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دعـوة العطـاء رقـم ( /2029/2لوازم)
اللـوازم المطلوبة  :توريد وتركيب وتشغيل أجهزة حاسوب

)(PC
الدائرة المستفيدة  :هيئة تنظيم النقل البري
استناداً ألحكام المادة رقم ( )46من نظام اللوازم رقم ( )54لسنة  3995وتعدٌالته تدعو هٌئة تنظٌم النقل البري
المناقصٌن المتخصصٌن للمشاركة فً تقدٌم عروضهم لتورٌد وتركٌب وتشغٌل أجهزة حاسوب وفقا ً للمواصفات
والشروط الخاصة والعامة المرفقة.
ٌ .3بدا بٌع نسخ العطاء ٌوم الثالثاء الموافق  4039/8/47واخر موعد لبٌع وثٌقة العطاء هو الساعة
الثانٌة من ٌوم الثالثاء الموافق .4039/7/4
 .4على المناقصٌن الراغبٌن بشراء نسخة كاملة من وثائق العطاء دفع مبلــغ (  40دٌنار) عشرون
دٌنار غٌر مستردة قبل اخر موعد لبٌع وثٌقة العطاء.
 .5اخر موعد لتسلٌم العروض على العنوان المذكور ادناه فً تمام الساعة الثانٌة عشرة من ٌوم
الثالثاء الموافق .4039/7/9
 .6فتح العروض سٌتم فً تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر ٌوم الثالثاء الموافق .4039/7/9

هيئة تنظيم النقل البري
شفا بدران -طاب كراع -شارع االمير طالل بن محمد -عمارة رقم 99
هاتف  0200000فاكس 0294629
الموقع الكتروني www.ltrc.gov.jo
وإقبلــوا فائق اإلحتــرام ،،،

المهندسة وسام التهتموني
الـمـديــر الــعــــام بالوكالة
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(نموذج عرض المناقصة)
السيد عطوفة مدير عام هيئة تنظيم النقل البري
بنا ًء على دعوة العطاء رقم (  /4039/4لوازم) ووفقا ً للتعلٌماات والشاروط العاماة والخاصاة والمواصافات
المرفقاة بهااا فااأننً أقاادم عرضاً وأوافااق علااى تورٌااد وتركٌاب وتشااغٌل أجهزززة حاسزوب باألسااعار والشااروط الخاصااة
والعامة والمواصفات المبٌنة فً هذا العرض.
وإننً ألتزم بؤن ٌظل هذا العرض قائما ً لمدة ( ٌ ) 90وما ً اعتباراً من التارٌخ المحدد من قبلكم كاخر موعاد
) بتمثٌاال مإسسااتنا  /شااركتنا فااً كافااة
الٌااداا العااروض وأفااوض السااٌد (
اإلجراءات والتبلٌغات المتعلقة بهذا العرض لدى دائرتكم.
المفـــوض بالتوقٌـــع
اســم المناقــص ............................................................. :
اسم صاحب الشركة .............................................................. :
الخـاتـــم
العنوان.......................................................................................................... :
البرٌد اإللكترونً .................................................................................................. :
)
) فاكـس (
) هاتـف (
) الرمز البرٌدي (
ص .ب (
الرقم الضرٌبً ( )
المرفقات (:أبين فيما يلي جميع المرفقات التي يتكون منها عرضي ) -:
)3
)4
)5
)6
)7

إرشــادات -:
ٌ -3قدم العرض على نسختٌن (أصل وصاورة موقعاة ومختوماة بخااتم المنااقص) معازز بكفالاة دخاول العطااء
حسب المبلغ المحدد بدعوة العطاء.
-4

ٌجب أن ٌعبؤ هذا النموذج بالكامل وأن ٌرفق بالعرض عند تقدٌمه إلى الهٌئة0
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الشروط الخاصة
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الشروط الخاصة للدخول في العطاء
تعتبر هذه الشروط مكملة للشروط العامة وتكون ملزمة للمناقصٌن وللجنة العطاءات حق استبعاد
أي عرض غٌر ملتزم بكل او بعض او احـــد هذه الشروط-:
اوال :الكفاالت المالية:
 .1يرفك ثبنعرض كفبنخ ثنكيخ او شيك يصدق ثًغهف يغهك ندخول انعطبء ثنسجخ ( )%3ين
ليًخ انعرض ثبسى عطوفخ يدير عبو هيئخ تنظيى اننمم انجري ثبإلضبفخ نوظيفته وصبدرح عن
ثنك يحهي وذنك ين تبريخ فتح انعروض ونًدح  99يويب ين ذنك انتبريخ ويكتت فيه اسى
ورلى انعطبء وسوف نن ينظر في أي عرض غير يعسز ثبنتبيين انًطهوة.
 .2علااى المتعهااد الااذي تااتم علٌااه االحالااة تقاادٌم كفالااة حساان تنفٌااذ بنساابة ( )%30ماان القٌمااة
االجمالٌااة لإلحالااة حسااب النمااوذج المعتمااد لاادى الهٌئااة ولماادة ثاااله اشااهر تباادأ ماان تااارٌخ
االحالة وتجدد بطلب من الفرٌق االول ودون الحاجة الى موافقة الفرٌق الثاانً باذلو وكلماا
اقتضت الضرورة ذلو.
 .3تقاادٌم كفالااة صااٌانة ماان قباال المتعهااد بعااد التورٌااد بنساابة ( )%7ماان قٌمااة العطاااء حسااب
النموذج المعتمد لدى الهٌئة لمدة ( )5سنوات تبدأ من تارٌخ االستالم النهائً من قبل الهٌئة.

ثانيا -:اعداد العروض:
.1

.2
.3
.4
.5

ٌعااد العاارض الااورقً علااى نسااختٌن متطااابقتٌن ( االصاال ونسااخة عنااه ) مطبوعاا ً او مكتوبااا
بالحبر بخط واضح خال من المحو او التعدٌل او الشطب او االضافة واذا اقتضت الضرورة
ذلااو فٌجااب علااى المناااقص التوقٌااع بااالحبر االحماار بجانااب المحااو او التعاادٌل او الشااطب او
االضافة .
على المناقص ان ٌبٌن فاً العارض المقادم مناه بلاد المنشاؤ للاوازم المعروضاة واسام الشاركة
الصانعة واسام الشاركة المصادرة ومنشاؤها والماركاة واالسام التجااري والطاراز () model
ورقم الكتالوج او النشرة الخاصة باللوازم المعروضة .
ٌجب ذكر الرقم الوطنً الضرٌبً واالسم بشكل واضح ورقام صاندوق البرٌاد ورقام الفااكس
والهاتف.
ٌقاادم المناااقص رخصااة مهاان سااارٌة المفعااول تخولااه بٌااع او تورٌااد اللااوازم وكااذلو السااجل
التجاري.
على المناقص ان ٌرفق ما ٌثبت مقدرته الفنٌة علاى تنفٌاذ متطلباات العطااء وذلاو بارفااق ماا
ٌلً:
أ -ذكر مدة عمله فً هذا المجال.
ة -قائمة باسماء الجهات المتعاقد معها فً هذا المجال.
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ثالثا :االسعار-:
ٌ .3عد المناقص اسعاره(العرض المالً) وٌختم وٌوقع كافة وثائق دعاوة العطااء وٌقادمها ضامن
وثااائق العاارض كاملااة  ،وٌحااق للمناااقص باالضااافة الااى وثااائق العطاااء ان ٌضااٌف اي وثااائق او
معلومااات ٌرغااب اضااافتها وٌاارى انهااا ضاارورٌة لتوضااٌح عرضااه وعلٌااه كتابااة السااعر بااالرقم
والحروف وعلى المناقص كذلو ان ٌذكر السعر االفرادي وكذلو السعر االجمالً .
 .4تقاادم االسااعار بالاادٌنار االردنااً متضاامنة التورٌااد والتركٌااب والتشااغٌل فااً المواقااع المحااددة
بالاادعوة بحٌااه تكااون االسااعار شاااملة الرسااوم الجمركٌااة والضاارٌبة علااى المبٌعااات والرسااوم
والضرائب االخرى واي عوائد اخرى.
 .5فً حالة وجود خطا بالعرض ٌتعلق بمجمل السعر ٌعتبر سعر الوحدة هو المعتمد اما اذا وجد
اكثر من سعر للوحدة الواحدة فٌعرض االمر على لجنة العطاءات للبت فٌه حساب القارائن الدالاة
ولها ان تستبعد العرض اذا تعذرت االدلة وفً حالة االختالف بٌن القٌمة باالرقم والتفقاٌط فٌعتماد
السعر االقل اال اذا وجدت لجنة العطاءات قرائن كافٌة العتماد السعر االعلى .
رابعا :تقديم العروض-:
 .3تقدم العروض على نسختٌن(االصل وصورة عنها موقعة ومختومة بخاتم المناقص ) فً مغلف
واحد باالضافة الى مغلف كفالة دخاول العطااء وٌكتاب علاى المغلاف الرئٌساً اسام المنااقص واسام
ورقم العطاء.
 .4ال تقبل العروض أو أي تغٌٌر علٌها بعد التارٌخ والموعد المحدد الٌاداا العاروض المحادد فاً
دعوة العطاء.
.5اذا وجدت لجنة العطاءات عند موعد فتح العروض ان عدد المناقصٌن ٌقل عن ثالثة فلها ان
تقرر تمدٌد موعد تقدٌم العروض(اعادة طرح العطاء) او تحوٌل العطاء الى الشراء باالستدراج
،وفً هذه الحالة تعاد العروض مغلقة الى مقدمٌها مقابل توقٌع المناقص او من ٌمثله.
 .6كما ٌحق للجنة العطاءات اذا اقتنعت بعدم جدوى التمدٌد ان تقوم بفتح العرض او العروض
الواردة الى الصندوق واجراء الدراسة واالحالة اذا وجدت االسعار واللوازم المعروضة مناسبة.
خامسا -:مدة التوريد
ٌ .3تم التورٌد واالستالم فً مستودا الهٌئة الرئٌسً.
ٌ .4تم التركٌب والتشغٌل فً االماكن التً تحددها الهٌئة.
 .5مدة التورٌد والتركٌب والتشغٌل ( )8-8اسابٌع من تارٌخ التبلٌغ باالحالة.
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سادسا :غرامات التاخير-:
.3اذا تاخر المتعهد فً تنفٌذ ما التزم به فً الموعد المحدد بالعقاد فتفارض علٌاه ( غراماة مالٌاة )
بنسبة (  )%3واحد بالمائة من قٌماة اللاوازم التاً تااخر المتعهاد فاً تورٌادها عان كال اسابوا او
جزء من االسبوا بصرف النظر عن الضرر الناشىء عن التاخٌر فً التنفٌذ وفً جمٌاع االحاوال
للجنة العطاءات الحق بفسخ العقد وشراء اللوازم التً تااخر المتعهاد فاً تورٌادها وتحمٌلاه فاروق
االسعار دون سابق انذار وعلى ان ٌتم فرض غرامة التاخٌر وفقا للصالحٌات التالٌة :
أ .اذا كانت مدة التاخٌر ستٌن ٌوما او اقل فان صالحٌة فرض الغرامة لمدٌر عام الهٌئة.
ة .اذا زادت مدة التاخٌر عن ستٌن ٌوما تكون الصالحٌات فً فرض الغرامة للجنة العطاءات .
 .4الٌحول توقٌع الغراماة الاواردة فاً البناد الساابق دون حاق الهٌئاة فاً الرجاوا علاى الشاركة
بقٌمة العطل والضرر الناتج عن تؤخر الشركة فً تنفٌذ ما التزمت به دون سابق إناذار ،علاى أن
ٌتـم إعـالم لجنـة العطـاءات بقٌمـة العطـل والضرر إن وجدت .
سابعا -:طريقة الدفع-:
ٌتم دفع قٌمة اللوازم بعد تورٌد وإساتالم اللاوازم مان قبال لجناة اإلساتالم المشاكلة لهاذه الغاٌاة
حسب طلب الهٌئة .

ثامنا :االحالة:
سٌتم اجراء التقٌٌم للعروض المالٌة للمتقدمٌن للعطاء والمساتوفٌن الشاروط المطلوباة علماا باان
لجنة العطاءات غٌر مقٌدة بؤقل االسعار.
تاسعا :الصيانة:
 .3الصٌانة المجانٌة ( 5سنوات) شامل قطع الغٌار من تارٌخ التورٌد.
 .4المدة المسموحة الالزمة الصالح االعطال ال تتجاوز مدة اقصاها ( )74ساعة بعد التبلٌغ عن
العطل .وفً حال عدم االلتزام بذلو ستقوم الهٌئة باتخاذ االجراءات المناسبة بماا فٌهاا التعاقاد ماع
متعهد اخر للصٌانة وخصم قٌمة المطالبة من كفالة الصٌانة.
 .5االلتزام بتؤمٌن كادر فنً مإهل لقٌام باعمال الصاٌانة علاى اتام وجاه وبعادد ٌتناساب ماع عادد
االجهزة المطلوبة.
عاشرا :ضمانة سوء المصنعية
ٌ .3قدم المتعهد ضمانة خطٌة من سوء المصنعٌة مصدقة من كاتب العدل تحتوي رقم قرار االحالة
وبكامل قٌمة اللوازم المضمونة مضافا ً الٌها ( )%37خمسة عشر بالمئة من قٌمتها .
ٌ .4لتاازم المتعهااد باسااتبدال اللااوازم التااً ثباات سااوء مصاانعٌتها خااالل فتاارة الضاامانة الااواردة بقاارار
االحالة بناءاً على تقرٌر لجنة فنٌة من الدائرة المستفٌدة و/او لجنة فنٌة تشكلها لجنة العطاءات بلوازم
جدٌدة على نفقته وفً جمٌاع االحاوال ٌجاب ان ٌاتم اساتبدالها خاالل شاهرٌن كحاد اقصاى مان تاارٌخ
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اشعاره بذلو من الدائرة ذات العالقة و/او لجنة العطاءات وللجناة العطااءات فارض غراماة تتناساب
مع مدة استبدال اللوازم والضرر والنفقات الناتجة عن ذلو وٌعااد احتسااب مادة الضامانة مان تاارٌخ
تقدٌم اللوازم الجدٌدة .
.5مدة الضمانة من سوء المصنعٌة سنة مٌالدٌة من تارٌخ االستالم النهائً .
 .6اذا لاام ٌقاام المتعهااد باسااتبدال اللااوازم التااً ثباات سااوء مصاانعٌتها حساابما ورد بالبنااد اعاااله فٌااتم
تحصٌل قٌمة الضمانة كاملة بموجب قانون تحصٌل االموال االمٌرٌة او اي وساٌلة اخارى وٌصاادر
( )%37خمااس عشاارة بالمئااة ماان قٌمااة اللااوازم التااً ثباات سااوء مصاانعٌتها اٌااراداً لحساااب الخزٌنااة
وٌودا الباقً امانات لشراء اللوازم على حساب المتعهد وتحمٌله كلفة اللاوازم واي نفقاات او ضارر
ٌلحق بالهٌئة.

.1

.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

.9

عاشرا:احكام عامة-:
ت حااتفظ لجنااة العطاااءات فااً حقهااا بالغاااء دعااوة العطاااء او قاارار االحالااة او اعااادة الطاارح
للعطاء فً أي وقت او أي مرحلة دون بٌان االسباب ما لم ٌكن المتعهد قد تبلغ امر الشراء
وقرار االحالة وللجنة العطاءات ان ترفض كال او بعاض العاروض المقدماة الٌهاا المخالفاة
للشااروط أوالمواصاافات وال تفااً بااالغرض دون ان ٌكااون الي ماان المناقصااٌن الحااق فااً
الرجوا الٌها باي خسارة او ضرر ناشاىء عان تقادٌم عرضاه وال ٌترتاب علاى اللجناة أي
التزامات مادٌة او غٌر مادٌة مقابل ذلو.
للجنة العطاءات الحق فً ان ترفض اي عرض اذا كانت االسعار المعروضة مبالغا ً فٌها.
للجنة العطاءات الحق فً استبعاد أي عرض ال ٌكون واضحا بصورة كافٌاة او ٌحتمال اكثار
من تفسٌر او اذا كان ناقصا فً بٌان مواصفات مواد العطااء او شاروط ومواعٌاد تسالٌمها ام
لم ٌقدم على النموذج المقرر المرفق بدعوة العطاء.
تاادفع الشااركة المحااال علٌه اا العطاااء رسااوم طوابااع الااواردات وأٌااة رسااوم اخاارى مسااتحقة
بموجب القوانٌن واالنظمة المعمول بها (مثل رسوم االعالن بالصحف) خالل عشرة اٌام من
تبلٌغها بقرار االحالة.
فاااً حاااال وجاااود اعتراضاااات علاااى المواصااافات او الشاااروط فاااً فتااارة االعاااالن  ،تقبااال
االعتراضات التً ترد للهٌئة قبل خمسة اٌام من موعد فتح العروض فقط.
ٌعتبر تقدٌم عرض المناقص تاكٌدا منه بؤنه مطلع ومتفهم لجمٌع مواد تعلٌمات العطاءات رقم
( )3لسنة  4008وتعدٌالتها ووثائق دعوة العطاء.
اذا وقع تناقض او تعارض بٌن الشروط العامة والشروط الخاصاة فٌإخاذ بماا ورد بالشاروط
الخاصة.
للجنااة العطاااءات أن تاانقض أو تزٌااد الكمٌااات المطلوبااة فااً دعااوة العطاااء قباال اإلحالااة دون
الرجوا إلى المناقص أو بعد اإلحالاة بموافقاة المتعهاد الخطٌاة  ،علاى أن ال ٌتجااوز مجماوا
الزٌااادة أو النقصااان (  47بالمائااة ) ماان الكمٌااة المطلوبااة سااواء قباال اإلحالااة أو بعاادها باانفس
األسعار المحالة .
ٌلتزم المناقص بان ٌبقى العرض المقدم منه نافذ المفعول وغٌر جائز الرجوا عنه لمدة ال
تقل عن المدة المحددة فً دعوة العطاء والتً تحسب اعتباراً من التارٌخ المحدد كآخر موعد
لتقدٌم العروض ،وعلى المناقص ان ٌبلغ الدائرة خطٌا ً بعدم رغبته فً تمدٌد عرضه قبل
انتهاء المدة المحددة اعاله بعشرة اٌام على االقل وإال ٌعتبر عرضه ممداً تلقائٌا لمدة مماثلة،
وبؤن ٌبلغ الدائرة خطٌا بعدم رغبته فً تمدٌد عرضه قبل انتهاء المدة المماثلة بعشرة اٌام
8

على االقل وإال ٌعتبر عرضه ممداً تلقائٌا ً إلى حٌن تصدٌق قرار االحالة من المرجع
المختص.
ٌ .19عتبر صدور قرار اإلحالة المبدئً وإشعار المناقص به ملزما" له إذا كان عارض المنااقص
ساري المفعول على أن ٌصدر قرار اإلحالة النهائً خالل فترة سرٌان العرض والكفالة .
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نموذج رقم( )2
كفالة حسن تنفيذ

كفالة بنكٌة
السٌد عطوفة مدٌر عام هٌئة تنظٌم النقل البري  ،باإلضافة لوظٌفته .
تحٌة طٌبة و بعد ،،
بنـاااااااـاءاً علاااااااى طلاااااااب العمٌاااااااـل ٌ ............................................كفااااااال بناااااااـو
) العمٌااااال الماااااذكور أعااااااله بمبلاااااغ (
 ..........................................فــاااااـرا (
) لمدة ثالثة أشهر من تارٌـخ  / /ولغاٌة
) دٌناراً  ،كفالة حسن تنفٌذ عطاء رقــم (
وتجدد هذه الكفالة غٌر المشروطة تلقائٌا ً لحٌن ورود كتااب إلغااء مان الهٌئاة ،
تــارٌخ / /
وبطلاب مان ماادٌر عاام هٌئااة تنظاٌم النقاال الباري ودون الحصاول علااى موافقاة العمٌاال علاى التجدٌااد
وتبقى هذه الكفالة سارٌة المفعول ما بقٌت لدى هٌئة تنظٌم النقل البري .
ونتعهد بدفع قٌمة الكفالة الٌكم عند اول مطالبة خطٌة منكم  ،وباالرغم مان حصاول اٌاة معارضاة أو
ممانعة من العمٌل ( المكفول ) لعدم دفع قٌمة هذه الكفالة.
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نموذج رقم ()2
كفالة صيانة
كفالة بنكٌة
السٌد عطوفة مدٌر عام هٌئة تنظٌم النقل البري  ،باإلضافة لوظٌفته .
بنـاااااااـاءاً علاااااااى طلاااااااب العمٌاااااااـل ٌ ................................. ...........كفااااااال بناااااااـو
) العمٌااااال الماااااذكور أعااااااله بمبلاااااغ (
 ..........................................فــاااااـرا (
) ولمااادة سااانة كاملاااة إعتبااااراً مااان تاااارٌخ / /
) دٌنااااراً  ،كفالاااة صاااٌانة عطااااء رقاااـم (
 ،وتجدد هذه الكفالة غٌر المشاروطة تلقائٌاا ً لحاٌن ورود كتااب إلغااء مان
ولغاٌة تارٌخ / /
الهٌئة  ،وبطلب من مدٌر عام هٌئة تنظٌم النقل النقل البري ودون الحصول على موافقة العمٌل على
التجدٌد وتبقى هذه الكفالة سارٌة المفعول ما بقٌت لدى هٌئة تنظٌم النقل البري .
ون تعهااد باادفع قٌمااة الكفالااة الااٌكم عنااد اول مطالبااة خطٌااة ماانكم  ،وبااالرغم ماان حصااول اٌااة
معارضة أو ممانعة من العمٌل ( المكفول ) لعدم دفع قٌمة هذه الكفالة.
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