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 اسم العطاء 

 

 الجامعة في الشرب مياه لتخزين تنكات وتركيب وتوريد تصنيع

 

 نسخة العطاءسعــر 

 در  غير مست دينـــار 30
   

 

الموافق  ءاألربعايوم  من صباحيمكن الحصول على نسخة العطاء اعتبارا من الساعة التاسعة 

18/1/2022  
 

 الظهر بعد 4صباحا ولغاية الساعة  8.30الجامعة من الساعة  دوام

 األربعاء(كل يوم )من السبت ولغاية مساء 

 

 

 

  6/2/2023 االثنين الموافقالساعة الثانية عشرة من ظهر يوم آخر موعد لتقديم العروض حتى 

 

 

 

 

 

 

 

 2023 - 6/2022العطاء رقم 
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 " بسم هللا الرحمن الرحيــم "

 

 جامعة عمــــــان العربية 

 موبص  –االردن شـارع 

  0780540040:رقـم هاتف     دائرة اللوازم والعطاءات

          06/4791400        

   06/4791413 فاكس رقم :       

          

   

 تحتاج جامعة عمان العربية إلى اللوازم المبينة تفاصيلها وفقاً للشروط العامة والخاصة المرفقة :
 

 الشروط العامــــة
 

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

 جامعة عمان العربية الجامعة:

 لجنة العطاءات في الجامعة. اللجنــــة: 

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

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

 ثمن لو قيمة اللوازم لو كلفة االعما  حسب مقتضى الحا  .         ـــعر:السـ

المحو أو التعدي  أو مطبوعاً بواسععطة جهاز الحاسععول خا  من  عرض االسعععاريقدم  أ. .2
إذا اقتضعععل الضعععرورذ كير ذله وعند ا على المشعععتره التوقي  بجانل  اإلضعععافةل إال

  العـرض.وإالّ فللجنة أن تهم   اإلضافةلالمحو أو التعدي  أو 
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ال تقب  العروض كير الموقعة أو كير المختومة من مقدميها أو من وكالئهم القانونيين  .ل
 لتقديمهـا.المحدد أو التي قدمل بعد الموعد 

ُوجدل( من قب   )إنال يجوز إدخا  أي تعدي  أو إجراء أي تبدي  في وثائق العطاء  .ج
المشعععتره باسعععتثناء تعبئة المواق  المطلول تعبئتهال وإذا أجرت المشعععتره أياً من تله 
التعععديالل أو التبععدياللل أو إذا أخعع  بععهي من  ععذت التعليمععال فيجوز للجنععة إ مععا  

 البدائ  التي تناسبها أراد المشتره تقديم بعض الشروط أو التحفظال أو عرضه. وإذ
 فان باستطاعته تضمين ذله في مذكرذ خاصة منفصلة ترفق بالعــرض.

سم  .د يقدم عرض االسععار من نسعختين )أصع  وصعورذ( ضعمن مخلو مختوم معنون با
وانه ورقم ومكتول عليه بخط واضععا اسععم المشععتره وعن والعطاءال(اللوازم  )دائرذ

 الهاتو ورقم دعوذ العطاء وموضوع العطاء.
على المشتره أن يبين في عرضه عنواناً ثابتاً ترس  إليه جمي  المراسالل المتعلقة بالعطاء  .3

نه وإال فإن  يه أن يبلغ مدير دائرذ اللوازم والعطاءال عن أي تخيير أو تعدي  في عنوا وعل
ير أو التعدي  وتعتبر جمي  المراسالل التي تتره الجامعة لن تكون ملزمة بمراعاذ  ذا التخي

 حينهـا.في العنوان المذكور أو ترس  له كهنها وصلل فعالً وسلمل له في 
 

على المشتره أن يض  أسعارت رقماً وكتابة على النموذج الخاص بالعطاء الُمقّدم من  أ. .4
أي عرض يشععععول ( أو الذي يتم إعدادت من قبلهل وللجنة رفض ُوجد )إن الجامعةقب  

أسعارت لبساً أو كموضاً واللجنة كير مسؤولة عن أية أخطاء قد يرتكبها المشتره في 
 وض  األسعـار.

ال تتحم  الجامعة أية مسؤولية أو تعويض من جراء ارتفاع أسعار المواد والتجهيزال  .ل
 أو أجور األيدي العاملة أو عن الخسععارذ في المعدال واتالل والتجهيزال المسععتعملة

 من قب  المتعهديـن.
للدخو  في على المشصصصصصصصترك لن يرفق بالعرض  لصصصصصصصصاله الجامعة و مرها  ت مينا   ل. .5

)شععيه مصععدن( من قب  أحد المصععارو  أوكفالة مصععرفية  (BID - BOND)العطاء 

ما لم  –خمسعععععه بالمائة من قيمة عرضعععععه  %( 5المحلية أو تهمين نقدي ال يق  عن )
وال ينظر في العروض كير المعززذ  –يرد خالو ذله في اإلعالن الخاص بالعطاء 

بتله التهمينال وفي حالة تقديم كفالة صادرذ من مؤسسة مالية أجنبية خارجية فيشترط 
 في  ذت الحالة أن تكون مكفولة من أحد البنوه أو المؤسسال المالية المحليـة.

ً لحسعععععععن التنفيععذ  .ل يقععدم المشعععععععتره الععذي يحععا  عليععه العطععاء أو جزء منععه تععهمينععا

(PERFORMANCE-BOND) (10 )% من قيمة بالمائة من قيمة العطاء أو  عشععرذ

 –ما لم يرد خالو ذله في اإلعالن الخاص بالعطاء  –المواد المحالة عليه اللوازم و
لمفعو  لحين تسععععليم اللوازم أو ألمر الجامعة على صععععورذ كفالة بنكية تبقى سععععارية ا

 تنفيذ األعما  المطلوبة.
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يقدم المتعهد الذي قام بتسليم لوازم بموجل أي عطاءل كفالـععـععـععـععـععة صيانة تعـععـععاد     .ج

تتطلل من قيمة  ذت اللوازم المحالة عليهل إذا كانل تله اللوازم أو األعما   %(5)
 ذلهل وعلى أن تكون الكفالة سارية المفعو  للمدذ المقررذ في قرار إحالة العطـاء.

تقدم األسعار بالدينار األردني على أساس واص  مستودعال الجامعةل بحيث يتولى المتعهد  .6
المحا  عليه العطاء التخليص على البضععععاعة وشععععحنها وتوصععععيلها للمكان المخصععععص لها 

وتشخيلها وتسليمها وتدريل موظفين من الجامعة عليها حسل األصو  وتركيبها ومعايرتها 
 بحيث ال تتحم  الجامعة أية نفقال أو رسوم مهما كان نوعهـا.

 يلتزم المشتره بمدذ التسليم المحددذ في دعوذ العطـاء. أ. .7
إذا لم تحدد مدذ التسعععععليم في دعوذ العطاءل فعلى المشعععععتره أن يحدد المدذ التي يرا ا  .ل

ة وللجنة في  ذت الحالة النظر في مدذ التسعععليم المقترحـععععععععععة وقبو  العرض أو مناسعععب
 رفضه.

إذا كانل مدذ التسععععليم المحددذ بدعوذ العطاء ال تناسععععل المشععععترهل فعليه تحديد المدذ  .ج
 التي يرا ا مناسبة لهل وللجنة في  ذت الحالة قبو  عرضه أو رفضـه.

 يل وكذله مدذ التدريل.يجل ذكر مدذ التسليم ومدذ التشخي  والترك .د
تحسععل مدذ التسععليم اعتباراً من تاريت التوقي  على قرار اإلحالةل وتعرو مدذ التسععليم  أ. .8

 بهنها مجموع األيام أو األشهر التقويمية وتكون شاملة أليام العط  واألعياد الرسميـة.
الة عن خمسعععة باأللو من قيمة اإلح (0.005للجنة العطاءال تخريم المتعهد نسعععبة ) ل.

ك  يوم تهخير ما لم يرد خالو ذله في الشعععععروط الخاصعععععة بدعوذ العطاءل وتحسعععععم 

بة  من القيمة  %( 25)الخرامة من المبالغ المسعععععععتحقة للمتعهدل بحد أعلى بنسععععععع

اإلجمالية لإلحالة. وإذا وافقل اللجنة على أن تُسعععلّم أية أجزاء من العطاء بشعععك  يتيا 

كن عند ا تخفيض كرامة التهخير بنسععبة قيمة اللوازم اسععتخاللها واسععتكمالها الحقا فيم

 أو االعما  التي تم تسليمها من أص  العطـاء.

 ( تسعين يوماً على األق .90يلتزم المشتره بهسعارت لمدذ ) .9
 يجل ذكر الرقم الضريبــي للمشتره. .10
يجل أن تكون المواصععفال الواردذ في عرض المشععتره واضععحة ومبّوبة بشععك  جيد بحيث  .11

الشععركة  واسععماالفرادي واإلجمالي وفترذ التسععليم وبلد المنشععه  الوحدذ والكمية والسعععر تكون
الصعععععععانعة مبينة إزاء ك  مادذل على أن يرفق الكتالوجال والنشعععععععرال باللخة العربية أو 
اإلنجليزية لبيان التفاصي  الفنية للوازم المطلوبةل وعليه أن يقدم عينال من اللوازم المطلوبة 

لـععععععععه. علما بهن جمي   ذت العينال سععتكون مسععتردذ إذا لم تتم اإلحالة أو سععتعتبر إن أمكن ذ
 جزء من اإلحالة عند قبولها.

يُعّد تقديم عرض األسععععععععار من قب  المشعععععععتره تهكيداً منه بهنه أجرت التزاماً م  الشعععععععركة  .12
المصععنعة بكام  اللوازم المعروضععة وضععمن المواصععفال والشععروط الخاصععة بدعوذ العطاء 

 لعرض المقدم من قبلـه.وا
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على المشعععتره أن يرفق بعرضعععه ما يثبل مقدرته المالية والفنية على تنفيذ متطلبال العطاء  .13
 وتهمين وسائ  الصيانةل وذله بإرفان ما يثبل اتتـي:

 التجاريـة.تحديد رأسما  المناقص وصفته  .أ

 المجـا .ذكر مدذ عمله وخبرته في  ذا  .ل
يشعععترط أن تكون اللوازم المعروضعععة جديدذ وكير مسعععتعملة ومطابقة في مواصعععفاتها  أ. .14

 للمواصفال الواردذ في دعوذ العطاءل وللجنة أن تهم  أي عرض مخالو لذلـه.
للجنة العطاءال قبو  اللوازم المعروضة المطابقة للمواصفال أو المماثلة أو المعادلة  .ل

 ً  . لها أو األفض  منها أو ما ترات مناسبا
تشععترط اللجنة أن يقدم المشععتره قائمة بقط  الخيار الالزمة لةجهزذ المعروضععة لمدذ  أ. .15

م  بيان األسعععععععار  (RECOMMENDED SPARE PARTS LIST)ثالث سععععععنوال 

بحق زيادذ الكميال أو نقصععععععانها ويحق لها المفاوضععععععة  وتحتفظ اللجنةاالفرادية لهال 
سعار سليم قط  الخيار المطلوبةل ويحق للجنة  ذت القط ل وتحدد اللجنة موع حو  أ د ت

 استبعاد أي عرض ال يتضمن قائمة قط  الخيار المشار إليها.
يلتزم المشعععععععتره بصعععععععيانة األجهزذ والمعدال وأي لوازم تتطلل ذله للمدذ المقررذ  .ل

ويسععتثنى من ذله التلو الذي ينتع عن  الخيار والعمالـععععععععة.بالعطاء مجاناً شععامالً قط  
 الكسر. الخرال المتعمد أو الحريق أو

يلتزم المشعععتره بتقديم أسععععار الصعععيانة السعععنوية للسعععنوال الثالث التي تلي الصعععيانة  .ج
 والعمالة. المجانية شاملة لقط  الخيار

 .يرفق بالعرض صورذ عن رخصة المهن وشهادذ التسجي  ساريتي المفعو  .د
 

يجل تقديم الكتالوجال و/ أو النشعععععرال الفنية )نسعععععت أصعععععلية( م  العروض على أن تكون  .16
متوافقة فنياً م  المواصععفال الفنية المعروضععة وفي حا  وجود اختالو فني في الكتالوج و/ 
أو النشعععععرذ الفنية يجل إبراز وثيقة تثبل  ذا االختالو من الشعععععركة الصعععععانعة األم وعلى 

سم المشتره على ك  كتالوج و/ أالمشتره توضيا ر شرذ فنية وكذله ختمه قم المادذ وا و ن
 .وتوقيعـه

تحتفظ اللجنة لنفسها بحق استبعاد أي عرض ال يكون واضحاً بصورذ كافية أو يحتم  أكثر  .17
من تفسير أو إذا كان ناقصاً في بيان مواصفال مواد العطاء أو شروط ومواعيد تسليمها أو 

 النموذج المقرر المرفق بدعوذ العطاء إن وجد.لم يقدم على 
يجوز للمشتره سحل عرضه بمذكرذ موقعة منه يقدمها لمدير اللوازم والعطاءال لعرضها  .18

 .العطاءل قب  الموعد المحدد لفتا على لجنة العطاءا
تقب  اللجنة أي تعديالل على العرض تصعععععععلها بمذكرذ بالظرو المختوم تقدم لمدير اللوازم  .19

 ءال قب  موعد فتا العطاء.والعطا
من مسعععععععتوت تجاري جيد م  بيان طريقة  (PACKING)يشعععععععترط أن تكون تعبئة اللوازم  .20

 التعبئـة.
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اللجنة كير مقيدذ بهق  األسععععععععارل ولها الحق في تجزئة العطاءل أو إلخائه كلياً أو جزئياًل أو  .21
لمشععتركين الحق في تهجي  تنفيذت إذا اقتضععل مصععلحة الجامعة ذلهل دون أن يكون ألي من ا

 أو حتى المطالبة بثمن نسخة العطاء. المطالبة بهية خسارذ أو ضرر ناتع عن ذلـه
إذا وجدل اللجنة أن األسعععار المقدمة مرتفعة أو ال تتناسععل م  التقديرال الموضععوعة لتله  .22

 اللوازم أو األعما  فلها أن تقوم بهي من اإلجراءال التالية حسعععععبما ترات مناسعععععباً لمصعععععلحة
 الجامعة: 

التفاوض مباشرذ م  صاحل العرض األقرل إلى التقديرال الموضوعة لتخفيض  .ل
 أسعارت إلى المقدار الذي ترات مناسباً.

 إلخاء العطاء والتفاوض م  الذين اشتركوا فيه أو م  كير م للحصو  على األسعار .ب
 .طلوبة بموجل تله األسعار والشروطوالشروط المناسبة وتلزيم اللوازم الم

 .إعادذ طرح العطـاء .ج
 

إذا وجد في أي من العروض المقدمة نقص أو خطه أو تناقض بين حسعععععععال جملة أي مبلغ  .23
وما يجل أن تكون عليه  ذت الجملة بتطبيق السعععععر الموضععععوع ألي بند في جدو  الكميال 
فللجنععة الحق في تعععديعع  جملععة المبلغ بمععا يتفق وتطبيق السععععععععر الموضعععععععوع على الكميععة 

لذله البند وبالتالي تعدي  مجموع السععععععععر أو المبلغ المقدم للعطاء وإذا حدث الموضعععععععوعة 
بة  ي  تا بة للسععععععععر االفرادي فتعتبر الك تا مذكور ك باألرقام وال مذكور  عدد ال خالو بين ال
الملزمة وكذله إذا حدث خطه في حسعععععال قيمة مختلو البنود فإن للجنة الحق في تصعععععحيا 

 في مث   ذا العطاء  و الملزم للمشتـره.المجموع ويكون المجموع المصحا 
أ . للجنة زيادذ أو تخفيض كمية أي لوازم تقرر توريد ا أو تنفيذ ا للجامعة بموجل عطاء  .24

أحي  بمقتضععى أحكام  ذا النظام شععريطة أن تحسععل أسعععار الكمية الزائدذ أو المخفّضععة 
ء وأال يتجاوز مجموع بتله اللوازم أو المواد المكتبية لةسععععععععار المحددذ لها في العطا

أسعار كام  الكمية المطلوبة في  من %( 25)أسعار الكمية الزائدذ أو المخفّضة عن 
 العطاء أصـالً. 

إذا تجاوز مجموع قيمة أو كلفة الزيادذ المنصوص عليها في البند )أ( من  ذت المـععععـععععادذ  .ل

  الجهة من مجموع قيمة أو كلفة العطاء األصعععلي فيشعععترط إقرار ا من قب %( 25)
على قرار إحالة العطاءل وأن تكون المخصصال المالية متوافرذ  صادقلالتي كانل قد 

 لتخطية تله الزيادذ.
ال يتم إحالة أي عطاء على شعععععركة أجنبية ما لم يكن لها ممث  أردني أو مكتل مسعععععج  في  .25

لشركة األردن حسل األصو  وتتم اإلحالة على الممث  األردني أو المكتل المسج  كوكي  ل

يوماً العتماد ممث  أردني أو مكتل  (30)الصعععععانعةل بحيث تعطى الشعععععركة األجنبية فترذ 
 مسج  وبخالو ذله تتم مصادرذ كفالة الدخو  المقدمة للعطـاء.

إن دعوة العطاء والشصصصصروط العامة والشصصصصروط الخاصصصصصة والمواصصصصصفات الفنية والمالح ات  .26
 .العطاءال امة المرفقة هي جزء ال يتجزل من 

باإلعفاءال والتسعععععععهيالل التي تتمت  بها الوزارال والدوائر  ال تتمتع جامعة عمان العربية .27
 الحكومية. 



 
 

 

 دائرة اللوازم والعطاءات
Supplies and Tenders Department 

 موبص –شارع االردن 

064791400 /0780540040 
 

 

F390, Rev. a 

Ref.: Deans' Council Session (25/2018-2019), Decision No.: 08, Date:  29/05/2019 
 

7-7 

إذا لم يقم المتعهد الذي أحي  عليه العطاء بعد تبليخه قرار االحالة بتوقي  عقد تنفيذ العطاء  .28

يت التبليغ خمسعععة عشعععر يوماً من تار (15)وتقديم الكفاالل والتهمينال المطلوبة منه خال  
فيعتبر مسعععتنكفاً عن تنفيذ العطاءل ويصعععادر مبلغ الكفالة أو التهمين الذي قدمه عند اشعععتراكه 
في العطاءل وللجنة في  ذت الحالة أما إحالة العطاء على مقدم العرض األفضعع  بعد العرض 
الذي قدمه المسععععععتنكو أو إلخاء العطاء وإعادذ طرحهل وتضععععععمين المتعهد المسععععععتنكو في 

التين فرن السععععر وأية مبالغ أو أضعععرار أخرت تلحق بالجامعة نتيجة اسعععتنكافهل ويحرم الح
المتعهد المسعععععتنكو أو المتخلو من االشعععععتراه في أي عطاء أو أعما  عن طريق الجامعة 

 للمدذ التي تقرر ا اللجنةل على أال تق  عن ستة أشهـر .
كلياً أو جزئياً أو خالو أي شععععرط  إذا تخلو المتعهد عن تنفيذ العطاء الذي أحي  عليه أ. .29

 من شروط العقدل فيحق للجنة أن تتخذ بحقه اإلجراءال التالية أو أياً منهـا:
مصعععععععادرذ بعض أو ك  المبلغ الذي قدمه ذله المتعهد ككفالة أو تهمين حسعععععععن  .1

 التنفيذ وقيدت إيرادا للجامعة.
المناسعععبة من قب  الجامعة باألسععععار والشعععروط والطريقة تنفيذ العطاء مباشعععرذ  .2

من ذله الفرن  %( 15)المتعهد أي فرن في األسعارل مضافاً إليه  وتضمين
 لتخطية النفقال اإلدارية.

( 28عليها في  ذت المادذ والمـادذ )تقوم اللجنة بهي إجراء من اإلجراءال المنصوص  ل.
من  ذت الشروط دون أن تكون ملزمة بتوجيه أي إخطار أو إنذار إلى المتعهد المستنكو 

 أو المتخلو قب  تنفيذ تله اإلجراءال.

يتحم  المتعهد نفقال إجراء الفحوصععال الروتينية للمواد وأية فحوصععال تجري على المواد  .30
اصعععععععفالل وفي حالة لزوم تكرار الفحص يتحم  المتعهد بقصعععععععد التحقق من مطابقتها للمو

نفقال إجراء الفحوص إذا كانل النتائع كير مرضعععععععيةل وتتحم  الجامعة قيمة النفقال إذا 
 كانل النتائع مرضيـة.

تُّرد العينال المقدمة م  العطاء كير المقبولة إلى أصععحابها إذا ركبوا في ذله وتصععبا ملكاً  .31
اً اسععترداد ا خال  ثالثة أشععهر من تاريت اإلعالن عن قرار إحالة للجامعة إذا لم يطلل خطي

 العطاء.
يُسلللللم تركولللل أي ع اء أو وكالئ أ   يضهمم وأ رللللمم ركليأ لتهأع ترل تفم تر كالئت  اء  .32

ترجالك ة اء ترك ول تركحلل بالإلوضع ترخالص بالر كـللللللللللللالئ رضح  الد بمال رحيع  لأت  تر كالئ 
  ح تر أ ض حسب تالص ل.ولى جل ل أوكالل رجنة تر كالئت   ا

 ل فم ترجالك ة بلاع كس حقال  ترك  مل ب ل تالس ضم ترنمالهء رلك تل تركحالرة  اقال روأ ك ترلاع  .33
 تر ء  حللهال ترجالك ة اء  ثالهق لو ع تر كالئ.

يل فم ترك  مل أ  تركقال ل ترذو يُحالل تر كالئ وليه بلاع تريل ة ترك أ بة ولى نوللأ تالوضع اء  .34
 ركأع  تحلع.  اء حالل  م  حالرة تر كالئ ولى أيثأ كع ك  مل أ  كقال ل صللللللحي  يع ي كي يع 

   وليمم.وكالل تركحالرة رقيكة ترك تل أ  ترل تفم أ  تأل اي م تح سالب يل ة نوأ تر كالئ بينمم  اقال
..................................................... 


