جامعة مؤتة

دائرة املشرتايت
والعطاءات

Mutah University
(منوذج عرض املناقصة)

السادة رئيس وأعضاء جلنة املشرتايت الرئيسية /جامعة مؤتة.
ووفقا للتعليمات والشروط العامة واخلاصة واملواصفات املرفقة هبا ،فأنين أقدم
بناء على دعوة العطاء رقم / /
عرضي وأوافق على أن أقوم ابلتنفيذ حسب األسعار والشروط الواردة يف هذا العرض.
وإنين التزم أبن يبقى العرض ساري املفعول ملدة تسعون يوما اعتبارا من اتريخ إغالق العطاء.
هذا ونعلم أنكم غري ملزمني إبحالة العطاء على مقدم أقل األسعار.
م،
/
كما وأعلمكم أبنين قد قمت بشراء نسخة العطاء مبوجب إيصال القبض رقم……… …..اتريخ /
وأرفق بطيه التامني املطلوبة بقيمة ( ).........مبوجب كفالة /شيك رقم  .......................................اتريخ /

/

الصادر من السادة ........................................
اسم املناقص..…………………………… :

العنوان:

…………………………………
..............................................
…………………………………
…………………………………

الرقم الوطين للمنشأة (

).

الرقم الضرييب للمنشأة (

).

املفوض ابلتوقيع
االسم:
التوقيع:
اخلات:
هاتف أرضي (
هاتف حممول (
(
فاكس
(
ص.ب

)
)
)
)

• جيب أن يعبأ النموذج ابلكامل وأن يرفق مع العرض عند تسليمه للجامعة.
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التالية:

املشرتايت والعطاءات
حتتاج جامعة مؤتة إىل اللوازم /األشغال /املواد املكتبية /اخلدمات ،املبينة تفاصيلها وفقا للشروط العامة واخلاصة

الشروط العامة
-1أ -يقدم العرض على النموذج املقرر – إن وجد – مطبوعا على اآللة الكاتبة أو مكتوب خبط واضح خال من احملو
أو التعديل أو اإلضافة ،إال إذا اقتضت الضرورة ذلك وعندها على املشرتك إرفاق تعديالته مهما كانت على ورقة منفصلة
ويشري هلا بوضوح على النموذج املقرر.
ب -ال تقبل العروض غري املوقعة من مقدميها أو وكالئهم أو اليت قدمت بعد املوعد احملدد يف تقدميها ،وضرورة كتابة
اسم املفوض ابلتوقيع من ثالث مقاطع على األقل.
ج -ال جيوز إدخال أي تعديل أو إجراء أي تبديل يف منوذج العرض للمناقصة أو أي من واثئق املناقصة املرفقة هبا من
قبل املشرتك ،ابستثناء تعبئة املواقع املطلوب تعبئتها ،وإذا أجرى املشرتك أاي من تلك التعديالت أو التبديالت أو إذا أخل
أبي من هذه التعليمات فيجوز للجنة إمهال عرضه ،وإذا أراد املشرتك تقدمي بعض الشروط أو التحفظات أو البدائل اليت
تناسبه ،فإن ابستطاعته تضمني ذلك يف مذكرة خاصة منفصلة ترفق ابلعرض ،وحيق للجنة يف هذه احلالة القبول أو
الرفض.
د – يقدم العرض من نسختني (أصل  +صورة  +نسخة الكرتونية) توضع كل نسخة يف مغلف منفصل وترفق
ابملغلف الذي حيتوي على التأمني اخلاص بدخول العطاء ،وتضمن املغلفات الثالثة يف مغلف خمتوم معنون ابسم (جلنة
املشرتايت الرئيسية– جامعة مؤتة) ومكتوب عليه خبط واضح اسم املشرتك وعنوانه ورقم دعوة العطاء ونوع اللوازم أو
األشغال أو املواد املكتبية أو اخلدمات.
 -2على املشرتك أن يبني يف عرضه عنواان اثبتا ترسل إليه مجيع املراسالت املتعلقة ابلعطاء ،وعليه أن يبلغ اللجنة بكتاب
مسجل عن أي تغيري أو تعديل يف عنوانه ،وإال فإهنا لن تكون ملزمة مبراعاة هذا التغيري أو التعديل ،وتعترب مجيع
املراسالت اليت ترتك يف العنوان املذكور أو ترسل له ابلربيد كأهنا وصلت فعال وسلمت يف حينها.
 -3أ -على املشرتك أن يضع أسعاره رقما وكتابة على النموذج – إن وجد – ويرفض أي عرض حيدث فـيه املشرتك
تشويشا يف أسعاره ،واللجنة غري مسؤولة عن أية أخطاء قد يرتكبها املشرتك يف وضع األسعار.
ب -ال تتحمل اجلامعة أي مسؤولية أو تعويض من جراء ارتفاع أسعار املواد والتجهيزات أو أجور األيدي العاملة أو
أية رسوم إضافية.
 -4أ -على املشرتك أن يرفق ابلعرض لصاحل جامعة مؤتة وألمرها أتمينا مبدئيا للدخول يف العطـ ــاء )(BID BOND
كفالة مصرفية أو شيكا مصدقا من قبل أحد املصارف احمللية بقيمة ( ،)%3وأن تكون صاحلة ملدة تسعني يوما من اتريخ
آخر موعد لتقدمي العرض ،وال ينظر يف العرض غري املعزز بتلك التأمينات.
ب -يقدم املشرتك الذي حيال عليه العطاء أتمينا حلسن التنفيذ )(PERFORMANCE-BOND
بقيمة ال تقل عـن ( )% 10من قيمة العطاء كامال أو من جمموع قيمة املواد احملالة عليه ،ألمر (جامعة مؤتة) على صورة
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كفالة مصرفية أو شيك مصدق من قبل أحد املصارف احمللية تبقى سارية املفعول حلني تسليم اللوازم أو األشغال أو املواد
املكتبية أو اخلدمات ،وحيفظ هذا التأمني لدى الدائرة املالية يف اجلامعة كضمان لتأمني تنفيذ العقد على الوجه األكمل،
والستيفاء املبالغ اليت قد تكون دفعت زايدة عن املبالغ الواجب دفعها ،وكذلك الستيفاء الغرامات والتعويضات وفروق
األسعار أو التكاليف اليت تستحق حلني االنتهاء من تنفيذ العقود.
ج -يلتزم املتعهد احملال عليه العطاء ابلصيانة اجملانية ملدة عام كامل (إال إذا ورد خالف ذلك يف الشروط اخلاصة)،
اعتبارا من اتريخ التسليم الفعلي وتشغيل األجهزة بشكل كامل وفعال ،وعليه يف هذا اجملال تقدمي كفالة صيانة بقيمة ال
تقل عن ( )%5من قيمة العطاء كامال أو من جمموع قيمة املواد اليت أحيلت عليه وحتتاج إىل صيانة ،على أن تبقى سارية
املفعول حىت انتهاء فرتة الصيانة.
د -يلتزم املتعهد بتقدمي الصيانة مقابل الثمن بعد انتهاء فرتة الصيانة اجملانية وحتديد القيمة أو النسبة.
 -5تقدم األسعار ابلدينار األردين على أساس التسليم (يف مستودعات جامعة مؤتة) ،حبيث يتوىل املتعهد احملال عليه
العطاء الشحن والتخليص على البضاعة ونقلها للجامعة وتركيبها وتشغيلها حسب األصول ،إال إذا ورد خالف ذلك
ابلشروط اخلاصة ،وضمن الشروط التالية:
أ -تكون األسعار شاملة الرسوم اجلمركية والضريبية وأية رسوم أخرى والضريبة العامة على املبيعات إذا كانت املواد
املطلوبة غري تعليمية.
ب -تكون األسعار غري شاملة الرسوم اجلمركية والضريبية وأية رسوم أخرى ،وشاملة الضريبة العامة على املبيعات إذا
كانت املواد املطلوبة تعليمية.
 -6أ -إذا كان املنتج حيقق تعريف املنشأ األردين أن يتم إرفاق شهادة بذلك استناداً إلحكام املادة /4أ من قانون
الصناعة والتجارة رقم  18لسنة .1998
ب -تقدمي شهادة مطابقة من مؤسسة املواصفات واملقاييس استناداً لقرار جملس الوزراء الصادر هبذا اخلصوص.
 -7أ  -يلتزم املشرتك مبدة التسليم احملددة يف دعوة العطاء .
ب -وإذا مل حتدد مدة التسليم يف دعوة العطاء ،فعلى املشرتك أن حيدد املدة اليت يراها ،وللجنة يف هذه احلالة النظر يف
مدة التسليم املقرتحة.
ج -وإذا كانت مدة التسليم احملددة يف دعوة العطاء ال تناسب املشرتك ،فعليه حتديد املدة اليت يراها ،وللجنة يف هذه
احلالة قبول عرضه أو رفضه.
 -8أ -حتسب مدة التسليم اعتبارا من اتريخ التوقيع على اإلقرار اخلاص ابستالم قرار اإلحالة وتعرف مـدة التسليم أبهنا
جمموع األايم أو األشهر التقوميية وتكون شاملة ألايم العطل واجلمع واألعياد الرمسية.
ب-حتسب غرامات التأخري عن كل يوم أتخري على أساس ( 2ابأللف) من جمموع قيمة املواد احملالة على أن ال
تتجاوز ( )%15مخس عشرة يف املائة من قيمة االحالة ،وحتسم الغرامة من املبالغ املستحقة للمتعهد ،وإذا وافقت
اجلامعة على تسليم أية أجزاء من العطاء بشكل يتيح هلا استعمال تلك
ج -األجزاء واستغالهلا ،فيمكن عندها ختفيض غرامة التأخري بنسبة قيمة اللوازم /األشغال/املواد املكتبية أو اخلدمات
اليت ت تسليمها من أصل العطاء.
 -9يلتزم املشرتك أبسعاره ملدة ( )90تسعني يوما ،ويعترب توقيعه على منوذج عرض املناقصة التزاما بذلك ،ولن يقبل أي
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-2عرض خمالف هلذا الشرط وسيتم استبعاده عند فتح العروض ،ويف حال رغبته ختفيض املدة ،فعليه حتديد املدة اليت يراها
وللجنة يف هذه احلالة قبول عرضه أو رفضه.
 -10على املشرتك أن يقدم عينات من اللوازم املطلوبة إن أمكن ذلك ،وكتالوجات ونشرات ابللغة العربية أو اإلجنليزية عن
كيفية تشغيل األجهزة واملخططات اخلاصة هبا ،وعليه أن حيدد يف عرضه بلد منشأ اللوازم املعروضة واسم الشركة الصانعة.
 -11أ -يشرتط أن تكون اللوازم املعروضة جديدة وغري مستعملة ومطابقة يف مواصفاهتا للمواصفات الواردة يف دعوة
العطاء واليت متثل احلد األدىن من املواصفات املطلوبة وللجنة أن هتمل أي عرض خمالف لذلك.
ب -للجنة قبول اللوازم املعروضة أو رفضها وإن كانت ذات مواصفات قريبة للمطلوب .
 -12على املشرتك أن يرفق بعرضه قائمة بقطع الغيار الالزمة لألجهــزة ملدة سنتني على األقل بعد انتهاء فرتة الصيانة
اجملانية ) (RECOMMENDED SPARE PARTS LISTمع بيان األسعار اإلفرادية .
 -13ترفق ابلعرض صورة عن رخصة املهن وشهادة السجل التجاري سارييت املفعول ،إذا كان العطاء يتعلق ابللوازم أو
اخلدمات أو املواد املكتبية ،وشهادة التصنيف واالنتساب إىل نقابة مقاويل األشغال العامة والبناء إذا كان العطاء يتعلق
ابألشغال.
 -14حتتفظ اللجنة لنفسها حبق استبعاد أي عرض ال يكون واضحا بصورة كافية أو حيتمل أكثر من تفسري أو إذا كان
انقصا يف بيان مواصفات مواد العطاء أو شروط العطاء ومواعيد تسليمها أو مل يقدم على النموذج املقرر املرفق بدعوة
العطاء إذا طلب منه ذلك.
 -15جيوز للمشرتك سحب عرضه مبذكرة موقعة منه تودع يف صندوق العطاءات قبل املوعد احملدد لفتح العطاء.
 -16تقبل اللجنة أي ختفيض يف األسعار الواردة يف العرض يصلها مبذكرة تودع يف صندوق العطاءات قبل موعد
فتح العطاء.
 -17يشرتط أن تكون تعبئة اللوازم ) (PACKINGمن مستوى جتاري جيد مع بيان طريقة التعبئة.
 -18اللجنة غري مقيدة أبقل األسعار وهلا احلق يف جتزئة العطاء أو إلغائه كليا أو جزئيا إذا اقتضت مصلحة اجلامعة ذلك
دون أن يكون ألي من املناقصني احلق يف املطالبة أبية خسارة أو ضرر انتج عن ذلك.
 -19إذا وجدت اللجنة أن األسعار املقدمة عالية أو ال تتناسب مع التقديرات املوضوعة للعطاء ،فلها أن تقوم أبي من
اإلجراءات التالية حسب ما تراه مناسبا ملصلحة اجلامعة.
أ  -التفاوض مع مقدم أرخص األسعار لتخفيضها إىل املقدار الذي تراه مناسبا .
ب -إلغاء العطاء والتفاوض مع الذين اشرتكوا فيه ومع غريهم للحصول على سعر أقل وتلزمي اللوازم أو املواد
املكتبية أو األشغال أو اخلدمات مبوجبه.
ج -إعادة طرح العطاء.
 -20إذا وجد يف أي من العروض املقدمة نقص أو خطأ أو تناقض بني حساب مجلة أي مبلغ وما جيب أن تكون
عليه هذه اجلملة بتطبيق السعر املوضوع ألي بند يف جدول الكميات .فيحق للجنة تعديل مجلة املبلغ مبا يتفق وتطبيق
السعر املوضوع على الكمية املوضوعة لذلك البند ،وابلتايل تعديل جمموع السعر أو املبلغ املقدم للعطاء ،وإذا حدث
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-3خالف بني العدد املذكور ابألرقام واملذكور كتابة فتعترب الكتابة هي امللزمة ،وكذلك إذا حدث خطأ يف مجع قيمة خمتلف
البنود فإن للجنة احلق يف تصحيح اجملموع ويكون اجملموع املصحح يف مثل هذا العطاء هو امللزم للمشرتك.
-21أ -للجنة العطاءات احلق يف زايدة أو ختفيض كمية أي لوازم أو مواد مكتبية أو أشغال أو خدمات تقرر توريدها أو
تنفيذها للجامعة مبوجب عطاء أحيل ،شريطة أن حتسب أسعار الكمية الزائدة أو املخفضة ابألسعار احملددة هلا يف العطاء،
وأن ال يتجاوز جمموع أسعار الكمية الزائدة أو املخفضة عن ( )%25من أسعار كامل الكمية املطلوبة يف العطاء أصالً.
ب -االتفاق مع ا ملتعهد الذي أحيل عليه تنفيذ أشغال للجامعة على القيام أبشغال إضافية مل تكن ضمن البنود
املدرجة يف العطاء ،ولكنها ذات عالقة مباشرة ابألشغال املطلوب تنفيذها مبوجبه ،على أن ال تتجاوز كلفتهــا ( )%25من
جمموع قيمة العطاء األصلي.
-22أ -يوقع املشرتك الذي أحيل عليه أي عطاء عقدا لتنفيذه وفقا للشروط واملواصفات املقررة للوازم واملواد املكتبية
واألشغال واخلدمات املطلوبة يف العطاء ،على أن ينص يف العقد على أن تلك الشروط واملواصفات واألمور األخرى الواردة
يف دعوة العطاء ويف الواثئق واملخططات املرفقة أو امللحقة به ،واألحكام واإلجراءات املنصوص عليها يف هذا النظام تعترب
جزءا من ذلك العقد.
ب -ال جيوز للمتعهد الذي أحيل عليه أي عطاء للجامعة أن يتنازل عنه أو عن أي جزء منه إىل أي شخص آخر
أبي صورة من الصور بدون موافقة خطية من اللجنة ،ووفقا للشروط والضماانت اليت تقررها على أن تصدق موافقة اللجنة
من قبل اجلهة اليت سبق هلا وصدقت على قرار اإلحالة.
 -23إذا مل يقم املتعهد الذي أحيل عليه العطاء بعد تبليغه قرار اإلحالة ابلتوقيع على عقد تنفيذ العطاء وتقدمي الكفاالت
والتأمينات املطلوبة منه مبقتضى أحكام هذا النظام خالل مخسة عشر يوما من اتريخ تبليغه قرار اإلحالة ،فيعترب مستنكفا
عن تنفيذ العطاء ،ويصادر مبلغ الكفالة أو التأمني الذي قدمه عند اشرتاكه يف العطاء ،وللجنة يف هذه احلالة ،إما إحالة
العطاء على مقدم العرض األفضل بعد العرض الذي قدمه املستنكف وفقا لالعتبارات املنصوص عليها يف املادة (/29أ)
من نظام اللوازم واألشغال املعمول به يف اجلامعة أو إلغاء العطاء وإعادة طرحه ،وتضمني املتعهد املستنكف يف احلالتني فرق
السعر وأية مبالغ أو أضرار أخرى تلحق ابجلامعة نتيجة استنكافه ،وحيرم املتعهد املستنكف أو املتخلف من االشرتاك يف
أي عطاء أو أعمال للجامعة للمدة اليت تقررها اللجنة ،على أن ال تقل عن ستة أشهر.
-24أ -إذا ختلف املتعهد عن تنفيذ العطاء الذي أحيل عليه كليا أو جزئيا أو خالف أي شرط من العقد ،فيحق للجنة
أن تتخذ حبقه اإلجراءات التالية أو أاي منها-:
( )1مصادرة بعض أو كل املبلغ الذي قدمه ذلك املتعهد ككفالة أو أتمني حسن التنفيذ ،وقيده ايرادا للجامعة.
( )2تنفيذ العطاء مباشرة من قبل اجلامعة ابألسعار والشروط والطريقة املناسبة ،وتضمني املتعهد أي فرق يف
األسعار مضافا إليه ( )%15من ذلك الفرق كنفقات إدارية.
ب -تقوم اللجنة أبي إجراء من اإلجراءات املنصوص عليها يف هذه املادة ،واملادة ( )22دون أن تكون ملزمة
بتوجيه أي إخطار أو إنذار إىل املتعهد املستنكف أو املتخلف قبل تنفيذ تلك اإلجراءات.
 -25أ -يتحمل املتعهد الذي أحيل عليه عطاء نفقات إجراء الفحوص الروتينية للمواد وأية فحوصات جتري على املواد
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دائرة املشرتايت
والعطاءات

Mutah University

-4بقصد التحقق من مطابقتها للمواصفات إذا ارأتت اجلهات املستلمة ذلك وعلى نفقة املتعهد ،وذلك يف حال عدم قيامه
بتقدمي تعهد أو التزام أو فحوصات خمربية للمواد املوردة صادرة عن جهات رمسية معتمدة لدى اجلامعة ويف حالة لزوم تكرار
الفحص يتحمل املتعهد نفقات إجراء الفحوص إذا كانت النتائج غري مرضية ،وتتحمل اجلامعة نفقات إجراء الفحوص إذا
كانت النتائج مرضية.
ب -ترد العينات املقدمة مع العطاء غري املقبولة إىل أصحاهبا إذا رغبوا يف ذلك وتصبح ملكا للجامعة إذا مل يطلب
خطيا اسرتدادها خالل ثالثة أشهر من اتريخ إحالة العطاء.
-26أ -يدفع املتعهد احملال عليه العطاء ،الطوابع القانونية ورسوم اإلحالة ورسوم العقود والرسوم اإلضافية وأية رسوم أخرى
مستحقة مبوجب القوانني واألنظمة املعمول هبا .ويتم تسديد هذه الرسوم والطوابع قبل التوقيع عـلى استالم قرار اإلحالة.
ب -يتحمل املناقص الذي أحيل ع ليه العطاء األجور املستحقة عليه عن اإلعالن يف الصحف اليومية ومهما
تكررت مرات اإلعالن.
ج -على املتعهد بيان النسبة والرقم الضرييب للضريبة العامة على املبيعات يف عرضه وحتديد إن كانت مشمولة ابلسعر
أم ال.
 -27اجلامعة لن تتحمل أية ضريبة جديدة قد تفرض أو زايدة على املواد احملالة على الشركات املختلفة مبوجب قرارات
اإلحالة اخلاصة ابلعطاء واليت يتم فرضها أو زايدة نسبتها خالل فرتة التوريد /أو أتخري هذه الشركات ابلتوريد.
 -28يلتزم املتعهد مبراعاة حقوق امللكية الفكرية عند تفريغ عروضه.
 -29على الشركات غري املسجلة يف اململكة مراعاة ما يلي:
أ -إعالم اجلامعة عن اسم الوكيل املعتمد يف األردن وخبالف ذلك إعطاء شهادة بعدم وجود وكيل للشركة يف
األردن .
ب -اإلفصاح عن أية مبالغ دفعت أو ستدفع ألي جهة يف األردن حتت مسمى خدمات أو عموالت أو أي
تسمية أخرى.
 -30تعترب هذه الشروط وثيقة من واثئق العطاء ،على املشرتك التوقيع عليها وختمها خبامته اخلاص وإرفاقها مبناقصته.
 -31يشرتط توقيع وختم مجيع األوراق اخلاصة ابلعطاء من قبل املتعهد.
 -32تعترب شروط نظام املشرتايت احلكومية لعام  2019وملحقاته والتعليمات الصادرة مبوجبه جزء ال يتجزأ من شروط
دعوة العطاء وتكون شروطه هي املرجحة إذا تعارض أي منها مع الشروط الواردة أعاله (علماً أبن شروط نظام املشرتايت
احلكومية لعام  2019وتعليماته ومالحقه والشروط أعاله موجودة على (.)tenders@mutah.edu.jo
رئيس جلنة املشرتايت الرئيسية
جامعة مؤتة
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