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 اسم العطاء 

 للقاعات التدريسيةوكراسي والواح كتابة تصنيع وتوريد أثاث ولوازم 

 ومكاتب أعضاء هيئة التدريس والموظفين 

 Eألجنحة المبنى التابعة 

 

 مجانيةنسخة العطاء 
   

 السبتيوم اعتبارا من صباح يمكن الحصول على نسخة العطاء اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا 

  14/1/2023الموافق 
 
 الظهر بعد 4صباحا ولغاية الساعة  8.30علما بأن الدوام في الجامعة اعتبارا من الساعة 

 األربعاء(كل يوم )من السبت ولغاية مساء 

 

 

 

 الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم االثنين الموافقآخر موعد لتقديم العروض حتى 

23/1/2023 

 

 

 

 

 2023 - 4/2022العطاء رقم 
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 " بسم هللا الرحمن الرحيــم "
 

 جامعة عمــــــان العربية 

 موبص  –شـارع االردن 

  0780540040:رقـم هاتف     دائرة اللوازم والعطاءات

          06/4791400        

   06/4791413 فاكس رقم :       

          

  

 المرفقة:قاً للشروط العامة والخاصة إلى اللوازم المبينة تفاصيلها وفعمان العربية تحتاج جامعة 
 

 الشروط العامــــة
 

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت المعاني المخصصصصصصصصصصصصصصصصة ل ا لدنا  ما لم تد   .1
 - ذلــك:القرينة على غير 

 عمان العربيةجامعة  الجامعة:

 لجنة العطاءات في الجامعة. اللجنــــة: 

تنفيذ عطاء بتوريد اللوازم لو المواد المكتبية لو لي شخص لحي  عليه  المتع ـــد:
 .لمرافق الجامعة بعض االعما  لو الصيانة

تنفيذ بعض لي شخص يتقدم بعرض لالشتراك في عطاءات اللوازم لو  المشتــرك:
 االعما  لو الصيانة لمرافق الجامعة

 . الحا حسب مقتضى  االعما ثمن لو قيمة اللوازم لو كلفة        الســــعر :  
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مطبوعاً بواسععطة جهاز الحاسععول خا  من المحو أو التعدي  أو  عرض االسعععاريقدم  أ. .2
الك وعندها على المشعععترك التوتيج بجانل غير اإلضعععافة  إال إاا اتتضعععو الضعععرور  

 المحو أو التعدي  أو اإلضافة   وإالّ فللجنة أن تهم  العـرض . 
من مقدميها أو من وكالئهم القانونيين مة أو غير المختوالموتعة  ال تقب  العروض غير .ل

 أو التي تدمو بعد الموعد المحدد لتقديمهـا .
من تب  ) إن ُوجدو( ال يجوز إدخا  أي تعدي  أو إجراء أي تبدي  في وثائق العطاء  .ج

وإاا أجرى المشعععترك أياً من تلك   المشعععترك باسعععتثناء تعبئة المواتج المطلول تعبئتها
لتعليمععاو فيجوز للجنععة إهمععا  أو إاا أخعع  بععني من هععا  ا  والتعععديالو أو التبععديال

 البدائ  التي تناسبه. وإاا أراد المشترك تقديم بعض الشروط أو التحفظاو أو عرضه
 .ماكر  خاصة منفصلة ترفق بالعــرضفان باستطاعته تضمين الك في 

 ( ضمن مغلف مختوم معنون باسم ) أص  وصور) نسختينمن  عرض االسعاريقدم  .د
ورتم ( ومكتول عليه بخط واضععا اسععم المشععترك وعنوانه  دائر  اللوازم والعطاءاو

 ورتم دعو  العطاء وموضوع العطاء.الهاتف 
على المشترك أن يبين في عرضه عنواناً ثابتاً ترس  إليه جميج المراسالو المتعلقة بالعطاء  .3

يه أن يبلغ  نه وإال فإنعن أي تغيير أو تمدير دائر  اللوازم والعطاءاو وعل  عدي  في عنوا
وتعتبر جميج المراسالو التي تترك   لن تكون ملزمة بمراعا  هاا التغيير أو التعدي الجامعة

 في العنوان الماكور أو ترس  له كننها وصلو فعالً وسلمو له في حينهـا .
ن كتابة على النمواج الخاص بالعطاء الُمقّدم معلى المشترك أن يضج أسعار  رتماً و أ. .4

  وللجنة رفض أي عرض يشععععول أو الاي يتم إعداد  من تبله (إن ُوجد) تب  الجامعة
يرتكبها المشترك في أسعار  لبساً أو غموضاً واللجنة غير مسؤولة عن أية أخطاء تد 

 .وضج األسعـار
ال تتحم  الجامعة أية مسؤولية أو تعويض من جراء ارتفاع أسعار المواد والتجهيزاو  .ل

زاو المسععتعملة ي العاملة أو عن الخسععار  في المعداو واتالو والتجهيأو أجور األيد
 .من تب  المتعهديـن

للدخو  في   تأميناً على المشصصصصصصصترك لن يرفق بالعرض  لصصصصصصصصاله الجامعة و مرها ل. .5
)شعععيك مصعععدق( من تب  أحد المصعععارف أوكفالة مصعععرفية  (BID - BOND)العطاء 

ما لم  –بالمائة من تيمة عرضعععععه  خمسعععععه (% 5ال يق  عن )أو تنمين نقدي  المحلية
وال ينظر في العروض غير المعزز   –يرد خالف الك في اإلعالن الخاص بالعطاء 

بتلك التنميناو وفي حالة تقديم كفالة صادر  من مؤسسة مالية أجنبية خارجية فيشترط 
 .ة المحليـةفي ها  الحالة أن تكون مكفولة من أحد البنوك أو المؤسساو المالي

ً لحسعععععععن التنفيععا  .ل يقععدم المشعععععععترك الععاي يحععا  عليععه العطععاء أو جزء منععه تععنمينععا

(PERFORMANCE-BOND) (10 )%   من تيمة عشر  بالمائة من تيمة العطاء أو

 –ما لم يرد خالف الك في اإلعالن الخاص بالعطاء  –المواد المحالة عليه اللوازم و
أو  المفعو  لحين تسععععليم اللوازم تبقى سععععاريةبنكية ألمر الجامعة على صععععور  كفالة 

 .عما  المطلوبةألتنفيا ا
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ـ  كفالتام بتسليم لوازم بموجل أي عطاء يقدم المتعهد الاي   .ج ـ ـ ـ ـاد  ـ  5)ة صيانة تعـ
  تتطلل الك عما ألو اأ إاا كانو تلك اللوازم تيمة ها  اللوازم المحالة عليه من  %(

 .المقرر  في ترار إحالة العطـاء  وعلى أن تكون الكفالة سارية المفعو  للمد
  بحيث يتولى المتعهد على أساس واص  مستودعاو الجامعة تقدم األسعار بالدينار األردني .6

المحا  عليه العطاء التخليص على البضععععاعة وشععععحنها وتوصععععيلها للمكان المخصععععص لها 
األصو   عليها حسل تدريل موظفين من الجامعةووتسليمها وتشغيلها ومعايرتها وتركيبها 

 .ة نفقاو أو رسوم مهما كان نوعهـابحيث ال تتحم  الجامعة أي
 .التسليم المحدد  في دعو  العطـاءيلتزم المشترك بمد   أ. .7

  فعلى المشعععععترك أن يحدد المد  التي يراها تحدد مد  التسعععععليم في دعو  العطاءإاا لم  .ل
ة وتبو  العرض أو مناسعععبة وللجنة في ها  الحالة النظر في مد  التسعععليم المقترحـعععععععععع

 رفضه .
  فعليه تحديد المد    بدعو  العطاء ال تناسععععل المشععععتركإاا كانو مد  التسععععليم المحدد .ج

 .ي ها  الحالة تبو  عرضه أو رفضـه  وللجنة فالتي يراها مناسبة له
 .شغي  والتركيل وكالك مد  التدريليجل اكر مد  التسليم ومد  الت .د

  وتعرف مد  التسععليم تاريخ التوتيج على ترار اإلحالة منتحسععل مد  التسععليم اعتباراً  أ. .8
 .ة أليام العط  واألعياد الرسميـةبننها مجموع األيام أو األشهر التقويمية وتكون شامل

باأللف من تيمة اإلحالة عن  خمسعععة (0.005للجنة العطاءاو تغريم المتعهد نسعععبة ) ل.

  وتحسعععععم دعو  العطاءباصعععععة ك  يوم تنخير ما لم يرد خالف الك في الشعععععروط الخ

بة   امة من المبالغ المسعععععععتحقة للمتعهدالغر من القيمة  %( 25)بحد أعلى بنسععععععع

م أية أجزاء من العطاء بشعععك  يتيا لّ سعععتُ وإاا وافقو اللجنة على أن . لإلحالة اإلجمالية

فيمكن عندها تخفيض غرامة التنخير بنسععبة تيمة اللوازم واسععتكمالها الحقا اسععتغاللها 

 .التي تم تسليمها من أص  العطـاء العما اأو 

 األت .على ( تسعين يوماً 90يلتزم المشترك بنسعار  لمد  ) .9
 .للمشترك يجل اكر الرتم الضريبــي .10
بحيث بة بشععك  جيد وّ يجل أن تكون المواصععفاو الوارد  في عرض المشععترك واضععحة ومب .11

شععركة سععم الإيم وبلد المنشععن واالفرادي واإلجمالي وفتر  التسععلتكون الوحد  والكمية والسعععر
  على أن يرفق الكتالوجاو والنشعععععععراو باللغة العربية أو الصعععععععانعة مبينة إزاء ك  ماد 

ن اللوازم المطلوبة   وعليه أن يقدم عيناو مالتفاصي  الفنية للوازم المطلوبةاإلنجليزية لبيان 
و سععتعتبر أتم اإلحالة ن جميج ها  العيناو سععتكون مسععترد  إاا لم تنعلما ب .إن أمكن الـععععععععك

 جزء من اإلحالة عند تبولها.
من تب  المشعععععععترك تنكيداً منه بننه أجرى التزاماً مج الشعععععععركة  سععععععععارألعرض اد تقديم يُعّ  .12

  العطاء المصععنعة بكام  اللوازم المعروضععة وضععمن المواصععفاو والشععروط الخاصععة بدعو
 .والعرض المقدم من تبلـه
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باو العطاء ثبو مقدرته المالية والفنية على تنفيا متطلعلى المشعععترك أن يرفق بعرضعععه ما ي .13
 :الك بإرفاق ما يثبو اتتـيو  وتنمين وسائ  الصيانة

 التجاريـة.تحديد رأسما  المناتص وصفته  .أ
 المجـا .اكر مد  عمله وخبرته في هاا  .ل

يشعععترط أن تكون اللوازم المعروضعععة جديد  وغير مسعععتعملة ومطابقة في مواصعععفاتها  أ. .14
 .لجنة أن تهم  أي عرض مخالف لالـك  ولاصفاو الوارد  في دعو  العطاءلمول

للجنة العطاءاو تبو  اللوازم المعروضة المطابقة للمواصفاو أو المماثلة أو المعادلة  .ل
ً  لها أو  . األفض  منها أو ما ترا  مناسبا

روضععة لمد  تشععترط اللجنة أن يقدم المشععترك تائمة بقطج الغيار الالزمة لةجهز  المع أ. .15
مج بيان األسعععععععار  (RECOMMENDED SPARE PARTS LIST)ثالث سععععععنواو 

نها ويحق لها المفاوضععععععة تحتفظ اللجنة بحق زياد  الكمياو أو نقصععععععا  واالفرادية لها
ويحق للجنة   موعد تسعليم تطج الغيار المطلوبة وتحدد اللجنة ها  القطج  حو  أسععار

 .ن تائمة تطج الغيار المشار إليهااستبعاد أي عرض ال يتضم
للمد  المقرر  يلتزم المشعععععععترك بصعععععععيانة األجهز  والمعداو وأي لوازم تتطلل الك  .ل

 الاي ينتج عنويسععتثنى من الك التلف  .شععامالً تطج الغيار والعمالـععععععععةمجاناً  بالعطاء
 الكسر. أو أو الحريق المتعمدالخرال 

يانة ية للسعععنواو الثالث التي تلي الصعععيلتزم المشعععترك بتقديم أسععععار الصعععيانة السعععنو .ج
 .والعمالة المجانية شاملة لقطج الغيار

 .ن وشهاد  التسجي  ساريتي المفعو يرفق بالعرض صور  عن رخصة المه .د
أو النشعععععراو الفنية )نسعععععخ أصعععععلية( مج العروض على أن تكون  /يجل تقديم الكتالوجاو و .16

 /  وجود اختالف فني في الكتالوج وي حامتوافقة فنياً مج المواصععفاو الفنية المعروضععة وف
أو النشعععععر  الفنية يجل إبراز وثيقة تثبو هاا االختالف من الشعععععركة الصعععععانعة األم وعلى 

سم المشترك على ك  كتالوج والمشترك توضيا رتم الما شر  فنية وكالك ختمه  /د  وا أو ن
 وتوتيعـه.

حاً بصور  كافية أو يحتم  أكثر تحتفظ اللجنة لنفسها بحق استبعاد أي عرض ال يكون واض .17
من تفسير أو إاا كان ناتصاً في بيان مواصفاو مواد العطاء أو شروط ومواعيد تسليمها أو 

 .إن وجدلم يقدم على النمواج المقرر المرفق بدعو  العطاء 
لمدير اللوازم والعطاءاو لعرضها  يقدمهايجوز للمشترك سحل عرضه بماكر  موتعة منه  .18

 العطاء.تب  الموعد المحدد لفتا طاءاو على لجنة الع
بالظرف المختوم تقدم لمدير اللوازم  تقب  اللجنة أي تعديالو على العرض تصعععععععلها بماكر  .19

 .تب  موعد فتا العطاءوالعطاءاو 
من مسعععععععتوى تجاري جيد مج بيان طريقة  (PACKING)يشعععععععترط أن تكون تعبئة اللوازم  .20

 .التعبئـة
ً     ولها الحق في تجزئة العطاءعاراللجنة غير مقيد  بنت  األسععععععع .21 أو   أو إلغائه كلياً أو جزئيا

  دون أن يكون ألي من المشععتركين الحق في إاا اتتضععو مصععلحة الجامعة الكتنجي  تنفيا  
 .حتى المطالبة بثمن نسخة العطاء أو الـكالمطالبة بنية خسار  أو ضرر ناتج عن 
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ة أو ال تتناسععل مج التقديراو الموضععوعة لتلك إاا وجدو اللجنة أن األسعععار المقدمة مرتفع .22
بما ترا  مناسعععععباً لمصعععععلحة فلها أن تقوم بني من اإلجراءاو التالية حسععععع عما ألاأو اللوازم 
 : الجامعة

التفاوض مباشر  مج صاحل العرض األترل إلى التقديراو الموضوعة لتخفيض  .ل
ً أسعار  إلى المقدا  .ر الاي ترا  مناسبا

 يرهم للحصو  على األسعارفيه أو مج غ افاوض مج الاين اشتركوإلغاء العطاء والت .ب

 والشروط.والشروط المناسبة وتلزيم اللوازم المطلوبة بموجل تلك األسعار 

 إعاد  طرح العطـاء . .ج

 
إاا وجد في أي من العروض المقدمة نقص أو خطن أو تناتض بين حسعععععععال جملة أي مبلغ  .23

يق السعععععر الموضععععوع ألي بند في جدو  الكمياو وما يجل أن تكون عليه ها  الجملة بتطب
فللجنععة الحق في تعععديعع  جملععة المبلغ بمععا يتفق وتطبيق السععععععععر الموضعععععععوع على الكميععة 
الموضعععععععوعة لالك البند وبالتالي تعدي  مجموع السععععععععر أو المبلغ المقدم للعطاء وإاا حدث 

بة للسععععععععر االفرادي تا ماكور ك باألرتام وال ماكور  عدد ال بة هي  خالف بين ال تا فتعتبر الك
الملزمة وكالك إاا حدث خطن في حسعععععال تيمة مختلف البنود فإن للجنة الحق في تصعععععحيا 

 .  هاا العطاء هو الملزم للمشتـركالمجموع ويكون المجموع المصحا في مث
أ . للجنة زياد  أو تخفيض كمية أي لوازم تقرر توريدها أو تنفياها للجامعة بموجل عطاء  .24

ضععة فّ أحكام هاا النظام شععريطة أن تحسععل أسعععار الكمية الزائد  أو المخأحي  بمقتضععى 
يتجاوز مجموع  لةسععععععععار المحدد  لها في العطاء وأال بتلك اللوازم أو المواد المكتبية

بة في أسعار كام  الكمية المطلو من %( 25)ّضة عن أسعار الكمية الزائد  أو المخف
 . العطاء أصـالً 

من ها  المـععععـععععاد   (لزياد  المنصوص عليها في البند )أة أو كلفة اإاا تجاوز مجموع تيم .ل

من مجموع تيمة أو كلفة العطاء األصعععلي فيشعععترط إترارها من تب  الجهة  %( 25)
الية متوافر    وأن تكون المخصصاو المعلى ترار إحالة العطاء صادتوالتي كانو تد 

 .لتغطية تلك الزياد 
ة أجنبية ما لم يكن لها ممث  أردني أو مكتل مسعععععج  في ال يتم إحالة أي عطاء على شعععععرك .25

كتل المسج  كوكي  للشركة األردن حسل األصو  وتتم اإلحالة على الممث  األردني أو الم

يوماً العتماد ممث  أردني أو مكتل  (30)  بحيث تعطى الشعععععركة األجنبية فتر  الصعععععانعة
 .للعطـاءر  كفالة الدخو  المقدمة مسج  وبخالف الك تتم مصاد

الخاصصصصصة والمواصصصصصفات الفنية والمالح ات الشصصصصروط إن دعوة العطاء والشصصصصروط العامة و .26
 .العطاءجزل من تال امة المرفقة هي جزء ال ي

بها الوزاراو والدوائر  باإلعفاءاو والتسعععععععهيالو التي تتمتج جامعة عمان العربيةتتمتع ال  .27
  الحكومية.

بتوتيج عقد تنفيا العطاء  االحالةعطاء بعد تبليغه ترار إاا لم يقم المتعهد الاي أحي  عليه ال .28

 التبليغخمسعععة عشعععر يوماً من تاريخ  (15)وتقديم الكفاالو والتنميناو المطلوبة منه خال  
ند اشعععتراكه   ويصعععادر مبلغ الكفالة أو التنمين الاي تدمه عفيعتبر مسعععتنكفاً عن تنفيا العطاء
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إحالة العطاء على مقدم العرض األفضعع  بعد العرض    وللجنة في ها  الحالة أمافي العطاء
  وتضععععععمين المتعهد المسععععععتنكف في نكف أو إلغاء العطاء وإعاد  طرحهالاي تدمه المسععععععت

  ويحرم الجامعة نتيجة اسعععتنكافهالحالتين فرق السععععر وأية مبالغ أو أضعععرار أخرى تلحق ب
لجامعة عما  عن طريق االمتعهد المسعععععتنكف أو المتخلف من االشعععععتراك في أي عطاء أو أ

 تق  عن ستة أشهـر . أال  على للمد  التي تقررها اللجنة
إاا تخلف المتعهد عن تنفيا العطاء الاي أحي  عليه كلياً أو جزئياً أو خالف أي شععععرط  أ. .29

 اءاو التالية أو أياً منهـا:  فيحق للجنة أن تتخا بحقه اإلجرقدمن شروط الع
سعععععععن تدمه الك المتعهد ككفالة أو تنمين ح مصعععععععادر  بعض أو ك  المبلغ الاي .1

 .التنفيا وتيد  إيرادا للجامعة
المناسعععبة تنفيا العطاء مباشعععر  من تب  الجامعة باألسععععار والشعععروط والطريقة  .2

ك الفرق من ال (% 15)  مضافاً إليه المتعهد أي فرق في األسعار وتضمين
 .لتغطية النفقاو اإلدارية

( 28ن اإلجراءاو المنصوص عليها في ها  الماد  والمـاد  )تقوم اللجنة بني إجراء م ل.
من ها  الشروط دون أن تكون ملزمة بتوجيه أي إخطار أو إناار إلى المتعهد المستنكف 

 .اوأو المتخلف تب  تنفيا تلك اإلجراء

يتحم  المتعهد نفقاو إجراء الفحوصععاو الروتينية للمواد وأية فحوصععاو تجري على المواد  .30
  وفي حالة لزوم تكرار الفحص يتحم  المتعهد حقق من مطابقتها للمواصعععععععفاوصعععععععد التبق

النفقاو إاا   وتتحم  الجامعة تيمة فحوص إاا كانو النتائج غير مرضعععععععيةنفقاو إجراء ال
 .كانو النتائج مرضيـة

العيناو المقدمة مج العطاء غير المقبولة إلى أصععحابها إاا رغبوا في الك وتصععبا ملكاً  تُّرد .31
يخ اإلعالن عن ترار إحالة امعة إاا لم يطلل خطياً اسععتردادها خال  ثالثة أشععهر من تارللج

 .العطاء
العأو ات ي   لمدي  داع ة ال ياز المشللللن في  ي  طا  أو  طي يف عر    ي للللر   يُسلللل   .32

د اج العأو  إل حنفوظ برو لحي   الجومعة ي  المي د المحدد بوإل    الخوص بولعأـللللللللللللو 
 .العأو ات يينح الع يض حسب االصيلمول لجنة   ى جديل ط 

ييقو لش يأ الديع ن نز  الجومعة بديع مسنحقوت المنعرد بعد االسن   النروع  ل مياد المحولة  .33
 .هو الجومعة ي  يثوعق د ية العأو الن  نحدد

ي   المقويل الذا يُحول العأو    يه بديع الف فة المن نبة   ى نشلل  اال    يطي نز  المنعرد  .34
ي مقويل طفث  م  منعرد طحول ن  إحولة العأو    ى   صللللللحيفني  ييميني  يلم ة ياحدة. يي

 .  المحولة   ير   مولألاي ال ياز  طي طيين  احنسوب ف فة نش  العأو  بينر  ييقو لقيمة المياد 
..................................................... 

 


