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 " بسم هللا الرحمن الرحيــم " 
 

 جامعة عمــــــان العربية 
 موبص  –شـارع االردن 

  0780540040:رقـم هاتف     دائرة اللوازم والعطاءات

          06/4791400        

 supply.secretariat@aau.edu.jo البريد االلكتروني:     
   

 ة تفاصيلها وفقاً للشروط العامة والخاصة التاليــة :إلى اللوازم المبينعمان العربية تحتاج جامعة 
 

 الشروط العامــــة
 
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت المعاني المخصصة لهاا ددناام ماا لام تاد   .1

 -القرينة على غير ذلــك : 

 عمان العربيةجامعة  الجامعة:
 لجنة العطاءات في الجامعة. اللجنــــة: 

شخص دحي  عليه عطاء بتوريد اللوازم دو المواد المكتبية دو  دي المتعهـــد:
 .لمرافق الجامعة تنفيذ بعض االعما  دو الصيانة

تنفيذ دي شخص يتقدم بعرض لالشتراك في عطاءات اللوازم دو  المشتــرك:
 بعض االعما  دو الصيانة لمرافق الجامعة

 . حسب مقتضى الحا  عما االثمن دو قيمة اللوازم دو كلفة         الســــعر :  

مطبوعاً بواسطة جهاز الحاسوب خال من المحو أو التعدديل  عرض االسعاريقدم  أ. .2
ذلد  وعندد ا علدى المشدتر  التوقيد  غيدر أو اإلضافة ،إال إذا اقتضد  الضدرور  

 بجانب المحو أو التعديل أو اإلضافة ، وإالّ فللجنة أن تهمل العـرض . 

من مقدميها أو من وكالئهم أو غير المختومة عة الموق ال تقبل العروض غير .ب
 القانونيين أو التي قدم  بعد الموعد المحدد لتقديمهـا .

ال يجدددوز إدخدددال أل تعدددديل أو إجدددراي أل تبدددديل فدددي و دددائ  العطددداي مدددن قبدددل  .ج
وإذا أجدر  المشدتر  أيداً مدن  ،المشتر  باست ناي تعبئدة المواقد  المطلدوب تعبئتهدا

لتعليمددا  فيجددوز للجنددة أو إذا أخددل بددنل مددن  ددذ  ا ،بددديال تلدد  التعددديال  أو الت
البددائل . وإذا أراد المشتر  تقدديم بعدض الشدروط أو التحف دا  أو إ مال عرضه
فددان باسددتطاعته تضددمين ذلدد  فددي مددذكر  خاصددة منفصددلة ترفدد   التددي تناسددبه
 بالعــرض .

( ضدمن مللدم مختدوم معندون  ) أصل وصدور نسختينمن  عرض االسعاريقدم  .د
( ومكتددوب عليدده بخددط واضددم اسددم المشددتر   دائددر  اللددوازم والعطددايا باسددم ) 
 ورقم دعو  العطاي وموضوع العطاي.ورقم الهاتم وعنوانه 

على المشتر  أن يبدين فدي عرضده عنوانداً  ابتداً ترسدل إليده جميد  المراسدال  المتعلقدة  .3
يددر أو تعددديل فددي عددن أل تلي مدددير دائددر  اللددوازم والعطددايا  بالعطدداي وعليدده أن يبلدد  

وتعتبدر جميد   للن تكون ملزمة بمراعا   ذا التلييدر أو التعددي الجامعة عنوانه وإال فإن
المراسددال  التددي تتددر  فددي العنددوان المددذكور أو ترسددل لدده بالبريددد كننهددا وصددل  فعددالً 

 وسلم  له في حينهـا .
 

عطاي الُمقّددم كتابة على النموذج الخاص بالعلى المشتر  أن يض  أسعار  رقماً و أ. .4
، وللجندة رفدض أل عدرض يشدوب من قبل الجامعة أو الدذل يدتم إعدداد  مدن قبلده
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أسعار  لبساً أو غموضاً واللجنة غير مسؤولة عن أية أخطاي قد يرتكبها المشتر  
 في وض  األسعـار .

ال تتحمددل الجامعددة أيددة مسددؤولية أو تعددويض مددن جددراي ارتفدداع أسددعار المددواد  .ب
األيددددل العاملدددة أو عدددن الخسدددار  فدددي المعددددا  وا ال   والتجهيدددزا  أو أجدددور

 .زا  المستعملة من قبل المتعهديـنوالتجهي

للددخول فدي على المشترك دن يرفق بالعرض ، لصالح الجامعة وألمرها ، تأميناً  د. .5
كفالة مصرفية أو مبللاً نقدياً )شي  مصدد(( مدن قبدل  (BID - BOND)العطاي 

بالمائددة مددن  خمسدده %( 5ال يقددل عدن ) مين نقدددل أو تدن أحدد المصددارم المحليددة
وال ين در  –ما لم يرد خالم ذل  فدي اإلعدالن الخداص بالعطداي  –قيمة عرضه 

فددي العددروض غيددر المعددزز  بتلدد  التنمينددا  وفددي حالددة تقددديم كفالددة صددادر  مددن 
مؤسسة مالية أجنبية خارجيدة فيشدترط فدي  دذ  الحالدة أن تكدون مكفولدة مدن أحدد 

 لمؤسسا  المالية المحليـة .البنو  أو ا

يقددددم المشدددتر  الدددذل يحدددال عليددده العطددداي أو جدددزي منددده تنمينددداً لحسدددن التنفيدددذ  .ب

(PERFORMANCE-BOND) (10 )%   عشددر  بالمائددة مددن قيمددة العطدداي
مدا لدم يدرد خدالم ذلد  فدي اإلعدالن  –المدواد المحالدة عليده من قيمة اللوازم وأو 

تبقدى سدارية المفعدول بنكيدة ر  كفالدة ألمر الجامعدة علدى صدو –الخاص بالعطاي 
 .أو تنفيذ االعمال المطلوبة لحين تسليم اللوازم

ة صديانة تعـدـادل ــــدـ، كفالقام بتسليم لوازم بموجب أل عطاي يقدم المتعهد الذل   .ج

 او االعمددال إذا كاندد  تلدد  اللددوازم قيمددة  ددذ  اللددوازم المحالددة عليدده،مددن  %( 5)
  المقرر  في قدرار إحالدة فالة سارية المفعول للمدوعلى أن تكون الك ،تتطلب ذل 

 .العطـاي

تقدم األسعار بالدينار األردني علدى أسداو واصدل مسدتودعا  الجامعدة ، بحيدى يتدولى  .6
المتعهدددد المحدددال عليددده العطددداي التخلددديص علدددى البضددداعة وشدددحنها وتوصددديلها للمكدددان 

 و فين مدن الجامعدةتددريب مدووتسدليمها وتشدليلها ومعايرتهدا المخصص لها وتركيبها 
 .ة نفقا  أو رسوم مهما كان نوعهـاعليها حسب األصول بحيى ال تتحمل الجامعة أي

 

 .التسليم المحدد  في دعو  العطـاييلتزم المشتر  بمد   أ. .7

إذا لدم تحددد مددد  التسدليم فددي دعدو  العطداي ، فعلددى المشدتر  أن يحدددد المدد  التددي  .ب
ن ددر فددي مددد  التسددليم المقترحددـة وقبددول يرا ددا مناسددبة وللجنددة فددي  ددذ  الحالددة ال

 العرض أو رفضه .

إذا كاندد  مددد  التسددليم المحدددد  بدددعو  العطدداي ال تناسددب المشددتر  ، فعليدده تحديددد  .ج
 المد  التي يرا ا ، وللجنة في  ذ  الحالة قبول عرضه أو رفضـه .

 يجب ذكر مد  التسليم ومد  التشليل والتركيب وكذل  مد  التدريب . .د
 

مد  التسليم اعتبداراً مدن تداريل التوقيد  علدى قدرار اإلحالدة ، وتعدرم مدد  تحسب  أ. .8
التسددليم بننهددا مجمددوع األيددام أو األشددهر التقويميددة وتكددون شدداملة أليددام العطددل 

 واألعياد الرسميـة .

بداأللم مدن قيمدة اإلحالدة  خمسة (0.005للجنة العطايا  تلريم المتعهد نسبة ) ب.
دعو  العطداي ، بدخدالم ذلد  فدي الشدروط الخاصدة  عن كل يوم تنخير ما لدم يدرد

مدن  %( 25)بحدد أعلدى بنسدبة  وتحسم اللرامة من المبال  المستحقة للمتعهد ،
م أيدة أجدزاي مدن العطداي لّ سدتُ وإذا وافق  اللجنة على أن .  لإلحالة اإلجماليةالقيمة 

ير فدديمكن عنددد ا تخفدديض غرامددة التددنخواسددتكمالها الحقددا بشددكل يتدديم اسددتلاللها 
 التي تم تسليمها من أصل العطـاي . االعمالبنسبة قيمة اللوازم أو 
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، ويعتبر توقيعه علدى نمدوذج على االقل( تسعين يوماً 90يلتزم المشتر  بنسعار  لمد  ) .9
 التزاماً بذلـ  . االسعارعرض 

 . للمشتر  يجب ذكر الرقم الضريبــي .10

حة ومبوبدة بشدكل جيدد يجب أن تكدون المواصدفا  الدوارد  فدي عدرض المشدتر  واضد .11
بحيى تكون الوحد  والكمية والسعر االفرادل واإلجمالي وفتر  التسليم وبلد المنشن واسم 
الشددركة الصددانعة مبينددة إزاي كددل مدداد  ، علددى أن يرفدد  الكتالوجددا  والنشددرا  بالللددة 

ن   مدالعربية أو اإلنجليزية لبيان التفاصيل الفنية للوازم المطلوبة ، وعليه أن يقدم عينا
 .اللوازم المطلوبة إن أمكن ذلـ 

من قبل المشدتر  تنكيدداً منده بننده أجدر  التزامداً مد  الشدركة  عرض االسعارد تقديم يُعّ  .12
  المصددنعة بكامددل اللددوازم المعروضددة وضددمن المواصددفا  والشددروط الخاصددة بدددعو

 .العطاي والعرض المقدم من قبلـه

لماليدة والفنيددة علدى تنفيدذ متطلبددا  علدى المشدتر  أن يرفدد  بعرضده مدا ي بدد  مقدرتده ا .13
 ذل  بإرفا( ما ي ب  ا تـي :والعطاي وتنمين وسائل الصيانة ، 

 تحديد رأسمال المناقص وصفته التجاريـة . .أ
 ذكر مد  عمله وخبرته في  ذا المجـال . .ب

يشدددترط أن تكدددون اللدددوازم المعروضدددة جديدددد  وغيدددر مسدددتعملة ومطابقدددة فدددي  أ. .14
رد  فدي دعدو  العطداي ، وللجندة أن تهمدل أل عدرض مواصفاتها للمواصفا  الدوا

 مخالم لذلـ  .

للجنددة العطددايا  قبددول اللددوازم المعروضددة المطابقددة للمواصددفا  أو المما لددة أو  .ب
 المعادلة لها أو األفضل منها أو ما ترا  مناسباً . 

 

تشترط اللجنة أن يقدم المشتر  قائمدة بقطد  الليدار الالزمدة لةجهدز  المعروضدة  أ. .15
مد   (RECOMMENDED SPARE PARTS LIST)د   دالى سدنوا  لمد

، و تحتف  اللجنة بح  زياد  الكميا  أو نقصانها ويح  بيان األسعار االفرادية لها
لها المفاوضدة حدول أسدعار  دذ  القطد  ، وتحددد اللجندة موعدد تسدليم قطد  الليدار 

ن قائمدة قطد  الليدار المشدار ويح  للجنة استبعاد أل عرض ال يتضدمالمطلوبة ، 
 .إليها

يلتزم المشتر  بصيانة األجهز  والمعدا  وأل لوازم تتطلب ذل  لمد  سنة مجاناً  .ب
ويست نى من ذل  التلدم او الخدراب الندات  .شامالً قط  الليار والعمالـةعلى االقل 

 عمدا أو الحري  او الكسر.

يانة ا  الد الى التدي تلدي الصديلتزم المشتر  بتقديم أسعار الصيانة السنوية للسدنو .ج
 والعمالة .المجانية شاملة لقط  الليار

 يرف  بالعرض صور  عن رخصة المهن وشهاد  التسجيل ساريتي المفعول . .د
 

يجب تقديم الكتالوجا  و / أو النشرا  الفنية )نسل أصلية( م  العروض على أن تكون  .16
وجود اختالم فني في الكتالوج متوافقة فنياً م  المواصفا  الفنية المعروضة وفي حال 

و / أو النشر  الفنيدة يجدب إبدراز و يقدة ت بد   دذا االخدتالم مدن الشدركة الصدانعة األم 
وعلى المشتر  توضيم رقم الماد  واسدم المشدتر  علدى كدل كتدالوج و / أو نشدر  فنيدة 

 وكذل  ختمه وتوقيعـه .

بصدور  كافيدة أو يحتمدل تحتف  اللجنة لنفسها بح  استبعاد أل عرض ال يكون واضحاً  .17
أك ر من تفسير أو إذا كان ناقصاً في بيان مواصدفا  مدواد العطداي أو شدروط ومواعيدد 

 .إن وجدتسليمها أو لم يقدم على النموذج المقرر المرف  بدعو  العطاي 

تقدددم لمدددير اللددوازم والعطددايا  يجددوز للمشددتر  سددحب عرضدده بمددذكر  موقعددة مندده  .18
 قبل الموعد المحدد لفتم العطاي .لعرضها على لجنة العطايا  



 4 

بددال رم المختددوم تقدددم لمدددير  تقبددل اللجنددة أل تعددديال  علددى العددرض تصددلها بمددذكر  .19
 قبل موعد فتم العطاي .اللوازم والعطايا  

من مستو  تجارل جيد م  بيان طريقة  (PACKING)يشترط أن تكون تعبئة اللوازم  .20
 التعبئـة .

أو ولها الح  في تجزئة العطاي أو إللائه كلياً أو جزئيداً  ،اللجنة غير مقيد  بنقل األسعار .21
إذا اقتض  مصلحة الجامعة ذل  ، دون أن يكون ألل من المشتركين الح  تنجيل تنفيذ  

 .أو حتى المطالبة ب من نسخة العطاي  في المطالبة بنية خسار  أو ضرر نات  عن ذلـ 

ال تتناسدب مد  التقدديرا  الموضدوعة إذا وجد  اللجنة أن األسدعار المقدمدة مرتفعدة أو  .22
فلهدا أن تقدوم بدنل مدن اإلجدرايا  التاليدة حسدبما تدرا  مناسدباً  االعمدالأو  لتل  اللوازم 

 لمصلحة الجامعة : 

التفاوض مباشر  م  صاحب العرض األقرب إلى التقديرا  الموضوعة لتخفيض  .د
 أسعار  إلى المقدار الذل ترا  مناسباً .

فيه أو م  غير م للحصول على  اوض م  الذين اشتركوإللاي العطاي والتفا .ب
األسعار والشروط المناسبة وتلزيم اللوازم المطلوبة بموجب تل  األسعار 

 والشروط .

 إعاد  طرح العطـاي . .ج

 
إذا وجد فدي أل مدن العدروض المقدمدة نقدص أو خطدن أو تنداقض بدين حسداب جملدة أل  .23

  السدعر الموضدوع ألل بندد فدي جددول مبل  وما يجب أن تكون عليه  ذ  الجملة بتطبي
الكميا  فللجنة الح  في تعدديل جملدة المبلد  بمدا يتفد  وتطبيد  السدعر الموضدوع علدى 
الكمية الموضوعة لذل  البند وبالتالي تعديل مجموع السعر أو المبل  المقدم للعطداي وإذا 

فتعتبدر الكتابدة حدى خالم بين العدد المذكور باألرقام والمذكور كتابة للسعر االفرادل 
 ي الملزمة وكذل  إذا حدى خطن في حسداب قيمدة مختلدم البندود فدإن للجندة الحد  فدي 
 تصحيم المجموع ويكون المجموع المصحم في م ل  ذا العطاي  و الملزم للمشتـر  .

أ . للجنة زياد  أو تخفديض كميدة أل لدوازم تقدرر توريدد ا أو تنفيدذ ا للجامعدة بموجدب  .24
أحكام  ذا الن ام شدريطة أن تحسدب أسدعار الكميدة الزائدد  أو عطاي أحيل بمقتضى 

المخفضة بتل  اللوازم أو المواد المكتبيدة لةسدعار المحددد  لهدا فدي العطداي  وان ال 

مددن أسددعار   %( 25)ّضددة عددن يتجدداوز مجمددوع أسددعار الكميددة الزائددد  أو المخف
 كامل الكمية المطلوبة في العطاي أصـالً . 

مدن  دذ   قيمدة أو كلفدة الزيداد  المنصدوص عليهدا فدي البندد ) أ (إذا تجاوز مجمدوع  .ب

من مجموع قيمة أو كلفة العطاي األصلي فيشدترط إقرار دا مدن  %( 25)المــاد  
على قرار إحالة العطاي ، وأن تكون المخصصا   صادق قبل الجهة التي كان  قد 

 المالية متوافر  لتلطية تل  الزياد  .

على شركة أجنبية ما لم يكن لها مم ل أردني أو مكتب مسجل في ال يتم إحالة أل عطاي  .25
األردن حسب األصدول وتدتم اإلحالدة علدى المم دل األردندي أو المكتدب المسدجل كوكيدل 

يوماً العتماد مم ل أردني  (30)للشركة الصانعة ، بحيى تعطى الشركة األجنبية فتر  
 المقدمة للعطـاي .أو مكتب مسجل وبخالم ذل  تتم مصادر  كفالة الدخول 

الخاصة والمواصفات الفنياة والمالحااات الشروط إن دعوة العطاء والشروط العامة و .26
 . الهامة المرفقة هي جزء ال يجزد من العطاء

باإلعفددايا  والتسددهيال  التددي تتمتدد  بهددا الددوزارا   جامعااة عمااان العربيااةتتمتاا  ال  .27
( 42الجامعا  األردنية المؤق  رقدم )( من قانون 18والدوائر الحكومية استناداً للماد  )

  .2001لسنة 

بتوقيد  عقدد تنفيددذ  االحالدةإذا لدم يقدم المتعهدد الدذل أحيدل عليده العطداي بعدد تبليلده قدرار  .28

خمسدة عشدر يومداً مدن  (15)العطاي وتقديم الكفاال  والتنميندا  المطلوبدة منده خدالل 
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ر مبلد  الكفالدة أو التدنمين الدذل فيعتبر مستنكفاً عن تنفيدذ العطداي ، ويصداد التبلي تاريل 
قدمدده عنددد اشددتراكه فددي العطدداي ، وللجنددة فددي  ددذ  الحالددة أمددا إحالددة العطدداي علددى مقدددم 
العرض األفضل بعدد العدرض الدذل قدمده المسدتنكم أو إللداي العطداي وإعداد  طرحده ، 
وتضمين المتعهد المستنكم في الحالتين فر( السعر وأية مبال  أو أضرار أخر  تلحد  

الجامعة نتيجة استنكافه ، ويحرم المتعهد المستنكم أو المتخلدم مدن االشدترا  فدي أل ب
عطاي أو أعمال عن طري  الجامعة للمد  التي تقرر ا اللجنة ، على أن ال تقل عن ستة 

 أشهـر .
إذا تخلم المتعهد عن تنفيذ العطداي الدذل أحيدل عليده كليداً أو جزئيداً أو خدالم أل  أ. .29

 ايا  التالية أو أياً منهـا:قد ، فيح  للجنة أن تتخذ بحقه اإلجرشرط من شروط الع

مصادر  بعض أو كل المبل  الذل قدمه ذل  المتعهد ككفالة أو تدنمين حسدن  .1
 التنفيذ وقيد  إيرادا للجامعة .

تنفيذ العطاي مباشر  من قبل الجامعة باألسعار والشروط والطريقة المناسبة   .2

مدن ذلد   (% 15)، مضدافاً إليده ألسدعارتضمين المتعهد أل فدر( فدي او
 الفر( لتلطية النفقا  اإلدارية .

تقوم اللجنة بنل إجراي من اإلجرايا  المنصوص عليها في  ذ  الماد  والمـاد   ب.
( من  ذ  الشروط دون أن تكون ملزمة بتوجيه أل إخطار أو إنذار إلى 28)

 ا  .المتعهد المستنكم أو المتخلم قبل تنفيذ تل  اإلجراي

يتحمل المتعهد نفقا  إجدراي الفحوصدا  الروتينيدة للمدواد وأيدة فحوصدا  تجدرل علدى  .30
المواد بقصد التحق  من مطابقتها للمواصفا  ، وفي حالة لدزوم تكدرار الفحدص يتحمدل 
المتعهد نفقا  إجراي الفحوص إذا كاند  النتدائ  غيدر مرضدية ، وتتحمدل الجامعدة قيمدة 

 .ضيـةالنفقا  إذا كان  النتائ  مر

ترد العينا  المقدمة م  العطاي غير المقبولة إلى أصدحابها إذا رغبدوا فدي ذلد  وتصدبم  .31
ملكاً للجامعة إذا لم يطلب خطيداً اسدترداد ا خدالل  ال دة أشدهر مدن تداريل اإلعدالن عدن 

 قرار إحالة العطاي .
فري العطراءا   لمدير دائرر  اللروا  المشتركون في أي عطاء أو وكالئهم عروضهم  يُسلم .32

لالحتفرا  بهرا لحراد اد ال العطراء  الجامعة في الموعد المحدد باإلعالن الخاص بالعطـاء

 . على جدول أعمال لجنة العطاءا  وفتح العروض حسب االصول 

ووفقرا لشررو  تلتز  الجامعة بدفع مستحقا  المتعهد بعد االستال  النهائي للمرواد المحالرة  .33

 .دعو  العطاءها الجامعة في وثائق الدفع التي تحدد

المقاول الذي يُحال العطاء علار  بردفع الفلفرة المترتعرة علرى الشرر االعرالن  أيلتز  المتعهد  .34

حال تم إحالرة العطراء علرى اكمرر مرد متعهرد او  يفي صحافتاد يوماتاد ولمر  واحد . وف

 االعمررالمقرراول فاررتم احتسررا  كلفررة الشررر العطرراء باررنهم وفقررا لقامررة المررواد او اللرروا   أو 

 محالة علاهم .  ال


