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 (/لوازم 2018/ 1دعـوة العطـاء رقـم )

 (قبض فاكسات / آالت تصوير / وأحبار آالت سندات /توريد أحبار ) طابعات اللـوازم المطلوبة :  

 النقل البريالدائرة المستفيدة : هيئة تنظيم 

النقل تدعو هٌئة تنظٌم م 1992 ( لسنة24( من نظام اللوازم رقم )42ستناداً ألحكام المادة رقم )إ .1
طابعات / وفاكسات ) أحبار للمشاركة فً تقدٌم عروضهم لتورٌد المناقصٌن المتخصصٌن البري

 . والشروط الخاصة والعامة المرفقة ، وفقاً للمواصفات(/وآالت تصوير /وأحبار آالت سندات قبض

 خر موعد لبٌع وثٌقة العطاء هو الساعةآو 7/5/4112 الموافقاالثنٌن  بٌع نسخ العطاء ٌوم أٌبد .4
   .4112/ 12/5الموافق  االثنٌن ٌوم من الواحدة

( دٌنار  41   ) غــدفع مبلمقابل على المناقصٌن الراغبٌن بشراء نسخة كاملة من وثائق العطاء  .2
 . خر موعد لبٌع وثٌقة العطاءآغٌر مستردة قبل  عشرون  دٌنار

 الخمٌسمن ٌوم  الثانٌة عشرة دناه فً تمام الساعةأخر موعد لتسلٌم العروض على العنوان المذكور آ .2
 . 17/5/4112الموافق 

 .17/5/4112الموافق  الخمٌس من بعد ظهر ٌومالواحدة الساعة فتح العروض فً تمام سٌتم  .5

                                                    
 

 النقل البريهيئة تنظيم 
 شارع همذان-الروضةضاحية -منطقة الجبيهة

 الطابق االول–( 9بناية رقم )
 0184819فاكس   0100000هاتف 
 www.ltrc.gov.joالكتروني     الموقع

 اإلحتــرام ،،،فائق ــوا قبلإو

 

 صــــــــــالح اللــــــوزي
 امالـــــعـــــــر ــــديـــمالـ
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 ( نموذج عرض المناقصة )  

 النقل البريالسيد عطوفة مدير عام هيئة تنظيم 

 ( ووفقاً للتعلٌماات والشاروط العاماة والخاصاة والمواصافات/ لوازم1/4112 بناًء على دعوة العطاء رقم )
حبااار آالت أطابعااات/ وفاكسااات/ وآالت تصااوير/ و أحبااار ) تورٌاادعلااى  فاانننً أقاادم عرضااً وأوافااق ، المرفقااة بهااا 
 . باألسعار والشروط الخاصة والعامة والمواصفات المبٌنة فً هذا العرضللهٌئة ،  ( سندات قبض

خر موعاد آارٌخ المحدد من قبلكم كاً من الت( ٌوماً اعتبار 91 وإننً ألتزم بؤن ٌظل هذا العرض قائماً لمدة )
( بتمثٌاال مإسسااتنا / شااركتنا فااً كافااة                                                ٌااداا العااروض وأفااوض السااٌد )إل

 . اإلجراءات والتبلٌغات المتعلقة بهذا العرض لدى دائرتكم

 المفـــوض بالتوقٌـــع

 .......................................ســم المناقــص : ......................إ

 

 سم صاحب الشركة : ..............................................................إ

 الخـاتـــم

 

 : .......................................................................................................... العنوان

 
 ٌد اإللكترونً : ..................................................................................................البر
 

 (                 ( فاكـس )                  ( هاتـف )                ( الرمز البرٌدي )               ص .ب )
 (               الرقم الضرٌبً )

 -المرفقات:) أبين فيما يلي جميع المرفقات التي يتكون منها عرضي ( :

1) 

4) 

2) 

2) 

5) 

 
 

 -إرشــادات :
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للدخول في العطاء  عامةالالشروط   

 
ن وتكون ملزمة للمناقصٌ 4112( لسنة  1رقم ) لعطاءات ا تعلٌماتلتبر هذه الشروط مكملة تع       

-: شروطالهذه  ـــدحأو أو بعض أستبعاد أي عرض غٌر ملتزم بكل إوللجنة العطاءات حق   
 

 -: والأ 
 :الشروط الواجب توفرها في المتقدمين للعطاء  

 
تقدم شهادة تسجٌل مان وزارة الصاناعة والتجاارة علاى أن ٌكاون المنااقص مساجال لمادة ال  .1

 .عطاء وضمن الغاٌات المطلوبة بدعوة ال سنتٌنتقل عن 
تقاادٌم رخصااة مهاان سااارٌة المفعااول تخااول المناااقص صااناعة أو بٌااع أو تورٌااد اللااوازم  .2

 المطلوبة أو اإلتجار بها .

 

   -: ثانيا
 

 :الكفاالت المالية 
 

ثالثخ  %(3ثنسجخ )ندخول انعطبء  يغهكثًغهف  و شيك يصدقأ يرفك ثبنعرض كفبنخ ثنكيخ .1

أو  هيئخ تنظيى اننمم انجري ثبإلضبفخ نوظيفتهسى عطوفخ يدير عبو إين ليًخ انعرض ثثبنًبئخ 

يويب  99عن ثنك يحهي  وذنك ين تبريخ فتح انعروض  ونًدح  / صبدر وصبدرح شيك يصدق

وسوف نن ينظر في أي عرض غير يعسز  سى ورلى انعطبءإ ويكتت فيه ين ذنك انتبريخ

 . يين انًطهوةأثبنت

%( من القٌمة االجمالٌة 11حسن تنفٌذ بنسبة ) تقدٌم كفالةحالة على المتعهد الذي تتم علٌه اإل .4
وتجادد  والمرفق بدعوة العطاء ولمدة سنة كاملة  حسب النموذج المعتمد لدى الهٌئة،  لإلحالة

 تلقائٌا فً حال طلب الهٌئة إذا لم ٌتم سحب كافة األحبار خالل مدة الكفالة .

 
 

 -: لثاثا   
 
 : سعاراأل 

 
وٌخاتم وٌوقاع كافاة وثاائق دعاوة على نموذج التساعٌر  (المالً )العرض سعارهأٌعد المناقص . 1

ن ألاى وثاائق العطااء إضاافة ، وٌحاق للمنااقص باإلالعارض كاملاةوثاائق  العطاء وٌقدمها ضمن 
وعلٌااه  نهااا ضاارورٌة لتوضااٌح عرضااهأضااافتها وٌاارى إو معلومااات ٌرغااب أي وثااائق أٌضااٌف 

كااذل  السااعر وفاارادي ٌااذكر السااعر اإل نأكتابااة السااعر بااالرقم والحااروف وعلااى المناااقص كااذل  
 .جمالً اإل
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بحٌا   المواقع المحددة بالادعوةفً  والتوصٌل ردنً متضمنة التورٌدسعار بالدٌنار األتقدم األ. 4
 . خرىأي عوائد أخرى وسعار شاملة الضرٌبة على المبٌعات والرسوم والضرائب األتكون األ

ذا إماا أٌعتبار ساعر الوحادة هاو المعتماد باالعرض ٌتعلاق بمجمال الساعر  ؤفً حالة وجود خط .2
ماار علااى لجناة العطاااءات للباات فٌااه حسااب كثاار ماان سااعر للوحادة الواحاادة فٌعاارض األأوجاد 

خاتالف باٌن القٌماة وفاً حالاة اإل، دلاة ذا تعاذرت األإن تساتبعد العارض أالقرائن الدالة ولهاا 
قرائن كافٌة العتماد السعر  ذا وجدت لجنة العطاءاتإال إقل فٌعتمد السعر األ بالرقم والتفقٌط 

 على .األ

فً حال وجود خصم على السعر ٌتم تثبٌته بعمود الخصام ، ولان ٌعتماد إذا ورد بمكاان آخار  .2
 من العرض ، وٌجب أن ٌكتب بشكل واضح رقما وتفقٌطا .

 
 

 -: رابعا
 عداد العروض :إ

 
الارقم ٌجب كتابة اإلسم بشكل واضح ورقم صاندوق البرٌاد ورقام الفااكس والهااتف و .1

 الضرٌبً .

ٌعد العارض الاورقً مطبوعااو أو مكتوبااو باالحبر بخاط واضاح خاال مان المحاو أو  .4
التعاادٌل أو الشااطب أو اإلضااافة وإذا إقتضاات الضاارورة ذلاا  فٌجااب علااى المناااقص 

 .التوقٌع بالحبر األحمر بجانب المحو أو التعدٌل أو الشطب أو اإلضافة 
 

 -خامسا :        
 تقديم العروض :

 
فااً  (موقعااة ومختومااة بخاااتم المناااقص  صاال وصااورة عنهااا)األ علااى نسااختٌن م العااروضتقااد .1

 المشااار إلٌهااا فااً بنااد الكفاااالت المالٌااة لااى مغلااف كفالااة دخااول العطاااءإضااافة مغلااف واحااد باإل
 سم ورقم العطاء.إو المناقصسم إ المغلف الرئٌسًوٌكتب على 

 مٌع اللوازم المطلوبة .ٌحق للمناقص التقدم بعرض لجزء واحد أو أكثر أو لج .4
 . تقبل العروض أو أي تغٌٌر علٌها بعد التارٌخ  والموعد المحدد . ال2

ن أن عدد المناقصٌن ٌقل عن ثالثة فلها أذا وجدت لجنة العطاءات عند موعد فتح العروض إ .2
لى الشراء إتحوٌل العطاء  وأعادة طرح العطاء( إ) تقرر تمدٌد موعد تقدٌم العروض

و من ألى مقدمٌها مقابل توقٌع المناقص إوفً هذه الحالة تعاد العروض مغلقة  اج ،ستدرباإل
 ٌمثله.

و العروض أن تقوم بفتح العرض أقتنعت بعدم جدوى التمدٌد إ ذاإكما ٌحق للجنة العطاءات  .5
 سعار واللوازم المعروضة مناسبة.ذا وجدت األإحالة جراء الدراسة واإلإلى الصندوق وإالواردة 
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 -: سادسا          

 
 حالة :اإل          

 
ن لجناة ؤالمطلوبة  علماا با  ٌن المستوفٌن الشروطللمناقص المقدمة عروضالتقٌٌم  جراءإسٌتم . 1

 العطاءات غٌر مقٌدة بؤقل االسعار.
 . ٌحق للهٌئة اإلحالة على أكثر من مناقص حسب اللوازم المطلوبة .4

 
  -:سابعا           

 
 :مدة التوريد           

 
ٌلتزم المناقص بعد اإلحالة بتورٌد الكمٌة األولٌة من األحبار المحالة حسب طلب الهٌئاة وخاالل . 1 

 .مدة ال تتجاوز أسبوعٌن من تارٌخ الطلب 
ٌلتزم المناقص بعد ذل  بتورٌد األحبار المحالة أوالو بؤول حسب طلب الهٌئاة ، وعلاى المنااقص . 4

علٌااه العطاااء ) كلٌاااو أو جزئٌاااو ( اإللتاازام بتاوفٌر عبااوات الحباار ماان األنااواا المحالااة التااً المحاال 
( ساعة من تاارٌخ طلبهاا هاتفٌااو  22تطلبها الهٌئة بنفس األسعار المحالة ، وخالل مدة ال تتجاوز ) 

 أو خطٌاو .
 
 

 -ثامنا :          
 

 شروط خاصة باألحبار :          
 
ع األحبار من النوعٌة األصلٌة ، وأن ال تكون معبأة أو مقلدة ، وعلى ٌجب أن تكون جمٌ .1

 المناقص إثبات أن عبوات الحبر أصلٌة عن طرٌق العالمات الفارقة أو شهادة الفحص .

% وخالٌة من أي خلل 111ٌجب أن تكون األحبار حدٌثة التصنٌع ومختومة وأصلٌة وجدٌدة  .2

 اع المعاد تعبئتها أو القدٌمة .أو سوء أو عٌب مصنعً ، وال تقبل األنو

على الشركة أو المؤسسة التً ٌحال األحبار علٌها اإللتزام التام بإصالح الطابعة أو إستبدالها  .3

بأخرى مكافئة لها من نفس النوع فً حال أن الخلل ٌحدثه إستخدام الحبر ، وتتحمل الشركة 

أو الخلل ناتج عن إستخدام  الموردة لؤلحبار أي ضرر ٌحصل لآلالت إذا ثبت أن هذاالضرر

 الحبر ، وٌتم رفض وإعادة أي عبوة ٌثبت مخالفتها فنٌا" .

تتعهد الشركة بإستبدال األحبار التً ٌطرأ علٌها أي عطل أو خلل أو سوء مصنعٌة فً حال  .4

 إستخدامها خالل مدة الصالحٌة المقررة .

 تقدمة .ٌجب ذكر بلد المنشأ بالتحدٌد لكل نوع حبر فً عرض الشركة الم .5

 ٌجب ذكر بلد الصنع بالتحدٌد لكل نوع حبر فً عرض الشركة المتقدمة . .6
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على الشركة الراغبة لدخول العطاء إحضار عٌنة أو أكثر غٌر مستردة  لغاٌة الفحص الفنً  .7

 والعملً قبل اإلستالم .

 . ٌلتزم المناقص بأن تكون عبوات الحبر الموردة محكمة اإلغالق تماما" وقوٌة وغٌر مشوهه .8

ٌشترط ختم علب األحبار التً سٌتم تورٌدها بختم الشركة المحال علٌها تورٌد األحبار ، وال  .9

ٌقبل تورٌد أي نوع من األحبار إال إذا كانت عبواتها من الخارج مختومة بختم الشركة أو 

 المؤسسة الموردة لهذه األحبار .

 من تارٌخ التورٌد .( شهر  12 – 6أن ال تقل مدة صالحٌة األحبار الموردة عن )  .11

اإللتزم بإستبدال عبوات الحبر التً ٌثبت عدم صالحٌة محتواها خلل مدة الصالحٌة المقررة  .11

. 

ٌلتزم المناقص بأن تكون العالمة التجارٌة مثبتة على عبوة الحبر بشكل واضح ، والشركة  .12

 الصانعة لكل نوع حبر فً عرضه المقدم .

مستودعات الهٌئة ، وتقع مسؤولٌة التحمٌل والتنزٌل ٌلتزم المناقص بتسلٌم األحبار داخل  .13

 والترتٌب على الشركة الموردة .

 
 

  -:تاسعا    
 
 طريقة الدفع :   
 

ٌتم دفع قٌمة اللوازم بعد تورٌد وإساتالم اللاوازم مان قبال لجناة اإلساتالم المشاكلة لهاذه الغاٌاة 
 حسب طلب الهٌئة .

 
 

 -: عاشرا        
 
 : خيرأغرامات الت        

 
فً تورٌد اللوازم المطلوبة حسب المدة المبٌنة فً البند ) سابعا ( ، فتفرض  إذا تؤخر المتعهد

% ( واحد بالمائاة مان قٌماة اللاوازم التاً تاؤخر المتعهاد فاً 1بنسبة ) علٌه ) غرامة مالٌة ( 
تورٌاادها عاان كاال أساابوا أو جاازء ماان األساابوا بصاارف النظاار عاان الضاارر الناشااىء عاان 

 فً التنفٌذ .التؤخٌر 
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  -:أحد عشر 
 

 : حكام عامةأ         
 

عااادة الطاارح إو أحالااة و قاارار اإلألغاااء دعااوة العطاااء نحااتفظ لجنااة العطاااءات فااً حقهااا بت .1
مار الشاراء أما لم ٌكن المتعهد قاد تبلاغ ، سباب أي مرحلة دون بٌان األ ؤللعطاء فً أي وقت

المخالفاة  إلٌها و بعض العروض المقدمةأن ترفض كل أت وللجنة العطاءا، حالة وقرار اإل
ي ماان المناقصااٌن الحااق فااً ن ٌكااون ألأللشااروط أوالمواصاافات وال تفااً بااالغرض دون 

و ضرر ناشاىء عان تقادٌم عرضاه وال ٌترتاب علاى اللجناة أي أي خسارة ؤلٌها بإالرجوا 
 . و غٌر مادٌة مقابل ذل أالتزامات مادٌة 

  .سعار المعروضة مبالغاً فٌهاذا كانت األإي عرض أن ترفض أً للجنة العطاءات الحق ف .2
كثر أٌحتمل  أوبصورة كافٌة  وستبعاد أي عرض ال ٌكون واضحاإللجنة العطاءات الحق فً  .3

 .و شروط ومواعٌد تسلٌمها أذا كان ناقصا فً بٌان مواصفات مواد العطاء إو أمن تفسٌر 
خاالل بالصاحف رسوم اإلعالن وابع الواردات والعطاء رسوم ط االمحال علٌه تدفع الشركة  .4

 . حالةبقرار اإل اٌام من تبلٌغهأعشرة 
أو عاادم موافقااة المناااقص علااى شاارط ماان الشااروط الخاصااة أو  عتااراضإوجااود  ةفااً حالاا .5

المواصافات ، فعلااى المناااقص أن ٌااذكر ذلاا  صااراحة وإال ٌعتباار موافااق علااى جمٌااع شااروط 
 العطاء .

 . منه بؤنه مطلع ومتفهم لجمٌع وثائق دعوة العطاء وكٌداٌعتبر تقدٌم عرض المناقص تا .6
للجنااة العطاااءات أن تاانقض أو تزٌااد الكمٌااات المطلوبااة فااً دعااوة العطاااء قباال اإلحالااة دون  .7

الرجوا إلى المناقص أو بعد اإلحالاة بموافقاة المتعهاد الخطٌاة ، علاى أن ال ٌتجااوز مجماوا 
ة المطلوبااة سااواء قباال اإلحالااة أو بعاادها باانفس بالمائااة ( ماان الكمٌاا 45) الزٌااادة أو النقصااان 
 األسعار المحالة .

اإللتزام بتقدٌم ضمانة من سوء المصنعٌة على شكل كفالة عدلٌة أو تعهد شخصً مصدق من  .8
كاتااب العاادل حسااب األصااول ٌضاامن فٌهااا أن تكااون اللااوازم المااوردة جدٌاادة وخالٌااة ماان أي 

 عٌوب فً الصنع .

ض المقدم منه نافذ المفعول وغٌر جائز الرجوا عنه لمدة ال تقل ٌلتزم المناقص أن ٌبقى العر .9
( ٌوماو من التارٌخ المحدد كآخر موعد لتقدٌم العروض ، وعلى المناقص أن ٌبلغ  91عن ) 

الهٌئة خطٌاو بعادم رغبتاه بتمدٌاد عرضاه قبال إنتهااء المادة المحاددة أعااله بعشارة أٌاام علاى 
 ول لحٌن تصدٌق قرار اإلحالة من المرجع المختص .األقل ، وإال ٌعتبر عرضه ساري المفع

ملزمااو لاه إذا كاان عارض ٌعتبر صدور قرار اإلحالاة المبادئً وإشاعار المنااقص باه  .19
المناقص ساري المفعول علاى أن ٌصادر قارار اإلحالاة النهاائً خاالل فتارة سارٌان العارض 

 والكفالة .
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 نموذج كفالة حسن تنفيذ
 
 

 
 

 رقم الكفالة :
 
  

 كفالة بنكٌة 
 

 ، باإلضافة لوظٌفته .  بريمدٌر عام هٌئة تنظٌم النقل العطوفة السٌد 
 

 تحٌة طٌبة و بعد ،، 
 

بنـاااااااـاءاً علاااااااى طلاااااااب العمٌاااااااـل ............................................ ٌكفااااااال بناااااااـ  
 المذكور أعاله بمبلغ  .......................................... فـــرا )             ( العمٌل

مان  .............)             ( دٌناراً ، كفالاة حسان تنفٌاذ عطااء رقـاـم   )           ( لمادة 
ولغاٌة تــارٌخ   /   /        وتجادد هاذه الكفالاة غٌار المشاروطة تلقائٌااً لحاٌن      تارٌـخ    /   /   

ودون الحصاول علاى  النقال الباريهٌئاة تنظاٌم  ورود كتاب إلغاء من الهٌئة ، وبطلب من مدٌر عاام
 .  النقل البريموافقة العمٌل على التجدٌد وتبقى هذه الكفالة سارٌة المفعول ما بقٌت لدى هٌئة تنظٌم 

 
 ٌاة معارضاة أوأول مطالبة خطٌة منكم ، وباالرغم مان حصاول ألٌكم عند إونتعهد بدفع قٌمة الكفالة 

 . دم دفع قٌمة هذه الكفالةممانعة من العمٌل ) المكفول ( لع
 

 
 


