عطاء( )2215/ 2

عطاء تورٌد وتركٌب وتشغٌل مصعد ركاب عدد
( )1لمبنى االدارة العامة

تموز2215/
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دعـوة العطـاء رقـم ()2105/2
اللـوازم المطلوبة  :تورٌد وتركٌب وتشغٌل مصعد ركاب عدد ( )1هٌئة تنظٌم النقل البري
الدائرة المستفٌدة  :هٌئة تنظٌم النقل البري
 .0استناداً ألحكام المادة رقم ( )05من نظام اللوازم رقم ( )66لسنة 2112م تدعو هٌئة تنظٌم النقل البري المناقصٌن
المختصٌن فً تورٌد وتركٌب وتشغٌل المصاعد الى تقدٌم عروضهم لتورٌد وتركٌب وتشغٌل مصعد ركاب عدد
( )0لمبنى االدارة العامة لهٌئة تنظٌم النقل البري وفقا ً للمواصفات والشروط الخاصة والعامة المرفقة .
 .2على المناقصٌن المختصٌن الراغبٌن بمعلومات اضافٌة واالطالع على وثٌقة العطاء مراجعة الهٌئة على
العنوان المذكورة ادناه علما بانه ٌبدا بٌع نسخ العطاء ٌوم االحد الموافق  2105/ 7 / 5واخر موعد لبٌع
وثٌقة العطاء هو الساعة الواحدة من بعد ظهر ٌوم الخمٌس الموافق .2105 / 7 / 9
 .3على المناقصٌن الراغبٌن بشراء نسخة كاملة من وثائق العطاء مقابل دفع مبلــغ ( 21دٌنار ) عشرون دٌنار غٌر
مستردة قبل اخر موعد لبٌع وثائق العطاء.
 .4اخر موعد لتسلٌم العروض على العنوان المذكور ادناه فً تمام الساعة الثانٌة عشرة من بعد ظهر ٌوم االربعاء
الموافق 2105/7 /05وسٌتم فتح العروض فً تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر نفس الٌوم .

هٌئة تنظٌم النقل البري
منطقة الجبٌهة-ضاحٌة الروضة-شارع همذان
بناٌة رقم (– )9الطابق االول
هاتف  5122522فاكس 5164619
الموقع الكترونً www.ltrc.gov.jo
واقبلــوا اإلحتــرام ،،،

المهندس مروان عبدهللا الحمود
الـمـدٌــــــــــــــر العـــــــــــــام
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(نموذج عرض المناقصة)
السٌد عطوفة مدٌر عام هٌئة تنظٌم النقل البري
بنا ًء على دعوة العطاء رقمم ( ) 2105/2ووفقما ً للتعلٌممات والشمروط العاممة والخاصمة والمواصمفات المرفقمة بهما
فإننً أقدم عرضً وأوافق على أن اقـمـدم عطماء تورٌمد وتركٌمب وتشمغٌل مصمعد ركماب عمدد ( )0فمً مبنمى االدارة العاممة
والشروط الخاصة والعامة والمواصفات المبٌنة فً هذا العرض.
وإننً ألتزم بأن ٌظل هذا العرض قائما ً لمدة ( ٌ ) 91وما ً اعتباراً من التارٌخ المحدد من قبلكم كاخر موعد الٌمداع
) بتمثٌمممل متسسمممتنا  /شمممركتنا فمممً كافمممة ا جمممراءات
العمممروض وأفممموض السمممٌد (
والتبلٌغات المتعلقة بهذا العرض لدى دائرتكم.
المفـــوض بالتوقٌـــع
اســم المناقــص ............................................................. :
اسم صاحب الشركة .............................................................. :
الخـاتـــم
العنوان.......................................................................................................... :
البرٌد ا لكترونً .................................................................................................. :
)
) فاكـس (
) هاتـف (
) الرمز البرٌدي (
ص .ب (
الرقم الضرٌبً ( )
المرفقات (:أبٌن فٌما ٌلً جمٌع المرفقات التً ٌتكون منها عرضً ) -:
)0
)2
)3
)4
)5
إرشــادات -:
ٌ -0طلب من المناقص المتقدم للعطاء تقدٌم عروضه الفنٌة والمالٌة على نسختٌن بمغلف واحد ومغلق تتضممن (نسمخة
أصلٌة ونسخة مصورة ) باالضافة الى كفالة بنكٌة لدخول العطاء مقدارها ( 511دٌنار ) خمسمائة دٌنار.
ٌ -2جب أن ٌعبأ هذا النموذج بالكامل وأن ٌرفق بالعرض عند تقدٌمه إلى الهٌئة1
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الشروط العامة
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* تكون هذه الشروط ملزمة للمناقصٌن وللجنة العطاءات حق استبعاد أي عرض غٌر ملتزم بكل او
بعض او احـــد هذه الشروط-:
اوال :الشروط الواجب توفرها فً المتقدمٌن للعطاء
 .1أن ٌكون المناقص مسمجل لمدى وزارة الصمناعة والتجمارة لممدة ال تقمل عمن سمنتٌن وضممن الغاٌمات
المطلوبة بدعوة العطاء .
 .2أن تكون المتسسة او الشركة قــد تعاقدت مع ثالث دوائر أو متسسات او شركات أخرى على االقل
وعلى ان ٌتم تقدٌم شهادة خبرة لمدة ال تقل عن سنة واحدة مصدقة حسب االصول.
٠ .3حـك ٌٍششوبد أطحبة االخزظبص اٌزمذَ ٌٍعطبء ٚعٍ ٝإٌّابلض رماذ ُ٠خجشراٗ ِٚت٘ راٗ ِان ث١ابْ
ٚطااا اٌّشاابس٠ن اٌزاا ٟعااجك ٚأْ أٔمض٘ااب ٚاٌّشاابس٠ن اٌٍّزااضَ ثٙااب بٌ١اب ا ٚث١اابْ ٔغاات ٔمبص٘ااب ث سلاابَ
ٚالع١خ.
 .4عٍ ٝإٌّبلض ص٠بسح اٌّٛلن ٚاإلط ع عٍ ٝاٌٛالن ٚأخز اٌم١بعبد اٌ صِخ لجً رمذ ُ٠اٌعشع.
٠ .5حك ٌٍ١ٙئخ ٌغبء اٌعطبء أ ٚأ ِٓ ٞثٕٛدٖ د ْٚثذاء األعجبة ٚال ٠زشرت عٍ ٝرٌه أ٠اخ رجعابد ِبٌ١اخ أٚ
لبٔ١ٔٛخ.
 .6عٍ ٝإٌّبلض رضّ ٓ١عشضٗ أ٠خ ششٚط خبطخ ٠شغت ثٙب.
 .7عٍ ٝإٌّبلض رمذ ُ٠إٌغخخ األطٍ١خ ٌمذٚي اٌىّ١بد ِغعشح ِٛٚلعخ ِٚخزِٛخ غت األطٛي.
ثانٌا :الكفاالت المالٌة-:
ٌ .1رفــق بالعرض كفالة بنكٌة بمغلف مغلق لدخول العطاء بقٌمة ( 511دٌنار) خمسمائة دٌنار باسمم
عطوفة مــدٌــر عام هٌئة تنظٌم النقل البري با ضافة لوظٌفتــه أو شٌك مصدق وصادرة  /صادر
عن بنك محلً سارٌة المفعول ولمدة ٌ 91وما من تــارٌخ اٌداع العروض وٌذكر فٌها اسم ورقم
العطاء واسم المناقص وفً حال عدم مطابقتها ٌتم استبعاد العرض المقدم .
 .2تقدٌم كفالة حسن تنفٌذ من قبل المناقص المحال علٌه العطاء الذي ٌرسو علٌه العطاء بقٌمة %01
من القٌمة االجمالٌة للعطاء حسب النموذج المعتمد لدى الهٌئة والمرفق بدعوة العطاء ولمدة ثالثة
اشهر وتجدد هذه الكفالة غٌر المشروطة تلقائٌا ً لحٌن ورود كتاب إلغاء من الهٌئة .
 .3تقدٌم كفالة صٌانة لمدة سنتٌن بقٌمة  %5من قٌمة االحالة من قبل المناقص المحال علٌه العطاء
الذي ٌرسو علٌه العطاء حسب النموذج المعتمد لدى الهٌئة والمرفق بدعوة العطاء .
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ثالثا :االسعار:
 تقدم االسمعار بالمدٌنار االردنمً بحٌمث تكمون االسمعار شماملة الضمرٌبة العاممة علمى المبٌعمات وكافمة الرسموموالضرائب االخرى واٌة عوائد اخرى .
 على المناقص دفع رسوم الطوابع واٌة رسوم اخرى خالل عشرة اٌام من تارٌخ التبلٌغ بقرار االحالمة وغٌمرذلك ٌتم تغرٌم المناقص قٌمة الطوابع مع فوائد التاخٌر.
رابعا -:اعداد العروض
.0
.2
.3

.4
.5

ٌجب كتابة االسم بشكل واضح ورقم صندوق البرٌد ورقم الفاكس والهاتف.
ٌجب ذكر الرقم الضرٌبً والرقم الوطنً للمنشأة.
ٌعد العرض الورقً مطبوعا ً او مكتوبا بالحبر بخط واضح خال من المحو او التعدٌل او الشطب او االضافة
واذا اقتضت الضرورة ذلك فٌجب على المناقص التوقٌع بالحبر االحمر بجانب المحو او التعدٌل او الشطب
او االضافة وعلٌه كتابة السعر بالرقم والحروف وعلى المناقص كذلك ان ٌذكر السعر االفرادي وكذلك
السعر االجمالً للعرض وٌعتبر السعر شامالً ضرٌبة المبٌعات واٌة رسوم اخرى .
ٌعد المناقص اسعاره فً جدول العرض المالً المرفق مع وثائق العطاء  ،وٌحق للمناقص باالضافة الى
وثائق العطاء ان ٌضٌف اي وثائق او معلومات ٌرغب اضافتها وٌرى انها ضرورٌة لتوضٌح عرضه.
فً حالة وجود خطأ بالعرض ٌتعلق بمجمل السعر ٌعتبر السعر االفــرادي هو المعتمد اما اذا وجد اكثر من
سعر  ،فٌعرض االمر على لجنة العطاءات للبت فٌه حسب القرائن الدالة ولها ان تستبعد العرض اذا تعذرت
االدلة وفً حالة االختالف بٌن القٌمة بالرقم والتفقٌط فٌعتمد السعر االقل اال اذا وجدت لجنة العطاءات قرائن
كافٌة العتماد السعر االعلى .
خامسا :تقدٌم العروض
.0
.2
.3

.4

تقممدم العممروض المالٌممة والفنٌممة علممى نسممختٌن (االصممل وصممورة عنهمما موقعممة ومختومممة بخمماتم
المناقص ) فمً مغلمف واحمد باالضمافة المى كفالمة دخمول العطماء المشمار الٌهما فمً بنمد الكفماالت
المالٌة وٌكتب على المغلف الرئٌسً اسم المناقص واسم ورقم العطاء.
ال تقبل العروض أو أي تغٌٌر علٌها بعد التارٌخ والموعد المحدد.
اذا وجدت لجنة العطاءات عند موعد فتح العروض ان عدد المناقصٌن ٌقل عن ثالثمة فلهما ان
تقممرر تمدٌممد موعممد تقممدٌم العممروض او (اعممادة طممرع العطمماء) او تحوٌممل العطمماء الممى الشممراء
باالستدراج ،وفً هذه الحالة تعاد العروض مغلقة المى مقمدمٌها مقابمل توقٌمع المنماقص او ممن
ٌمثله.
كما ٌحق للجنة العطاءات اذا اقتنعت بعدم جدوى التمدٌمد ان تقموم بفمتح العمرض او العمروض
الــممـواردة الممى الصممندوق واجـــممـراء الدراسممة واالحالــممـة اذا وجــممـدت االسعــممـار واللمموازم
المعروضة مناسبة.
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سادسا  :فــترة التــــورٌـــــد-:
 .1اٌفزشح اٌـــضِٕ١خ ٌٍزٛس٠ـــذ ٚاٌزشو١ت ٚاٌزغٍ٠ )33( ُ١ـــ َٛعًّ ِـــٓ ربس٠ـــخ أِـــش اٌّجــبشـــشح.
 .2اذا تماخر المنماقص المحمال علٌمه العطماء فمً تنفٌمذ ممما التمزم بمه فمً الموعمد المحمدد بالعقمد فتفمرض علٌممه (
غرامة مالٌة ) بنسبة (  )%0واحمد بالمائمة ممن قٌممة اللموازم التمً تماخر المنماقص المحمال علٌمه العطماء فمً
تورٌدها عن كل اسبوع او جزء من االسمبوع بصمرف النظمر عمن الضمرر الناشمىء عمن التماخٌر فمً التنفٌمذ
وفممً جمٌممع االحمموال للجنممة العطمماءات الحممق بفسممخ العقممد وشممراء اللمموازم التممً تمماخر المنمماقص المحممال علٌممه
العطاء فً تورٌدها وتحمٌله فروق االسعار دون سابق انذار.
سابعا  :واجبات المناقص
 .1عٍ ٝإٌّبلض أخز اال ز١بطبد اٌ صِخ أثٕبء اٌفه ٚاٌزشو١ت ٚاٌزم١ذ ثششٚط اٌغ ِخ اٌعبِخ فِٕ ٟطمخ
اٌعًّ.
 .2عٍ ٝإٌّبلض رمذِ ُ٠ظعذ وبًِ ِٛضحب ا ثٗ ثٍذ ِٕش اجضاء اٌّظعذ .
ٌ .3لتزم المناقص المحال علٌه العطاء الذي ٌرسو علٌه العطاء خالل فترة الصٌانة بتوفٌر قطع الغٌار
ٚاالدٚاد اٌ صِخ للمصعد.
 .4عٍ ٝإٌّبلض اْ ٠غزم١ت ٌطٍت اٌ١ٙئخ ِٓ اجً ط١بٔخ اٌّظعذ خ ي ( 24عبعخ ) عبعخ عًّ
خ ي فزشح اٌظ١بٔخ.
٠ .5مت أْ  ٠خز إٌّبلض ثعا ٓ١االعزجابس عاذَ رعط١اً اٌعّاً فا ٟاٌّجٕاٚ ٝارخــاـبر وبفــاـخ اإلجــاـشاءاد
اٌز ٟرضّٓ رٌه ثبٌزٕغ١ك ِن اٌّغت ٓ١ٌٚف ٟاٌّجٕ.ٝ
 .6عٍ ٝإٌّبلض عبدح اٌٛضن ف ٟاٌّٛلان اٌّحا١ظ ثّٛلان اٌزشو١ات وّاب وابْ عابثمب ا  ٚطا ز أ٠اخ أجاضاء
رضشسد ثغجت أعّبي اٌزٕف١ز.
 .7عٍ ٝإٌّبلض اٌّحبي عٍ ٗ١رٕف١ز األعّبي اٌزٕغ١ك ِن اٌّغات ٓ١ٌٚفاِ ٟجٕا١٘ ٝئاخ رٕ ا ُ١إٌماً اٌجاشٞ
ثخظٛص أٚلبد اٌعًّ ٚطش٠مخ دخبي اٌّٛاد ٌٍّٛلن ٚرخضٕٙ٠ب را ٌـــضَ األِش.
 .8عٍ ٝإٌّبلض اٌّحبي عٍ ٗ١اٌعطبء رمذ ُ٠جذٚي صِٕ٠ ٟج ٓ١خطخ عٍّٗ  ٚرٛافك عٍٙ١ب اٌ١ٙئخ.

ثامنا :االحالة
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 سٌتم اجـراء التقٌٌم للعروض الفنٌة والمالٌة للمتقدمٌن للعطاء والمسمتوفٌن الشمروط المطلوبمة علمما
بان لجنة العطاءات غٌر مقٌدة بأقل االسعار.

تاسعا  -:طرٌقة الدفع
٠ .1ذفن ٌٍّٕبلض اٌّحابي عٍ١اٗ اٌعطابء ِ %53آ لّ١اخ اال بٌاخ عٕاذ فاه اٌّظاعذ اٌماذٚ ُ٠رٛس٠اذ ٚرشو١ات
االجضاء اٌشئ١غ١خ ٌٍّظعذ اٌمذ٠ذ (عىه ,اٌّحشن اٌشئ١غ ,ٟاالثٛاة اٌخبسج١خ (اٌحٍك))
٠ .2ذفن ٌٍّٕبلض اٌّحبي عٍ ٗ١اٌعطبء  ِٓ %53لّ١خ اال بٌخ عٕذ اعز َ اٌّظعذ ِآ لجاً اٌٍمٕاخ اٌّشاىٍخ
ٌٙزٖ اٌغب٠خ.
عاشرا  :ضوابط التنفٌذ:
فً حال حدوث أي تقصٌر من المناقص المحال علٌه العطاء ٌترتب علٌه المخالفات التالٌة :ـ
 .1المخالفه االولى مثل عدم االستجابة ٌطٍت اٌ١ٙئخ ِٓ اجً ط١بٔخ اٌّظعذ خ ي ( 24عبعخ ) اٚ
غ١ش٘ب ٌٍّشح اال :ٌٝٚالخصم بقٌمة ( )%5من قٌمة كفالة الصٌانة .
 .2المخالفه الثانٌة مثل عدم االستجابة ٌطٍت اٌ١ٙئخ ِٓ اجً ط١بٔخ اٌّظعذ خ ي ( 24عبعخ ) اٚ
غ١ش٘ب ٌٍّشح اٌثبٔ١خ  :الخصم بقٌمة ( )%01من قٌمة كفالة الصٌانة .
 .3المخالفه الثالثة مثل عدم االستجابة ٌطٍت اٌ١ٙئخ ِٓ اجً ط١بٔخ اٌّظعذ خ ي ( 24عبعخ ) اٚ
غ١ش٘ب ٌٍّشح اٌثبٌثخ  :الخصم بقٌمة ( )%05من قٌمة كفالة الصٌانة .
 .4ف ٟبي اٌزىشاس ٌٍّخبٌفبد اٌغبثمخ ٌٍّٚشح اٌشاثعخ ٠ :حك ٌٍ١ٙئخ ِظبدسح وبًِ لّ١خ وفبٌخ اٌظ١بٔخ
عٍ ٝاْ ٠زُ ارخبر االجشاءاد اٌّزجعخ ٌذ ٜاٌ١ٙئخ فّ١ب ٠خض اٌىفبالد.

احد عشر:احكام عامة
 .1ت حتفظ لجنة العطاءات فً حقها بالغاء دعوة العطاء او قرار االحالة او اعادة الطرع للعطاء فمً أي
وقممت او أي مرحلممة دون بٌممان االسممباب ممما لممم ٌكممن المنمماقص المحممال علٌممه العطمماء قممد تبلممغ قممرار
االحالمممة وللجنمممة العطممماءات ان تمممرفض كمممل او بعمممض العمممروض المقدممممة الٌهممما المخالفمممة للشمممروط
أوالمواصممفات وال تفممً بممالغرض دون ان ٌكممون الي مممن المناقصممٌن الحممق فممً الرجمموع الٌهمما بمماي
خسارة او ضرر ناشىء عن تقدٌم عرضه وال ٌترتب على اللجنة أي التزامات مادٌة او غٌمر مادٌمة
مقابل ذلك.
 .2للجنة العطاءات الحق فً ان ترفض اي عرض اذا كانت االسعار المعروضة مبالغا ً فٌها.
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للجنة العطاءات الحق فً استبعاد أي عرض ال ٌكون واضحا بصورة كافٌة او ٌحتمل اكثر من تفسٌر
او اذا كان ناقصا فً بٌان مواصفات مواد العطاء او شروط ومواعٌد تسلٌمها .
تدفع الشركة المحال علٌها العطاء رسوم طوابع الواردات و رسموم االعمالن بالصمحف خمالل عشمرة
اٌام من تبلٌغها بقرار االحالة.
ٌعتبر تقدٌم عرض المناقص تاكٌدا منه بأنه مطلع ومتفهم لجمٌع وثائق دعوة العطاء.
فً حالة وجود أي اعتراض او عدم موافقة المنماقص علمى شمرط ممن الشمروط العاممة او المواصمفات
فعلى المناقص ان ٌذكر ذلك صراحة واال ٌعتبر موافق على جمٌع الشروط العامة والمواصفات.
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الشروط الخاصة
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تعتبر هذه الشروط مكملة للشروط العامة وتكون ملزمة للمناقصٌن وللجنة العطاءات حق استبعاد اي
عرض غٌر ملتزم بكل او بعض او احد هذه الشروط:
٠ .1عزجش طذٚس لشاس اإل بٌخ  ٚشعبس إٌّبلض ثٗ ٍِضِب ا ٌٗ .
٠ .2عزجش رمذ ُ٠عشع إٌّبلض ٌزضاِب ا ِٕٗ ث ٔٗ ِطٍن ِٚزفٌ ُٙذعٛح اٌعطبء ٚاٌششٚط اٌعبِخ ٚاٌخبطخ.
 .3ال رمجً اٌعشٚع غ١ش اٌّٛلعخ ٚاٌّخزِٛخ غت االطٛي ا ٚاٌز ٟرشد ٔبلظخ.
٠ .4مت روش اٌشلُ اٌٛطٕ ٟاٌضش٠جٚ ٟاالعُ ثشىً ٚاضح ٚسلُ طٕذٚق اٌجش٠ذ ٚسلُ اٌفبوظ ٚاٌٙبرا
ٚرحذ٠ذ إٌّطمخ ٚاٌشِض اٌجش٠ذ.ٞ
 .5عٍ ٝإٌّبلض اْ ٠شفك ثعشضٗ ِب ٠ثجذ ِمذسرٗ اٌّبٌ١خ ٚاٌفٕ١خ عٍ ٝرٕف١ز ِزطٍجبد اٌعطبء ٚرٌه ثبسفبق
ِب :ٍٟ٠
 )aرحذ٠ذ ساط ِبي إٌّبلض ٚطفزٗ اٌزمبس٠خ.
 )bروش ِذح عٍّٗ ف٘ ٟزا اٌّمبي.
 )cرض٠ٚذٔب ثشٙبداد خجشح ِٓ اٌششوبد ا ٚاٌّتعغبد اٌز ٟرعًّ فِ ٟمبي اٌّظبعذ.
٠ .6مت أْ ٠ى ْٛاٌغعش اإلفشادٚ ٞاٌغعش اإلجّبٌٚ ٟاضح سلّب ا ٚرفم١طب ا .
 .7عٍ ٝإٌّبلض عزّبد دعٛح اٌعطبء ِٚشفمبرٙب ٌزعجئخ اٌعشع .
ٍ٠ .8زضَ إٌّبلض ث ْ رى ْٛاٌمطن اٌّٛسدح جذ٠ذح ٚ %133خبٌ١خ ِٓ أ ٞعٛ١ة ف ٟاٌظٕن .
ٍ٠ .9زضَ إٌّبلض اٌّحبي عٍ ٗ١اٌعطبء ثضّبْ اٌمطن ِٓ اٌعٛ١ة ٚعٛء اٌّظٕع١خ ٌّذح عٕز ِٓ ٓ١ربس٠خ
اإلعز َ ٌٍّظعذ ِٓ لجً اٌ١ٙئخ  ٚغت إٌّٛرج اٌّعزّذ ٌٙزٖ اٌغب٠خ .
ٍ٠ .13زضَ إٌّبلض ثبعزجذاي اٌمطن اٌز ٟرثجذ عٛء ِظٕع١زٙب خ ي فزشح اٌظ١بٔخ .
٠ .11مت اسفبق وزبٌٛجبد ِن اٌعشٚع ٚث١بْ اٌّٛاطفبد.
ٍ٠ .12زضَ إٌّبلض ثظ١بٔخ اٌّظعذ ِذح عٕزِ ٓ١مبٔز.ٓ١
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٠ .13ـــٛدع اٌعشع ِٓ لجً إٌّبلض ف ٟطٕذٚق اٌعطبءاد ٌذ ٜاٌ١ٙئخ.
٠ .14عزجش لــشاس اإل بٌخ ٔبفز اٌّفعٛي عزجبساا ِٓ ربس٠خ رجٍغ إٌّبلض اٌّحبي عٍ ٗ١اٌعطبء ثمشاس اإل بٌخ
ثزٛل١عٗ عٍ ٝأِش اٌششاء ٠ٚعزجش ربس٠خ رٛل١ن إٌّبلض اٌّحبي عٍ ٗ١اٌعطبء عٍ ٝأِش اٌششاء ثذء عش٠بْ
ِذح اٌزٛس٠ذ .
ٍ٠ .15زضَ إٌّبلض اْ رى ْٛلطن اٌغ١بس اٌ صِخ ٌٍّظعذ ِزٛفشح ف ٟاٌغٛق اٌّحٍ ٟثّب اْ اٌّظعذ رحذ
اٌخذِخ اٌفعٍ١خ .
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المواصفات
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 .1عٍاا ٝإٌّاابلض سفاابق ِاان عااشع اٌغااعش اٌىبربٌٛجاابد اٌخبطااخ ثّىٔٛاابد اٌّظااعذ ِٚاآ ضاإّٙب
اٌظبعذح .
 .2عٍ ٝإٌّبلض رمذ ُ٠شٙبدح اعزّبد ٌ جضاء اٌشئ١غ١خ ٌٍّظعذ اٌّٛسد ٚاٌّشاد رشو١جٗ.
 .3عٍ ٝإٌّبلض اٌّحبي عٍ ٗ١اٌعطبء رمذ ُ٠جّ١ن اٌّخططبد ٚاٌزفبط ً١اٌضاشٚس٠خ ٌٍّظاعذ ٚثئاش
اٌّظعذ رزضّٓ ٚصْ اٌظبعذح ٚأثعبد٘ب.
سلُ
اٌجٕذ
1

ٚطا اٌجٕذ

اٌ ٛذح

اٌىّ١خ

رــٛس٠ذ ٚرشو١ت ٚرشغٚ ً١فحض ِظعذ سوبة
وٙشثبئ ٟوبًِ عذد (ٌّ )1جٕ ٝاٌ١ٙئخ ٌّٛخ اٌّظعذ
ال رمً عٓ ( )5أشخبص ( )433وغُ عذد اٌّحطبد
( )4طٛاثك ,ل١بعبد ثئش اٌّظعذ غت اٌٛالن ,عشعخ
اٌّظعذ ال رمً عٓ (  / َ1س ) ِن ٔ بَ ِزغ١ش
اٌغشعخ ( , )VVVFاالثعبد اٌذاخٌٍٍٍ ٗ١ىبثٕ١خ
ٚاألثٛاة ال رمً عٓ اثعبد اٌىبثٕ١خ ٚاالثٛاة اٌمذّ٠خ ,
ٚاٌغعش ٠شًّ اعّبي فه ٚرغٍ١ا ٚرغٍ ُ١اٌّظعذ
اٌحبٌ ٟإٌّ ٞٛاعزجذاٌٗ وبِ ٔٚمٍٗ ٚ ,رٌه ثبٌزٕغ١ك
ِن اٌّغت ٓ١ٌٚف ٟاٌ١ٙئخ .

عذد

1
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اٌغعش اإلفشادٞ
د
ف

اٌغعش اإلجّبٌٟ
د
ف

النماذج
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كفالة حسن تنفٌذ
رقم الكفالة :
كفالة بنكٌة
السٌد مدٌر عام هٌئة تنظٌم النقل البري ،با ضافة لوظٌفته .
تحٌة طٌبة و بعد ،،
بنـمممممممممـاءاً علمممممممممى طلمممممممممب العمٌمممممممممـل ٌ ............................................كفمممممممممل بنمممممممممـك
)
) العمٌممل الممذكور أعمماله بمبلممغ (
 ..........................................فــمـرع (
) لمدة ثالثة أشهر من تارٌـخ  / /ولغاٌة تــارٌخ
دٌناراً  ،كفالة حسن تنفٌذ عطاء ر قــم (
وتجدد هذه الكفالة غٌر المشروطة تلقائٌا ً لحٌن ورود كتاب إلغاء من الهٌئة  ،وبطلب من مدٌر
/ /
عام هٌئة تنظٌم النقل البري ودون الحصمول علمى موافقمة العمٌمل علمى التجدٌمد وتبقمى همذه الكفالمة سمارٌة
المفعول ما بقٌت لدى هٌئة تنظٌم النقل البري.
ونتعهد بدفع قٌمة الكفالة الٌكم عند اول مطالبة خطٌة منكم  ،وبالرغم من حصول اٌة معارضمة أو ممانعمة
من العمٌل ( المكفول ) لعدم دفع قٌمة هذه الكفالة.
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كفالة صٌانة
رقم الكفالة :
كفالة بنكٌة
السٌد مدٌر عام هٌئة تنظٌم النقل البري  ،با ضافة لوظٌفته .
تحٌة طٌبة وبعد ،،
بنـمممممممممـاءاً علمممممممممى طلمممممممممب العمٌمممممممممـل ٌ ............................................كفمممممممممل بنمممممممممـك
)
) العمٌممل الممذكور أعمماله بمبلممغ (
 ..........................................فــمـرع (
ولغاٌمة
) ولمدة سمنتٌن كاملمة إعتبماراً ممن تمارٌخ / /
دٌناراً  ،كفالة صٌانة لعطاء رقـم (
 ،وتجدد هذه الكفالة غٌر المشروطة تلقائٌا ً لحٌن ورود كتاب إلغاء من الهٌئة  ،وبطلب
تارٌخ / /
من مدٌر عام هٌئة تنظٌم النقل البري ودون الحصول على موافقة العمٌل على التجدٌمد وتبقمى همذه الكفالمة
سارٌة المفعول ما بقٌت لدى هٌئة تنظٌم النقل البري.
ونتعهد بدفع قٌمة الكفالة الٌكم عند اول مطالبة خطٌة منكم  ،وبالرغم من حصول اٌة معارضة أو
ممانعة من العمٌل ( المكفول ) لعدم دفع قٌمة هذه الكفالة.
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نموذج كفالة دخول عطاء
رقم الكفالة :
كفالة بنكٌة
السٌد عطوفة مدٌر عام هٌئة تنظٌم النقل البري باإلضافة لوظٌفته .
بنــاءاً على طلب العمٌـل ٌ ............................................كفل بنـك
) العمٌل المذكور أعاله بمبلغ
 ..........................................فـــرع (
 511دٌنار ) خمسمئة دٌنار لمدة ثالثة أشهر تبدأ من تارٌخ من 2105/ /
(
ولغاٌة تارٌخ  2105 / /وذلك كفالة دخول عطاء رقــم ( ) 2105/ 2
ونتعهد بدفع قٌمة الكفالة الٌكم عند اول مطالبة خطٌة منكم خالل فترة سرٌانها
وبالرغم من حصول اٌة معارضة أو ممانعة من العمٌل ( المكفول ) .
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