تأمينًا لمدخول او حسن تنفيذ او الصيانة بتثبيت اسمو ورقم  .9

 . الخاصةاستبعاد المناقص الذي ال يتقيد بذلك من لجنة الشراء  العطاء/االستدراج ونوع التأمين عمى الشيك وسيتم
 عمى جميع المشاركين تقديم ما يثبت حصوليم عمى وثائق الشراء بموجب أحكام النظام قبل إيداع العروض. .19
 يوم من تاريخ توقيع العقد. 99مدة التوريد :  .11
 .إلى مستودع التجييزات / ماركايمتزم المتعيد بالتوريد  .12
 .ITEMتتم االحالة عمى اساس المادة  .13

  وال تقبل العروض ذات الخيارات الي عدد من البنودويحق لممناقص التقدم بند، لعمى المناقص أن يقدم عرضا واحدا محددا لك. 15  
 يجب  ذكر السعر االفرادي واالجمالي لكل مادة. .14
 الفني النيائي، ويسمح بالتوريد الجزئي والدفع الجزئي. % من قيمة المواد الموردة بعد اإلستالم199يدفع لممورد  .15
%( نصف بالمائة عن كل أسبوع أو جزء من األسبوع من قيمة المواد التي يتأخر المورد في  9.5غرامة التأخير ) .16

 % من قيمة العقد.15توريدىا، عمى أن ال تزيد قيمة الغرامة عن 
إيضاحا عن وثائق الشراء وحسب ما جاء في نظام المشتريات  والتعميموزارة التربية يجوز لممناقص أن يطمب من  .17

 .م 2922لسنة  (8)الحكوميو رقم 
 %( ، وخالية من أية عيوب في الصنع أو في المادة .199يجب أن تكون الموازم المشتراة جديدة ) .18
  -:يمي ما تثبت التي الوثائق بعرضو يرفق ان المناقص عمى .19

 : يمي ما تقديم وتتضمن العطاء في لمدخول القانونية األىمية - أ
 . المفعول سارية والتجارة الصناعة وزارة من تجاري  سجل شيادة (1
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 .  المفعول سارية مين رخصة (2
 .  والمبيعات الدخل ضريبة دائرة من الذمة براءة (3

 .  المالية والمالءة قدرتو يثبت ما تقديم - ب
 . الشراء عقد إبرام في تؤثر متعارضة مصمحة لممناقص تكون  ال أن يجب (1
  الصيانة وسائل وتأمين الشرائية العممية متطمبات تنفيذ عمى الفنية مقدرتو يثبت ما بعرضو يرفق أن المناقص عمى(2

  -:يمي ما يثبت ما بإرفاق وذلك ، - ذلك تتطمب التي لموازم
  المجال ىذا في عممو مدة ذكر -

  ومساحتيا لديو الصيانة ورش موقع تحديد - 
  ومساحتيا الغيار قطع مخازن  موقع تحديد -
  وأسماؤىم لديو العاممين الفنيين عدد تحديد -

 الشراء عممية إلغاء بموجبو الصادرة والتعميمات الحكومية المشتريات نظام الحكام لوزارة التربية والتعميم وفقا يحق .29
 . م 2922 لسنة (8 ) رقم الحكوميو المشتريات نظام من ( 17 ) رقم بالماده جاء ما وحسب

 حسن تامين تقديم التشريعات بموجب المقررة الرسوم دفع العقد توقيع وقبل العطاء عميو احيل الذي المناقص عمى .21
 .  االحالة بقرار الخاص التعاقد اجراءات الستكمال اليو يرسل الذي التبميغ كتاب في تحدد التي المدة خالل التنفيذ

 الشراء وامر االحالة قرار محتويات كافة عمى مطمع بأنو منو اعترافا   المتعيد قبل من )العقد( الشراء امر توقيع يعتبر .22
 .  ومضمونيما بمحتوياتيما تاما التزاماً  ممتزم وانو بيما يتعمق ما وكل

 في والواردة الالزمة االجراءات اتخاذ الشراء لجنة فعمى معو المبرم العقد بنود من بند ألي المتعيد مخالفة حال في .23
 .  بموجبو الصادرة والتعميمات (2922) لسنة ( 8) رقم الحكومية المشتريات نظام وفي الشراء وثائق

  -: التالية الحاالت من أي في المتعيد مع المبرم الشراء عقد بانياء الحق الشراء لمجنة .24
 . الرشوة أو التالعب أو باالحتيال تتسم تصرفات المتعيد ارتكاب - ب. العقد إنجاز في المتعيد تقصير

 . إفالسو أو المتعيد إعسار-د. بموجبو الصادرة والتعميمات النظام احكام وفق القاىرة الظروف-ج
 م. 2922(  (8رقم ) المشتريات بنظام جاء ما حسب الضمانات تقدم .25
 عنوان عمى مغمق ظرف في العطاءات صندوق  في ويودع األصول حسب ُموقعاً  ممثمو أو المناقص من العرض يقدم .26

 قسم العطاءات الدولية . –إدارة الموازم والتزويد  –وزارة التربية والتعميم 
 . الغاية ليذه عنيم ممثمين إرسال أو العروض فتح حضور لممناقصين يجوز .27
 .  العروض إيداع قبل والتعميمات النظام أحكام بموجب الشراء وثائق عمى حصولو يثبت ما تقديم المشارك المناقص عمى يجب .28
 . الوزراء رئاسة بكتاب جاء ما وحسب"  فقط االحالة"  لغايات (%  15 ) بنسبة سعريو أفضميو الوطنيو الصناعات تمنح .29
  شيك او - المرفق النموذج وفقاً  - بنكية كفالة  شكل عمى عميو المحال لمعطاء تنفيذ حسن تأمين تقديم المناقص عمى يجب .39
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 عشرة%  19 عن يقل ال بمبمغ المممكة في والعاممة المرخصة المالية المؤسسات او البنوك احد من صادر مصدق .31
 قبل يقدمو القيمة محددة غير لمقرارات الشراء لجنة تقدرىا التي القيمة من او لإلحالة االجمالية القيمة من بالمائة
 . ( العقد الشراء ) امر عمى توقيعو

 العقد ادارة عن المسؤولو لمجيو المتعيد يقدم ( مصنعية سوء تتطمب التي لموازم ) المصنعية سوء ضمانة يخص فيما .32
 عشر خمسة (%  15 ) الييا مضافاً  الموازم قيمة بكامل المصنعيو سوء لضمان العدل كاتب من مصدقو خطيو كفالة

 .  الشراء وثائق في ذلك خالف ورد اذا اال ، النيائي االستالم تاريخ من ميالديو سنة لمدة قيمتيا من بالمائة
  -يمتزم المناقص باستعمال نماذج الضمانات / الكفاالت المعتمدة لدى الدائرة والمبينة ادناه :. .33

 نموذج سند كفالة ُحسن تنفيذ -ب                       نموذج سند كفالة دخول العطاء-أ
 تعيد شخصي لضمان سوء المصنعية . -د .  (لموازم التي تتطمب ذلك )نموذج سند كفالة صيانة -ج

 :الدول التي يمنع االستيراد منيا أدناه جدول بمرفق  .34
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  يٕاد ٔكًٛاخ انؼطاء :انثانثانثُذ 
 

 بمد المنشأ السعر اإلجمالي السعر اإلفرادي الكمية اسم الكتاب الرقم

8 Braille Notetakers 100      

 المبمغ اإلجمالي لمعرض 
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 انًٕاصفاخ انفُٛحانثُذ انشاتع :
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 الكفاالت والعقد:  البند الخامس

 

 ســُذ كفانــح دخـٕل ػـطـاء

 

 انفـــــشع :    ٔصاسج انتشتٛح ٔانتؼهٛى انسادج : 

 و20انتـاسٚــــخ :      /     /         

 تاسٚخ االستحماق :        

 سلـى انكفانـح :        

 تحٛح ٔتؼذ ،

............... فللللللللللللللللللللشع ٚكفللللللللللللللللللللم انثُلللللللللللللللللللل. .................................................

....................................... 

انسلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللادج / انًُلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللالض 

....................................................................................................... 

( دُٚللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللاس فمللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللؾ    تًثهغ )

.................................................................................. 

 نًذج )......................(

 )........(ٔرن. ػًاَاً نذخٕل انؼطاء سلى 

 انخاص تششاء :................. 

ٔٚتؼٓلللذ انثُللل. تتًذٚلللذ سلللشٚاٌ أٔ تلللذفغ لًٛلللح انكفانلللح عنلللٛكى أٔ أ٘  لللضء يُٓلللا ػُلللذ 

أٔل يطانثلللح خطٛلللح يلللُكى، ٔرنللل. خللل،ل فتلللشج سلللشٚآَا، ػهًلللاً تللل ٌ أ٘ يطانثلللح تلللشد عنلللٗ 

انثُللل. ٚجلللة أٌ تكلللٌٕ فلللٙ أٔ لثلللم يٕػلللذ اسلللتحمالٓا، ٔتظلللثا انكفانلللح يه لللاج تؼلللذ اَتٓلللاء 

 .يذتٓا 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أ٘ ششؽ ٚؼٛك انتًذٚذ أٔ انذفغ ٔكم كفانح تتؼلًٍ يللم ْلزا انشلشؽ ال  انٕصاسجال تمثم  *

 . تمثم 

 

 

 ___________________________________________________انثُك
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 سُذ كفانح حسٍ تُفٛز

 ركش اسى اندٓح انًستفٛذج(اندٓح انًستفٛذج )ٚتى انسادج: 

 __202انتــــــاسٚـــــــــخ :___/__/

 و_202تاسٚخ االستحماق  :___/__/

 _____ (____سلـــــى انكفــــــانح : ) ____

 تحٛح ٔتعذ،،،

ٚكفم 

 تُك______________________________فشع_________________________

 ___________________________________انسادج / انًتعٓذ 

 تًثهغ ) _________ ( دُٚاس فمػ _______________________________( 

 ٔرنك ظًاَا  نحسٍ تُفٛز لشاس اإلحانح سلى )_________( انخاصح تانعطاء سلى )___________(

 انًتعهك تتٕسٚذ _____________________________________________

 و__202ح غٛش يششٔغح ٔغٛش لاتهح نهُمط ٔساسٚح انًفعٕل نغاٚح ___/__/ْزِ انكفان

 

ٔٚتعٓذ انثُك تتًذٚذ سشٚاٌ ْزِ انكفانح أٔ تذفع لًٛتٓا إنٛكى أٔ أ٘ خضٍء يُٓا عُذ أٔل يطانثح خطٛح 

يُكى تانتًذٚذ أٔ انذفع، ٔرنك خالل فتشج سشٚآَا، ٔال تهغٗ ْزِ انكفانح خالل فتشج سشٚآَا إال تكتاب 

 .اندٓح انًستفٛذج )ٚتى ركش اسى اندٓح انًستفٛذج(سسًٙ يٍ 

اندٓح انًستفٛذج )ٚتى ركش اسى خهف انثُك عٍ دفع لًٛح ْزِ انكفانح أٔ أ٘ خضء يُٓا ٔفٙ حال ت

اندٓح انًستفٛذج عُذ انطهة، فإٌ انثُك ٚفٕض يعانٙ يحافع انثُك انًشكض٘ تُاء  عهٗ غهة  اندٓح(

 تمٛذْا عهٗ حساتّ انداس٘ نذٖ انثُك انًشكض٘ ٔنحساب انخضُٚح. )ٚتى ركش اسى اندٓح(

  ٘ششغ ٚعٛك انتًذٚذ ٔانذفع ٔكم كفانح تتعًٍ يثم ْزا انششغ ال تُمثم.ال تمثم أ 

 

 

 



 ٔصاسج انتشتٛح ٔانتؼهٛى

 نهٕاصو ٔانتضٔٚذ اداسج ا

 يذٚشٚح انؼطاءاخ

 لسى انؼطاءاخ انذٔنٛح ٔانتجٓٛضاخ 
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 انًًهكح األسدَٛح انٓاشًٛح

 نهٕاصو ٔانتضٔٚذاداسج ا

 لسى انؼطاءاخ انذٔنٛح نهتجٓٛضاخ

 

 ًَٕرج تمذٚى انؼشع

 

 يؼانٙ ٔصٚش انتشتٛح ٔانتؼهٛى

 

ٔٔفما نهتؼهًٛاخ ٔانششٔؽ  (                            )تُاء ػهٗ ؽهة دػٕج انؼطاء انًحهٙ سلى 

انؼايح ٔانخاطح ٔانًٕاطفاخ انًشفمح تٓا فاَٙ ألذو ػشػٙ ٔأٔافك ػهٗ أٌ ألٕو تتٕسٚذ كم 

 أٔ تؼغ انهٕاصو انًؼشٔػح تاألسؼاس ٔششٔؽ انتسهٛى ٔانًٕاطفاخ انًثُٛح فٙ ْزا انؼشع.

 تاسٚخ اغ،ق انؼطاء ( ٕٚيا اػتثاسا يٍ 90)ٔعَُٙ أنتضو ت ٌ ٚظم ْزا انؼشع لائًا نًذج 

ٔعَُٙ أفٕع انسٛذ )...............................................( تتًلٛم يؤسستُا فٙ كافح 

 اإل شاءاخ ٔانتثهٛ اخ انًتؼهمح تٓزا انؼشع نذٖ ٔصاستكى.

انًفٕع                                                                                                   

 تانتٕلٛغ

                                                                                   .......................... 

 

 

 ...................................(اسى انًُالض : )...............

 انؼـُـٕاٌ : )...................................................(

 ص.ب : ) .......................................................(

 ْـاتـف : )....................................................(

 

 انخاتى                                                                                           

 

 

ي،حظح : ٚجة أٌ ٚؼث  ْزا انًُٕرج تانكايم ٔأٌ ٚشتؾ انؼشع ػُذ تمذًّٚ انٗ لسى 

ٔصاسج انتشتٛح ٔانتؼهٛى ، ٔاال فههجُح انؼطاءاخ انخاطح  –انؼطاءاخ انذٔنٛح نهتجٓٛضاخ 

  ٌ نى ٚكٍ. اًْال انؼشع ٔاػتثاسِ ك

 

 



 ٔصاسج انتشتٛح ٔانتؼهٛى

 نهٕاصو ٔانتضٔٚذ اداسج ا

 يذٚشٚح انؼطاءاخ

 لسى انؼطاءاخ انذٔنٛح ٔانتجٓٛضاخ 

 (R12022USAID/8)سلى  انؼطاء دػٕج
 

                                )15                                                                          Page 14 of  

 ًَٕرج انعمذ

 انعمذ سلى )...........(

 ( حشس ْزا انعمذ فٙ ْزا انٕٛو ........... يٍ شٓش ........ نعاو         ) 

 : ٔصاسج انتشتٛح ٔانتعهٛى  صاحة انعًمتٍٛ 

 عهٗ اعتثاسِ انفشٚك االٔل ، ٔتٍٛ : 

 :  انًٕسد

       )انعُٕاٌ( 

 عهٗ اعتثاسِ انفشٚك انثاَٙ.

 :انعطاء سلى:  )..../  ....  (    ٔصف انعطاء 

  : انتًٕٚم 

 :ّتعتثش انٕثائك انتانٛح خضءا  ال ٚتدضأ يٍ انعمذ ٔيكًال  ن 

 يهحك انعمذ: تفاصٛم انًٕاد انًحانح -كتاب انتثهٛغ تاالحانح        ج -لشاس االحانح      ب -أ

 

  لًٛح انعمذ :)....................( دُٚاس اسدَٙ، فمػ ...................................(

).............................. 

  :غشٚمح انذفع.............................................. 

  ٚتعٓذ انًٕسد تتٕسٚذ انهٕاصو انًحانح عهّٛ ٔفما  نهًٕاصفاخ ٔانششٔغ انٕاسدج فٙ انعمذ

 ٔٔثائمّ.

 ا انعمذ ٔاتشايّ فٙ انتاسٚخ انًزكٕس اعالِ.ٔتُاء  عهٗ يا ركش اعالِ خشٖ تٕلٛع ْز

 

 انفشٚك االٔل

 (يذٚش إداسج انهٕاصو ٔانتضٔٚذ)

 االسى:      ...........................

 انٕظٛفح:  ...........................

 انتٕلٛع:................................

 انفشٚك انثاَٙ

).....................( 

 االسى: ...........................         

 انٕظٛفح:.........................        

 انتٕلٛع:..........................        
 

 
 



 ٔصاسج انتشتٛح ٔانتؼهٛى

 نهٕاصو ٔانتضٔٚذ اداسج ا

 يذٚشٚح انؼطاءاخ

 لسى انؼطاءاخ انذٔنٛح ٔانتجٓٛضاخ 
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 كفالة ضمانة من سوء مصنعية
 
 

     أتعهد أنا/نحن شركة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الموقعـ  أدناه:
بضمان كافة اللوازم المحالة علينا من قبل )                            ( والواردة في  قيراراا ااحالية 

 لها و/أو أية قراراا معدلة لها والصادرة عن لجنةوأية مالحق 
نتبلغهييا لييالل عييام )       ( وفرييا للاييروف الييواردة فيي   )                                     ( التيي  

وتعليماتيي   2222( لسيينة 8قييراراا ااحاليية والصييادرة بموجييل نتييام الماييترياا الحكومييية رقييم )
 وتعديالت .

 
 الضمان ساري المفعول لمدة سنة )ف  حال كانا المدة أكثر من سنة يتم ذكر ذلك(.بحيث يكون هذا 

 
ويايمل هيذا التعهيد ضيمان كافية الليوازم المييذكورة في  الريراراا أعيالم مين سيوك المصينعية وبكامييل 

 % لمسة عار بالمائة من قيمتها. 51قيمتها مضافاً إليها نسبة 
 

سييوك مصيينعيتها بييدلرة جديييدة لييالل اييهرين ميين تيياري   ونتعهييد باسييتبدال كافيية اللييوازم التيي  ثبييا
اااعار بذلك من قبل الجهة المستفيدة وف  حال عدم قيامنا أو عدم قيدرتنا عليا اسيتبدال تليك الليوازم 

% لمسية 51مع نهاية المدة المرررة لالستبدال، فإننا نتعهد بدفع كامل قيمة تلك الليوازم مضيافاً إليهيا 
دون الحاجة لالنذار أو اللجوك إلا الرضاك، مع ضمان أي عفل أو ضيرر أو عار بالمائة من قيمتها 

 مصاريف تلحق بدائرة الماترياا الحكومية وأي جهة مستفيدة.
 

 وعليه أوقع                                                   
 

 المقر والمتعهد بما ورد أعاله              
 
 

         
 
 
 
 


