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تحتاج جامعة عمان العربية إلى اللوازم المبينة تفاصيلها وفقا ً للشروط العامة والخاصة المرفقة :
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يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت المعاني المخصصة لهاا ددناام ماا لام تاد
القرينة على غير ذلــك - :
جامعة عمان العربية
الجامعة:
لجنة العطاءات في الجامعة.
اللجنــــة:
دي شخص دحي عليه عطاء بتوريد اللوازم دو المواد المكتبية دو
المتعهـــد:
تنفيذ بعض االعما دو الصيانة لمرافق الجامعة.
دي شخص يتقدم بعرض لالشتراك في عطاءات اللوازم دو تنفيذ
المشتــرك:
بعض االعما دو الصيانة لمرافق الجامعة
ثمن دو قيمة اللوازم دو كلفة االعما حسب مقتضى الحا .
الســــعر :
أ .يقدم عرض االسعار مطبوعا ً بواسطة جهاز الحاسوب خال من المحو أو التعدديل
أو اإلضافة ،إال إذا اقتضد الضدرور غيدر ذلد وعندد ا علدى المشدتر التوقيد
بجانب المحو أو التعديل أو اإلضافة  ،وإالّ فللجنة أن تهمل العـرض .
ب .ال تقبل العروض غير الموقعة أو غير المختومة من مقدميها أو من وكالئهم
القانونيين أو التي قدم بعد الموعد المحدد لتقديمهـا .
ال يجوز إدخال أي تعدديل أو إجدراأ أي تبدديل فدي و دائط العطداأ ( إن ُوجدد
ج.
من قبل المشتر باست ناأ تعبئة المواقد المطلدوب تعبئتهدا ،وإذا أجدر المشدتر
أيدا ً مدن تلد التعدديال أو التبدديال  ،أو إذا أخددل بدمي مدن ددذ التعليمدا فيجددوز
للجندة إ مددال عرضد  .وإذا أراد المشددتر تقدديم بعددض الشددروط أو التحف ددا أو
البدائل التي تناسب فان باستطاعت تضمين ذل في مدذكر خاصدة منفصدلة ترفدط
بالعــرض.
د .يقدم عرض االسعار من نسدختين (أصدل وصدور ضدمن مللدم مختدوم معندون
ومكتددوب علي د بخددط واضددم اسددم المشددتر
باس دم ( دائددر اللددوازم والعطدداأا
وعنوان ورقم الهاتم ورقم دعو العطاأ وموضوع العطاأ.
على المشتر أن يبدين فدي عرضد عنواندا ً ابتدا ً ترسدل إليد جميد المراسدال المتعلقدة
بالعطدداأ وعلي د أن يبل د مدددير دائددر اللددوازم والعطدداأا عددن أي تلييددر أو تعددديل فددي
عنوان وإال فإن الجامعة لن تكون ملزمة بمراعا ذا التلييدر أو التعدديل وتعتبدر جميد
المراسال التي تتر في العنوان المذكور أو ترسل ل كمنهدا وصدل فعدالً وسدلم لد
في حينهـا .
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أ .على المشتر أن يض أسعار رقما ً وكتابة على النموذج الخاص بالعطاأ ال ُمقّددم
من قبل الجامعة( إن ُوجد أو الذي يتم إعداد من قبل  ،وللجنة رفض أي عدرض
يشوب أسعار لبسا ً أو غموضا ً واللجنة غير مسؤولة عدن أيدة أخطداأ قدد يرتكبهدا
المشتر في وض األسعـار.
ب .ال تتحمددل الجامعددة أيددة مسددؤولية أو تعددويض مددن جددراأ ارتفدداع أسددعار المددواد
والتجهيدددزا أو أجدددور األ يددددي العاملدددة أو عدددن الخسدددار فدددي المعددددا وا ال
والتجهيزا المستعملة من قبل المتعهديـن.
د .على المشترك دن يرفق بالعرض  ،لصالح الجامعة وألمرها  ،تأمينا ً للددخول فدي
العطاأ ) (BID - BONDكفالة مصرفية أو مبللا ً نقديا ً (شي مصدد) مدن قبدل
أحدد المصددارم المحليددة أو تدممين نقدددي ال يقددل عدن ( )% 5خمسد بالمائددة مددن
قيمة عرض – ما لم يرد خالم ذل فدي اإلعدالن الخداص بالعطداأ – وال ين در
فددي العددروض غيددر المعددزز بتلد التممينددا وفددي حالددة تقددديم كفالددة صددادر مددن
مؤسسة مالية أجنبية خارجيدة فيشدترط فدي دذ الحالدة أن تكدون مكفولدة مدن أحدد
البنو أو المؤسسا المالية المحليـة.
ً
ب .يقددددم المشدددتر الدددذي يحدددال عليددد العطددداأ أو جدددزأ منددد تمميندددا لحسدددن التنفيدددذ
) )% 10( (PERFORMANCE-BONDعشددر بالمائددة مددن قيمددة العطدداأ
أو من قيمة اللوازم والمدواد المحالدة عليد – مدا لدم يدرد خدالم ذلد فدي اإلعدالن
الخاص بالعطاأ – ألمر الجامعدة علدى صدور كفالدة بنكيدة تبقدى سدارية المفعدول
لحين تسليم اللوازم أو تنفيذ األعمال المطلوبة.
يقدم المتعهد الذي قام بتسليم لوازم بموجب أي عطاأ ،كفالــــدـة صديانة تعـدـادل
ج.
( )% 5مددن قيمددة ددذ اللددوازم المحالددة عليد  ،إذا كاند تلد اللددوازم أو األعمددال
تتطلب ذل  ،وعلى أن تكون الكفالة سارية المفعول للمد المقرر في قدرار إحالدة
العطـاأ.
تقدم األسعار بالدينار األردني علدى أسداو واصدل مسدتودعا الجامعدة  ،بحيدى يتدولى
المتعهدددد المحدددال عليددد العطددداأ التخلددديص علدددى البضددداعة وشدددحنها وتوصددديلها للمكدددان
المخصص لها وتركيبها ومعايرتهدا وتشدليلها وتسدليمها وتددريب مدو فين مدن الجامعدة
عليها حسب األصول بحيى ال تتحمل الجامعة أية نفقا أو رسوم مهما كان نوعهـا.
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أ .يلتزم المشتر بمد التسليم المحدد في دعو العطـاأ.
ب .إذا لدم تحددد مددد التسدليم فددي دعدو العطداأ  ،فعلددى المشدتر أن يحدددد المدد التددي
يرا ددا مناسددبة وللجنددة فددي ددذ الحالددة الن ددر فددي مددد التسددليم المقترحددـة وقبددول
العرض أو رفض .
ج .إذا كان مد التسليم المحدد بدعو العطاأ ال تناسب المشتر  ،فعلي تحديد المد
التي يرا ا  ،وللجنة في ذ الحالة قبول عرض أو رفضـ .
د .يجب ذكر مد التسليم ومد التشليل والتركيب وكذل مد التدريب.
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أ .تحسب مدد التسدليم اعتبدارا ً مدن تداري التوقيد علدى قدرار اإلحالدة ،وتعدرم مدد
التسددليم بمنهددا مجمددوع األيددام أو األشددهر التقويميددة وتكددون شدداملة أليددام العطددل
واألعياد الرسميـة.
ب .للجنة العطاأا تلريم المتعهد نسبة ( )0.005خمسة بداأللم مدن قيمدة اإلحالدة
عن كل يوم تمخير ما لدم يدرد خدالم ذلد فدي الشدروط الخاصدة بددعو العطداأ ،
وتحسم اللرامة من المبال المسدتحقة للمتعهدد ،بحدد أعلدى بنسدبة ( )% 25مدن
القيمة اإلجمالية لإلحالة .وإذا وافق اللجندة علدى أن ت ُسدلّم أيدة أجدزاأ مدن العطداأ
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بشددكل يتدديم اسددتلاللها واسددتكمالها الحقددا فدديمكن عنددد ا تخفدديض غرامددة التددمخير
بنسبة قيمة اللوازم أو االعمال التي تم تسليمها من أصل العطـاأ.
يلتزم المشتر بمسعار لمد ( 90تسعين يوما ً على األقل.
يجب ذكر الرقم الضريبــي للمشتر .
يجب أن تكدون المواصدفا الدوارد فدي عدرض المشدتر واضدحة ومبوبدة بشدكل جيدد
بحيى تكون الوحد والكمية والسعراالفرادي واإلجمالي وفتر التسليم وبلد المنشم واسدم
الشددركة الصددانعة مبينددة إزاأ كددل مدداد  ،علددى أن يرفددط الكتالوجددا والنشددرا بالللددة
العربية أو اإلنجليزية لبيان التفاصيل الفنية للوازم المطلوبة ،وعلي أن يقددم عيندا مدن
اللوازم المطلوبة إن أمكن ذلـ  .علما بان جمي ذ العينا سدتكون مسدترد إذا لدم تدتم
اإلحالة أو ستعتبر جزأ من اإلحالة عند قبولها.
ً
ً
يُعّد تقديم عرض االسعار من قبل المشدتر تمكيددا مند بمند أجدر التزامدا مد الشدركة
المصددنعة بكامددل اللددوازم المعروضددة وضددمن المواصددفا والشددروط الخاصددة بدددعو
العطاأ والعرض المقدم من قبلـ .
علدى المشدتر أن يرفددط بعرضد مدا ي بد مقدرتد الماليدة والفنيددة علدى تنفيدذ متطلبددا
العطاأ وتممين وسائل الصيانة ،وذل بإرفا) ما ي ب ا تـي :
أ .تحديد رأسمال المناقص وصفت التجاريـة .
ب .ذكر مد عمل وخبرت في ذا المجـال .
أ .يشدددترط أن تكدددون اللدددوازم المعروضدددة جديدددد وغيدددر مسدددتعملة ومطابقدددة فدددي
مواصفاتها للمواصفا الدوارد فدي دعدو العطداأ  ،وللجندة أن تهمدل أي عدرض
مخالم لذلـ .
ب .للجنددة العطدداأا قبددول اللددوازم المعروضددة المطابقددة للمواصددفا أو المما لددة أو
المعادلة لها أو األفضل منها أو ما ترا مناسبا ً.
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أ .تشترط اللجنة أن يقدم المشتر قائمدة بقطد الليدار الالزمدة لججهدز المعروضدة
لمدد دالى سدنوا ) (RECOMMENDED SPARE PARTS LISTمد
بيان األسعار االفرادية لها ،و تحتف اللجنة بحط زياد الكميا أو نقصانها ويحط
لهددا المفاوضددة حددول أسددعار ذ القط د  ،وتحدددد اللجنددة موعددد تسددليم قط د الليددار
المطلوبة ،ويحط للجنة اسدتبعاد أي عدرض ال يتضدمن قائمدة قطد الليدار المشدار
إليها.
ب .يلتزم المشتر بصيانة األجهز والمعدا وأي لوازم تتطلدب ذلد للمدد المقدرر
بالعطاأ مجانا ً شامالً قط الليار والعمالـة.ويست نى من ذل التلم الذي ينتج عدن
الخراب المتعمد أو الحريط او الكسر.
ج .يلتزم المشتر بتقديم أسعار الصيانة السنوية للسدنوا الد الى التدي تلدي الصديانة
المجانية شاملة لقط اللياروالعمالة .
د .يرفط بالعرض صور عن رخصة المهن وشهاد التسجيل ساريتي المفعول .
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يجب تقديم الكتالوجا و /أو النشرا الفنية (نس أصلية م العروض على أن تكدون
متوافقة فنيا ً م المواصفا الفنية المعروضة وفي حال وجود اختالم فني في الكتالوج
و /أو النشددر الفنيددة يجددب إبددراز و يقددة ت بد ددذا االخددتالم مددن الشددركة الصددانعة األم
وعلى المشتر توضيم رقدم المداد واسدم المشدتر علدى كدل كتدالوج و /أو نشدر فنيدة
وكذل ختم وتوقيعـ .
ً
تحتف اللجنة لنفسها بحط استبعاد أي عرض ال يكون واضحا بصدور كافيدة أو يحتمدل
أك ر من تفسير أو إذا كان ناقصا ً في بيان مواصدفا مدواد العطداأ أو شدروط ومواعيدد
تسليمها أو لم يقدم على النموذج المقرر المرفط بدعو العطاأ إن وجد.
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يجددوز للمشددتر سددحب عرض د بمددذكر موقعددة مند يقدددمها لمدددير اللددوازم والعطدداأا
لعرضها على لجنة العطاأا قبل الموعد المحدد لفتم العطاأ .
تقبددل اللجنددة أي تعددديال علددى العددرض تصددلها بمددذكر بددال رم المختددوم تقدددم لمدددير
اللوازم والعطاأا قبل موعد فتم العطاأ .
يشترط أن تكون تعبئة اللوازم ) (PACKINGمن مستو تجاري جيد م بيان طريقة
التعبئـة .
ً
ً
اللجنة غير مقيد بمقل األسعار ،ولها الحط في تجزئة العطاأ أو إللائ كليا أو جزئيدا أو
تمجيل تنفيذ إذا اقتض مصلحة الجامعة ذل  ،دون أن يكون ألي من المشتركين الحط
في المطالبة بمية خسار أو ضرر ناتج عن ذلـ أو حتى المطالبة ب من نسخة العطاأ.
إذا وجد اللجنة أن األسدعار المقدمدة مرتفعدة أو ال تتناسدب مد التقدديرا الموضدوعة
لتل اللوازم أو األعمدال فلهدا أن تقدوم بدمي مدن اإلجدراأا التاليدة حسدبما تدرا مناسدبا ً
لمصلحة الجامعة :
د .التفاوض مباشر م صاحب العرض األقرب إلى التقديرا الموضوعة لتخفيض
أسعار إلى المقدار الذي ترا مناسبا ً .
ب .إللاأ العطاأ والتفاوض م الذين اشتركوا في أو م غير م للحصول على
األسعاروالشروط المناسبة وتلزيم اللوازم المطلوبة بموجب تل األسعار
والشروط .
ج .إعاد طرح العطـاأ .
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إذا وجد فدي أي مدن العدروض المقدمدة نقدص أو خطدم أو تنداقض بدين حسداب جملدة أي
مب ل وما يجب أن تكون علي ذ الجملة بتطبيط السدعر الموضدوع ألي بندد فدي جددول
الكميا فللجنة الحط في تعدديل جملدة المبلد بمدا يتفدط وتطبيدط السدعر الموضدوع علدى
الكمية الموضوعة لذل البند وبالتالي تعديل مجموع السعر أو المبل المقدم للعطداأ وإذا
حدى خالم بين العدد المذكور باألرقام والمذكور كتابة للسعر االفرادي فتعتبدر الكتابدة
ي الملزمة وكذل إذا حدى خطم في حسداب قيمدة مختلدم البندود فدإن للجندة الحدط فدي
تصحيم المجموع ويكون المجموع المصحم في م ل ذا العطاأ و الملزم للمشتـر .
أ  .للجنة زياد أو تخفديض كميدة أي لدوازم تقدرر توريدد ا أو تنفيدذ ا للجامعدة بموجدب
عطاأ أحيل بمقتضى أحكام ذا الن ام شدريطة أن تحسدب أسدعار الكميدة الزائدد أو
المخفضة بتل اللوازم أو المواد المكتبيدة لجسدعار المحددد لهدا فدي العطداأ وان ال
ضددة عددن ( )% 25مددن أسددعار
يتجدداوز مجمددوع أسددعار الكميددة الزائددد أو المخف ّ
كامل الكمية المطلوبة في العطاأ أصـالً .
ب .إذا تجاوز مجمدوع قيمدة أو كلفدة الزيداد المنصدوص عليهدا فدي البندد ( أ مدن دذ
المــاد ( )% 25من مجموع قيمة أو كلفة العطاأ األصلي فيشدترط إقرار دا مدن
قبل الجهة التي كان قد صادق على قرار إحالة العطاأ  ،وأن تكون المخصصا
المالية متوافر لتلطية تل الزياد .
ال يتم إحالة أي عطاأ على شركة أجنبية ما لم يكن لها مم ل أردني أو مكتب مسجل في
األردن حسب األصدول وتدتم اإلحالدة علدى المم دل األردندي أو المكتدب المسدجل كوكيدل
للشركة الصانعة  ،بحيى تعطى الشركة األجنبية فتر ) (30يوما ً العتماد مم ل أردني
أو مكتب مسجل وبخالم ذل تتم مصادر كفالة الدخول المقدمة للعطـاأ .
إن دعوة العطاء والشروط العامة والشروط الخاصة والمواصفات الفنياة والمالحااات
الهامة المرفقة هي جزء ال يجزد من العطاء .
ال تتمتاا جامعااة عمااان العربيااة باإلعفدداأا والتسددهيال التددي تتمتدد بهددا الددوزارا
والدوائر الحكومية.
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إذا لدم يقدم المتعهدد الدذي أحيدل عليد العطداأ بعدد تبليلد قدرار االحالدة بتوقيد عقدد تنفيددذ
العطاأ وتقديم الكفاال والتمميندا المطلوبدة مند خدالل ( )15خمسدة عشدر يومدا ً مدن
تاري التبلي فيعتبر مسدتنكفا ً عدن تنفيدذ العطداأ ،ويصدادر مبلد الكفالدة أو التدممين الدذي
قدمد ع نددد اشددتراك فددي العطدداأ  ،وللجنددة فددي ددذ الحالددة أمددا إحالددة العطدداأ علددى مقدددم
العددرض األفضددل بعددد العددرض الددذي قدمد المسددتنكم أو إللدداأ العطدداأ وإعدداد طرحد ،
وتضمين المتعهد المستنكم في الحالتين فر) السعر وأية مبال أو أضرار أخر تلحدط
بالجامعة نتيجة استنكاف  ،ويحرم المتعهدد المسدتنكم أو المتخلدم مدن االشدترا فدي أي
عطاأ أو أعمال عن طريط الجامعدة للمدد التدي تقرر دا اللجندة ،علدى أال تقدل عدن سدتة
أشهـر .
أ .إذا تخلم المتعهد عن تنفيذ العطداأ الدذي أحيدل عليد كليدا ً أو جزئيدا ً أو خدالم أي
شرط من شروط العقد ،فيحط للجنة أن تتخذ بحق اإلجراأا التالية أو أيا ً منهـا:
 .1مصادر بعض أو كل المبل الذي قدم ذل المتعهد ككفالة أو تدممين حسدن
التنفيذ وقيد إيرادا للجامعة.
 .2تنفيذ العطاأ مباشر من قبل الجامعة باألسعار والشروط والطريقة المناسبة
وتضمين المتعهد أي فدر) فدي األسدعار ،مضدافا ً إليد ( )% 15مدن ذلد
الفر) لتلطية النفقا اإلدارية.
ب .تقوم اللجنة بمي إجراأ من اإلجراأا المنصوص عليها في ذ الماد والمـاد
( 28من ذ الشروط دون أن تكون ملزمة بتوجي أي إخطار أو إنذار إلى
المتعهد المستنكم أو المتخلم قبل تنفيذ تل اإلجراأا .
يتحمل المتعهد نفقا إجدراأ الفحوصدا الروتينيدة للمدواد وأيدة فحوصدا تجدري علدى
المواد بقصد التحقط من مطابقتها للمواصفا  ،وفدي حالدة لدزوم تكدرار الفحدص يتحمدل
المتعهد نفقا إجدراأ الفحدوص إذا كاند النتدائج غيدر مرضدية ،وتتحمدل الجامعدة قيمدة
النفقا إذا كان النتائج مرضيـة.
ت ُ ّرد العينا المقدمة م العطاأ غير المقبولة إلى أصدحابها إذا رغبدوا فدي ذلد وتصدبم
ملكا ً للجامعة إذا لم يطلب خطيدا ً اسدترداد ا خدالل ال دة أشدهر مدن تداري اإلعدالن عدن
قرار إحالة العطاأ.
يُسلم المشتركون في أي عطاء أو وكالئهم عروضهم لمدير دائرر اللروا العطراءا فري
الجامعة في الموعد المحدد باإلعالن الخاص بالعطـاء لالحتفرا بهرا لحراد اد ال العطراء
على جدول أعمال لجنة العطاءا وفتح العروض حسب االصول.
تلتز الجامعة بدفع مستحقا المتعهرد بعرد االالرتال النهرائي للمرواد المحالرة وفقرا لشررو
الدفع التي تحددها الجامعة في وثائق دعو العطاء.
يلتز المتعهد أو المقاول الذي يُحال العطاء علاه بدفع الكلفة المترتبة علرى ششرر االعرالن
في صحافتاد يوماتاد ولمر واحد  .وفي حال تم إحالرة العطراء علرى اكمرر مرد متعهرد أو
مقرراول فاررتم احتسررا كلفررة ششررر العطرراء باررنهم وفقررا لقامررة المررواد أو اللرروا أو االعمررال
المحالة علاهم .
.....................................................

5

