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 بسم هللا الرحمن الرحيم
 

 الجيش العربي -القيادة العامة للقوات المسلحة األردنية 
 مديرية المشتريات الدفاعية

 07405،  07057 ، 07050فرعي  0555055هاتف : 

 0555505فاكس : 
 586605ب :  5ص 

 

 دعــــــــــــوة عطــــــــــــــاء
م9102لشرقية للعام الطلبية السنوية لآلليات ادعوة عطاء لشراء :   

 8555/ 8/9م ش:  رقم العطـــــــــــاء 

 

 السنوية الطلبية مواد طرح عطاء شراءاعادة الجيش العربي ب –ترغب القوات المسلحة األردنية  55
 5والمبينة مواصفاتها بالملحق )ب( المرفق  م8555 للعام الشرقية لآلليات

 

 شروط العطاء حسب المالحق التالية:  .8
 المالحظات الواجب مراعاتها عند تقديم المناقصات . .أ   

 ة .ــــــرئيس هيئة األركان المشترك عطوفة صالحياتالملحق )أ(  ب.
 شرقيةالمعدات الو لياتاآلقطع عطاء مواصفات الملحق )ب(  ج.
 الملحق )ج( الشروط العامة للدخول في العطاءات . د.

  آليات ومعدات شرقية قطع( الشروط الخاصة لعطاء دالملحق ) هـ.

 .( مائة دينار أردني غير مسترده 555ثمن النسخة ) .3

 (الثالثاء)( الواحدة من بعد ظهر يـــوم 5355على المتعهدين تسليم المناقصات قبل الساعة ) 54

إلى أمين سر لجنة العطاءات المركزية في مديرية المشتريات الدفاعية وال تقبل  3/2/9102الموافق 

 اقصه بعد هذا الموعد مطلقاً .أّية من

 العنــــــوان :                 اسم الشركة أو المتعهــــد :
 

 رقم الفاكس :                 اسم المفوض عن الشركة : 
 

 رقم الهاتف :                 التوقيــــــــــــــــــــــــــــع :
 

 ب   : 5ص                  التاريـــــــــــــــــــــــــــخ : 

 مالحظات هامه جداً :        

 .يجب فرز العروض المالية والفنية في مغلفين منفصلين 

 . يجب تقديم االستفسارات خالل الثلث األول من مدة طرح العطاء 

 . االلتزام بكافة شروط دعوة العطاء 

 ا بالعـــرض.على الشركه االلتزام بختم دعوة العطاء بالختم الرسمي للشركه وارفاقه 

 ه الورقيةمن العرض المالي والعرض الفني إضافه الى النسخ اكسل ، وويرد (  (  ارفاق نسخه الكترونيه. 
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 رئيس هيئة األركان المشتركة عطوفةالملحق )أ( صالحيات 

  

إذا أخل المتعهد أو أي من المتعهدين بأي شرط من الشروط الواردة في قرار اإلحالة وشروط العطاء أو عجز 
م المحالة عليه كلها أو أي جزء منها أو تأخر عن ذلك التقديم في المواعيد والمدد المتفق عليها في تلك عن تقديم اللواز

اإلجراءات التالية مجتمعة ومنفردة دون سابق إنذار  اتخاذالشروط فيحق لرئيس هيئة األركان المشتركة أو من ينيبه 
  التأخير.أو إخطار مهما كانت أسباب اإلخالل أو 

  منه.التعهد ومصادرة التأمين أو أي جزء  فسخ )أ(

شراء اللوازم كلها أو ما يتأخر تقديمه منها منن األسنواق المحلينة أو األجنبينة باألسنعار المناسنبة التني يرتئيهنا  )ب(

بما  رئيس هيئة األركان المشتركة أو من يمثله من شرائها بهذه الطريقة باإلضافة إلى كافة النفقات التي تكبدتها الخزينة

  النقل.في ذلك نفقات اللجان وأجور 

 انقضناءفرض غرامة مالية )حسب ما يراه مناسباً( عن كل ينوم يمنر دون تقنديم اللنوازم أو أي جنزء منهنا بعند  )جـ(

الوقت المعين أو الموعد المحدد فني قنرار اإلحالنة وشنروط العطناء لتقنديم تلنك اللنوازم أو أي جنزء منهنا وذلنك إلنى ينوم 

قبل المتعهد أو إلى يوم حصول السلطات الرسمية المختصة لتلك اللوازم أو أي جزء منها وتسليمها متنأخرة  تقديمها من

عن الوقت أو الموعد المتفنق علينه أصنالً وكنذلك فسنخ التعهند أو شنراء اللنوازم أو أي جنزء منهنا بالطريقنة المنصنو  

ن ذلننك كليننة ق ينننق  مننن حننق رئننيس هيئننة األركننان عليهننا فنني هننذه الفقننرة ق ينفنني وقننور العطننل والضننرر وبالتننالي فنن 

المشتركة أو من ينيبه فني تضنمين المتعهند قيمنة العطنل والضنرر وترتيبنه علينه بنالواقا الينومي المحندد والمتفنق علينه 

  أعاله.

حجز أي مبلغ يترتنب بذمنة المتعهند بموجنب هنذه المنادة بكافنة فقراتهنا تحصنيالً مباشنراً إمنا بخصنمه منن مبلنغ  )د(

لتأمين أو من جزء منه بقي بعد المصادرة أو من أي مبلغ آخر للمتعهند موجنود لندل القنوات المسنلحة األردنينة لنه ألي ا

  معاً.سبب من األسباب أو من المصدرين 

بالرغم مما ورد في البنود السابقة وخاصة البند )جـ( من المادة السابقة وبندون اإلجحناب بحقنوق رئنيس هيئنة  )هـ(

شتركة المنصنو  عنهنا فني تلنك البننود فن ن رئنيس هيئنة األركنان المشنتركة لنن يوافنق علنى تسنليم اللنوازم األركان الم

المحالة على المتعهد أو أي جزء منهنا والتني تبنين لنرئيس هيئنة األركنان المشنتركة أن فيهنا أو فني بعضنها إختالفناً عنن 

خالل ق يمنا من التسليم إيفاء لاايات سنلطات القنوات العينة أو المواصفات المتفق عليها ضمن حدود قناعته بأن ذلك اإل

المسلحة األردنية من تلك اللوازم مقابل ذلك يحق لرئيس هيئة األركان المشتركة حق خصم نسبة مؤية من قيمة اللوازم 

ومنن  ،عليهنا اقعتنراضفني تقندير تلنك النسنبة أو  اقشنتراكالتي تم تسليمها بهذه الطريقنة دون أن يكنون للمتعهند حنق 

المتفق عليه أن المبلغ المخصوم في هذه الحالنة تعتبنر بمثابنة عطنل وضنرر سنلطات القنوات المسنلحة األردنينة منن ذلنك 

  اإلخالل.

 

  المتعهد:الشركة أو  اسم

  المسؤول: اسم

  التوقيا:

 التاريخ:
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 الملحق " ب " مواصفات الطلبية السنوية لآلليات الشرقية للعام 9102م

    9102ئيسية لالليات الشرقية المجموعات الر
Engines   & Gearbox 

     Engines & Gearbox سمحركات وصندوق ترو  

No. PART No. PART No.  DESCRIPTION QTY 

1 49Б-1700020-03 49B-1700020-03      جيربوكس قيادة موقع ايسر Gear Box  2 

2 49Б-1700021-03 49B-1700021-03 ايمن      جيربوكس قيادة موقعGear Box 2 

 Gear Box 1  01جيربوكس ستريال/ 8-10-001 8-10-001 3

4 4Ч 8.5/11 4HY 8.5/11 /01محرك مولد ستريال    Engine 1 

5 575-11-11-000-Г 575-11-11-000-G Ruduction gear 1   صندوق تحويل 

 (SHILKA شيلكا (    

1 CБ-511-461Б SB-511-461B Water Pump assy. 2 

2 CБ-527T-00-2Б SB-527T-00-2B Fuel Pump 5 

3 549-01-3 549-01-3 Sarter ST2-721 4 

4 201-1307010-A2 201-1307010-A2 Water  Pump 5 

5 CБ.509-599 SB-509-599 Generator 3 

6 CK-ST26-3708000 SK-ST26-3708000 Sarter with Relay 3 

7 CБ-503-454 SB.503-454 CYLINDER BLOCK 4 

8 303-07-8 303-07-8 SLEEVE 24 

9 303-10-2 303-10-2 SEALING RING 150 

10 303-38 303-38 SEALING RING 150 

11 303-18-1A 303-18-1A WATER BY- PASS PIPE 60 

12 304-08-3 304-08-3 RING PISTON OIL 72 

13 CБ-511-461Б SB-511-461B WATER PUMP 5 

14 CБ.317-00-3Б SB.317-00-3B INJECTOR 32 

15 575-11-01-320-Б 575-11-01-320-B CLUTCH ASSY 5 

16 66409Д 66409D BEARING 10 

17 7514K1 7514K1 BEARING 10 

18 7516-M 7516-M BEARING 10 

19 206-1003270 206-1003270 Gasket Head 10 

 )STRELA/10 01ستريال /( 

1 Г288A-3701000 G288A-3701000 Generator 4 

2 CT103A-3708000-01 ST103A-3708000-01 Sarter 4 

3 236-1307010-A 236-1307010-A Water  Pump 4 

قيادة موقع  (     PU-12M ( 
1 40П-1003015-A 40P-1003015-A Cylinder Head 4 

2 12Ю-1003020 12HU-1003020 Gasket Head 10 

3 K-126K-1107010 (K135) K-126K-1107010 (K135) Carburator assy 7 

4 51AЮ-1106010-A 51AHU-1106010-A Fuel Pump LH  7 

5 40П-1301010-Б1 40P-1301010-B1 Water  Pump 7 

6 375-3706010 375-3706010 Distributer R351 10 

7 51AЮ-1106011 51AHU-1106011 Fuel Pump RH  8 

8 Г290-Б G290-B Generator 2 

9 CT110-3708000 ST110-3708000 Sarter 6 

10 Б5-3705000-A B5-3705000-A Coil 5 

11 CH24-3707010-Б SN24-3707010-B Spark plug type A11U 200 

12 49-3505010 49-3505010 Brake Pump 4 

13 49Б-1602300 49B-1602300 Upper Clutch Pump 5 

14 49Б-1602510 49B-1602510 Lower Clutch Pump 5 
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   ة ــــــــــضافيإقطع غيار 
 ت االليـــــــــــة المـــــــــــادة رقم المـــــــــــادة الكمية المطلوبه

5 40P-1301010-B1 RADIATOR 5 الية قيادة موقع.  

2 8-02-017 RADIATOR 55 /ستريال  8.  

1 357-1301010HZ RADIATOR 3 اورال بنزين.  

1 730-03SB-145 RADIATOR 4 شيلكا.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

القطع االلكترونية     

No. PART No. PART No.  DESCRIPTION QTY system 

1 AT274-127/220-50 AT274-127/220-50 Transformer  2 9Ф624  / سيموليتر 01ستريال     

2 TA126-220-50 TA126-220-50 Transformer 3 9Ф624  / سيموليتر 01ستريال     

3 P312-250-276 R312-250-276 Relay ШВ 2  قيادة موقعPY-12M  

4 TKC601ДOД TKS601DOD Relay ( shilka generator) 2  مبدلة مولد شيلكا(shilka generator) 

5 9A35-03-320 9A35-03-320 ROPE 2 STRELLA/10 

6 ии2-200-148 II2-200-148 Power supply unit 2 STRELLA/10 

7 бк2-000-029-04 BK2-000-029-04 
Transmission reception 

unit 
2 STRELLA/10 

8 9в385M-SP16 9V385M-SB16 relay unit  2 STRELLA/10 

9 ги-19B GI-19B valve 2 RADER 

10 Mи-502 MI-502 Magnetron with frequency date sheet 1 RADER 

11 6БА-367-261 6BA-367-261 unit BK-122 1 SHILKA 

12 KM-400Д-B KM-400D-V Relay 2 SHILKA 

13 CA2-390-038 CA2-390-038 BLOCK B-2M 1 SHILKA 

14 иA7-CБ03 IA7-SB03 UNIT-B 2 SHILKA 

15 CA2-596-014 CA2-596-014 BLOCK T-2M2 2 SHILKA 

16 BD4-830-011 BD4-830-011 Current collector 2 SHILKA 

17 1A7-CБ01-354CR 1A7-SB01-354SP UNIT TY 1 SHILKA 

18 1A7-CБ01-36CR 1A7-SB01-36SP UNIT Y 1 SHILKA 

19 БИЮН-656-131-001 BIHUN-656-131-001 CONTACTOR BK121 1 SHILKA 

20 TA329-220-400 TA329-220-400 Transformer 1 SHILKA 

21 ЦA2-032-009 CA2-032-009 OPTICAL BLOCK 2 SHILKA 
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 الملحق " ج " الشروط العامة للدخول في العطـــــاءات.
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 ةــــــــــــــــــــقطع آليات ومعدات شرقيلعطاء الشروط الخاصة  الملحق ) د (

 : األسعار 10

 . أو بالدوالر األمريكي أن تكون األسعار بالدينار األردني .أ 

واالستيراد وأية رسوم أخرى تسمح القوانين بإعفاء القوات أسعار جميع اللوازم معفاة من كافة الرسوم الجمركية  .ب 

الجيش العربي  -الجيش العربي من دفعها علماً بان مشتريات القوات المسلحة األردنية  -المسلحة األردنية 

 ( من قانون الضريبة العامة على المبيعــات .88خاضعة بنسبة الصفر استناداً لنص المادة )

 .يـــــــــــــــمستودعات سالح الصيانة الملكأساس تسليم أن تكون األسعار على  .ج 
 

 مديرية بمراجعة الموردة الشركة تقوم) الملكي الصيانة سالح مستودعات:  التسليم مكان     58

 عن المواد على بالتخليص الشركة تقوم وثم جمركي، إعفاء كتاب على للحصول الدفاعية المشتريات

 الحسين مشاغل لدى كاملة الفرعية والمجموعات الرئيسية لمجموعاتا بفحص الشركة وتقوم ،(طريقها

 الملكي الصيانة سالح لمستودعات ايصالها ثم ومن الغاية لهذه المشكلة اإلستالم لجنة قبل من الرئيسية

 الرسمي التسليم تاريخ هو الملكي الصيانة سالح لمستودعات المواد وصول تاريخ ويعتبر طريقها، عن

 الخطية الشهادة تاريخ يعتبر ذلك عدا ،الرئيسية الحسين مشاغل في الفحص اجتيازها الح في للمواد

 .المطلوب الفحص اجتازها بعد للمواد الرسمي التسليم تاريخ هو( 3 البند) أدناه

: يتم دفع القيمة بعد االستالم النهائي بواسطة شيك أو تحويل مالي مقابل تقديم جميع  طريقة الدفع     53

 التالية :  الوثائق

 .( ستة نسخ إحداها أصلية 6فاتورة الشركة من ) أ  . 

بلد المنشأ ومن السفارة  ( ثالثة نسخ إحداها أصليه مصدقة من الغرفة التجارية في 3شهادة منشأ من ) ب. 

 .األردنية في ذلك البلد إن وجدت

                 أصلية وجديدةتثبت بأن المواد   شهادة فحص وقبول من ثالثة نسخ موقعه من الشركة ج. 

 .%( وغير معاد بناؤها ومطابقة للمواصفات الفنية 555) و صالحة  وغير مستعمله 

 تاريخ عليه مثبتاً  نيةضبط لجنة استالم موقع من قبل لجنة االستالم المعينة من قبل القوات المسلحة األرد د.
 للمحركات التسلسلية األرقام عليه ومثبتاً  الملكي صيانةال سالح لمستودعات والفرعية الرئيسية المجموعات تسليم

 . الموردة

  .(الموردة للمحركات التسلسلية األرقام عليها مثبتاً ) اإليراد سندات هـ.

 تسليم تاريخ عليه مثبتاً ) األصول حسب مصدقة الرئيسية الحسين مشاغل قائد منخطية موقعة  شهادة  و.
 للمحركات التسلسلية األرقام عليه ومثبتاً  الملكي الصيانة سالح ستودعاتلم والفرعية الرئيسية المجموعات

 الحسين مشاغل لدى فحصها تم قد الموردة الفرعية والمجموعات الرئيسية المجموعات بأن تشهد( الموردة
 . تغيير أو تعديل أي دون اآلليات على للتركيب وجاهزة للمطلوب مطابقة ووجدت الرئيسية

يخ التبليغ الرسمي بقرار أشهر فقط من تار ستة( 6: أن ال تزيد مدة التسليم عن ) سليممدة الت     54

 .اإلحالة
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 الشركة من ويطلب الشرقية، أوروبا دول أو سابقاً  السوفيتي اإلتحاد دول إنتاج من:  المنشأ       50

 .االصول حسب مصدقة الفرعية والمجموعات الرئيسية بالمجموعات منشأ شهادة تقديم الموردة

، وان تكون جاهزة  للماركات التي تمثلها (GENUINEأن تكون جميع المحركات الموردة أصلية )      56

 للتركيب على اآلليات العاملة في القوات المسلحة األردنية وبدون أي تعديل .

 ملة،مستع غير ،(بناءها معاد غير)  جديدة الفرعية والمجموعات الرئيسية المجموعات تكون أن 57

  .تعديل أي إلجراء الحاجة دون المسلحة القوات في العاملة اآلليات على تركب% 555وصالحة

 من عام( 5) عن التقل لمدة المصنعية وسوء الفنية األخطاء من مكفولة الموردة المواد تكون أن 50

 أي ستبدالبإ الموردة الشركة تتعهد أن على الملكي، الصيانة سالح مستودعات لدى توريدها تاريخ

 .الرئيسية الحسين مشاغل فحص خالل من الفنية جاهزيتة عدم تبين فرعية مجموعة/محرك

 قيمة يعادل بما مشروطة غير عدلية مصنعية سوء ضمان كفالة بتقديم االحالة عند الشركة تتعهد  55

  . يدالتور تاريخ من عام لمدة وصالحة اإلحالة قيمة اجمالي من%( 50) اليها مضافاً  المواد

 أن تكون صالحية العرض المقدم ثالثة أشهر على األقل .   555

 المحالة الفرعية والمجموعات الرئيسية المجموعات المواد و تسليم عن الشركة إعتذار حال في   555

 : يلي وكما تغريمها يتم منها جزء أو عليها،

 عن  الغرامة قيمة التقل أن على اللجنة، ترتئيه ما حسب الشركة تغريم يتم التسليم مدة خالل االعتذار كان اذا.  أ       

 .عنها المعتذر اللوازم قيمة من% 55

 باإلضافة ، أعاله( أ) البند في الموضحة الغرامة الشركة تغريم يتم التسليم مدة انقضاء بعد االعتذار كان إذا.  ب      

 :  يلي كما وتحسب التأخير غرامة  الى

 .االعتذار موعد ولغاية التسليم موعد من التأخير أيام عدد× 1،110×   عنها المعتذر اللوازم قيمة=  التأخير غرامة

 القوات حق من فإن ، المطلوبة اللوازم بتوريد الشركة تقم ولم التسليم موعد وحان التسليم مدة انقضت اذا.  جـ     

 التوريد عن اإلعتذار معاملة نفس الشركة معاملة يتمو التسليم موعد على اسبوعين مرور بعد اإلحالة فسخ المسلحة

 . بأعاله موضح هو ما وحسب الغرامات حيث من

 : تتعهد الشركة عند اإلحالة عليها بما يلي 558

 الكفاالت : على كل شركة أن تقدم الكفاالت التالية : أ  .

حسن تنفيذ غير مشروطة وقابله  تقدم الشركة وخالل أسبوع من تاريخ التبليغ بقرار اإلحالة كفالة (5)  

المحالة عليها   %( من إجمالي قيمة اللوازم55وبنسبة ) للتمديد صادرة عن أو معززة من بنك أردني

 يفرج عنها بعد توريد كامل المواد واستالمها وقبولها وتقديم كفالة صيانة.
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المجموعات الرئيسية  و و  %( من إجمالي قيمة المحركات0تقدم الشركة كفالة صيانة بقيمة ) (8)  

االستالم والقبول يفرج عنها بعد انتهاء فترة  شهراً من تاريخ   ( اثنا عشر58المحالة لمدة )  الفرعية

 الصيانة المجانية.

%( من إجمالي قيمة المواد 50لمصنعيه بقيمة )اتقدم الشركة كتاب ضمان عدلي من سوء  (3)  

وتقدم عند توريد   شهرا" من تاريخ التوريد ( اثنا عشر58)غة فترة الضمان والبال  المحالة لمدة تغطي

  المبين في الملحق )د( المرفق . اللوازم وحسب النموذج

 :  الضمان 553

تضمن الشركات خلو اللوازم المحالة عليها من عيوب التصميم والتصنيع أو مخالفة المواصفات الفنية  أ. 

 ستودعات سالح الصيانة الملكي .( شهرا" من تاريخ استالمها في م58لمدة )

في حال ظهور عيب ما يندرج تحت هذا الضمان خالل فترة الكفالة المجانية فعلى كل شركة استبدال  ب. 

( ستون 65المادة المعيبة بمادة جديدة وعلى نفقتها شاملة كافة النفقات المترتبة على ذلك وخالل مدة أقصاها )

األخذ بعين االعتبار تمديد كفالة حسن التنفيذ بنفس المدة التي استغرقها تبديل  من تاريخ تبليغها خطياً مع  يوماً 

( عشرون 85الجيش العربي تغريم الشركة مبلغ ) -المادة المعيبة وبعكس ذلك يحق للقوات المسلحة األردنية 

م وبعد ذلك يحق ( عشرة أيا55( ستون يوماً ولمدة )65ديناراّ عن كل يوم تأخير لكل مادة بعد انقضاء مدة )

الجيش العربي شراء مادة جديدة بنفس المواصفات الفنية للمادة المعيبة على نفقة  -للقوات المسلحة األردنية 

 الشركة .

 : الغرامــات 554

تسليم اللوازم أو اإلخالل بأي شرط من شروط القرار بخصوص مدة التسليم أو   في حالة عدم    .أ

 يحق للقوات المسلحة األردنية اتخاذ أحد أو جميع اإلجراءات التالية :مخالفة اللوازم للمواصفات ف

السماح للشركة بإعادة تقديم لوازم بدالً من اللوازم المرفوضة ضمن مدة تحددها القوات       (5)

 المسلحة وتتحمل الشركة غرامات التأخير وأي نفقات تترتب على ذلك .

ضرر قد تتكبدها القوات المسلحة نتيجة للشراء من مصادر  فسخ القرار وخصم أية خسارة أو      (8)

 .أخرى ويكون قراراً نهائياً فيما يتعلق بنسبة هذا الضرر أو الخسارة 

شراء لوازم بدالً من اللوازم المرفوضة أو غير المستلمة على نفقة الشركة بدون التأثير على       (3)

 اإلحالة.االستمرار بتوريد إرساليات الحقه بموجب هذه 

%( من قيمة اللوازم 55مصادرة كفالة حسن التنفيذ أو حسم أي جزء منها على أن ال تقل عن )      (4)

     غير المستلمة أو المخالفة مع فرض نسبة غرامة تتناسب والضرر الناتج من هذه المخالفة .

أو من  رئيس هيئة األركان المشتركة تفرض غرامة المخالفة في المواصفات من قبل ب.

 يفوضه حسب نسبة الضرر المادي .

ترفض لجنة االستالم أي لوازم غير مطابقة للمواصفات أو لشروط هذا القرار على أنـه  ج.

يجوز للجهة المختصة بالشراء قبول اللوازم في الحاالت التي تراها مناسبة مقابل تخفيـض عادل 
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الجيش العربي  -قوات المسلحة األردنية في الثمن على أن تحدد نسبة الضرر المادي الذي لحق بال

 جراء المخالفة في المواصفات .  مـن

              تتحمل الشركة قيمة الغرامات المترتبة على تأخير تسليم الكميات المتعاقد عليها       د.

( واحد باأللف من قيمة اللوازم المتأخرة عن كل يوم تأخير وحسب األنظمة 50555وبنسبة )

( 85الجيش العربي بحيث ال تقل قيمة الغرامة عن ) -بها في القوات المسلحة األردنية  المعمول

 عشرون دينار .

غير مسؤولة عن أي خسارة أو ضرر يلحق الجيش العربي  –األردنية القوات المسلحة      هـ.

 بالشركة جراء تنفيذ بنود هذا القرار .

لتغطية الغرامات المفروضة على الشركات فيحق  إذا لم تكن كفالة حسن التنفيذ كافيه       و.

 للقوات المسلحة اتخاذ كافة اإلجراءات القانونية لتحصيل قيمة هذه الغرامات .

سبعه بالعشرة آالف يومياً أجور تخزين وأرضيه للمواد  5،5557على الشركة دفع        ز.

 المرفوضة بانتظار نقلها .

وازم المحالة عليه أو قّصر في تنفيذ العقد في الموعد إذا استنكف المتعهد عن توريد الل ح.

التي  المختّصة بالشراء الجهةالمقرر أو قّصر في استبدال اللوازم المرفوضة بأخرى مطابقة فعلى 

أحالت العطاء اتخاذ اإلجراءات بحق المتعهد بما في ذلك مصادرة قيمة كفالة حسن التنفيذ أو أي 

%( عشرة 55اللوازم غير الموّردة بحيث ال يقل ذلك عن ) جزء منها بشكل يتناسب مع قيمة

باإلضافة إلى قيمة الغرامات المترتبة على الـتأخير والبالغة بالمائة من قيمة اللوازم غير الموّردة 

 ( واحد باأللف من قيمة اللوازم غير الموّردة .50555)
 

ا الملحق )أ( المرفق صالحيات إذا أخلت الشركة بأي شرط من شروط هذا القرار يطبق بحقه  550

 رئيس هيئة األركان المشتركة .عطوفة 
 

 يعتبر الملحق " أ " أعاله جزءاً ال يتجزأ من قرار اإلحالة .  556

 

 

 

 

 

 ةـــــــــــــــــ" نموذج التعهد الشخصي والشهادة العدلي هـالملحق " 
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 * نموذج التعهد الشخصي ) من قبل الشركة(

بضمان المواد المحالة علينا      ...................................................................نتعهد نحن شركة ..

 الجيش العربي . -بموجب قرارات لجنة العطاءات المركزية القيادة العامة للقوات المسلحة األردنية 

ريخ االستالم النهائي ويشمل ضمان عشر شهراً من تااثنا ( 58بحيث يكون هذا الضمان ساري المفعول لمّدة )

% )خمسة عشر بالمائة( من القيمة و وفقاً  50كافة المواد المذكورة من أي عيب مصنعي مضافاً إليها نسبة 

 . 8550( لسنة 5للشروط المذكورة في تعليمات العطاءات رقم )

زم يدفع كامل قيمة المواد التي تثبت سوء ونتعهد باستبدال اللوازم المعيبة ، وفي حال عدم قيامنا باستبدال هذه اللوا

% )خمسة عشر بالمائة( من قيمتها خالل أسبوع من تاريخ  50مصنعيتها ولم نستطيع استبدالها مضافاً إليها نسبة 

اإلخطار بالدفع وبال تعلل وبدون حاجة محكمة أو حكم إلى محكمة وفي حال التأخير عن الدفع تكون شركتنا 

 ضرر والمصاريف القانونية و عليه نوقع .مسؤولة عن العطل وال

 
 
 
 
 

 االسم :
 هوية أحوال مدنية رقم :

 الرقم الوطني :
 (           ( : )             صادر في )

 اسم األم :
 

 * نموذج الشهادة العدلية الصادرة عن كاتب العدل 

 الرقم : ...............

 التاريخ :...................

...... الواقع في .......... من شهر .............. لسنة ....................... حضر لدي أنا في اليوم .....

 ............................ الكاتب العدل في دائرتي الرسمية الكائنة ضمن محكمة .......................

 السيد

وعنوانه .......... ويضاف للعنوان بين قوسين )اسم  متعهد .... )اسم الشخص الموقع على التعهد الشخصي أعاله( ...

 5األم .......................الشركة( ويضاف  تلفون ........... الرقم الوطني .............. اسم 

 .فاقّر واعترف بمحتوياته بحضوري وطلب إلي تصديق هذا السند ، وعقد مجلساً للعدل وتلوته عليه / عليهم

 
 

 ..................... اسم كاتب العدل
 توقيعه : ........................

 
 

\ 

 

 

 المالحظات الواجب مراعاتها عند تقديم المناقصة
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( أربعون ألف 45،555%( على أن ال تزيد عن )0ترفق كل مناقصة بكفالة دخول عطاء صادرة أو معززة من بنك أردني مرخص بقيمة ) .5
الجيش  -( تسعون يوماً من تاريخ آخر موعد من تسليم المناقصات ويحق للقوات المسلحة األردنية 55لمدة ) دينار أردني بالمناقصة صالحة

 العربي إهمال أي مناقصه غير مرفق بها كفالة دخول عطاء أو كفالة تنقص قيمتها عن القيمة المطلوبة.
عرض المقدم من المتعهد أو تزيد علماً أن الشروط العامة لدعوة يجب مراعاة أن تكون مدة صالحية كفالة دخول العطاء تغطي مدة صالحية ال .8

 ( تسعون يوماً من تاريخ اإلغالق.55العطاء تنص على أن يكون العرض ساري المفعول لمدة )

 -مسلحة األردنية يحق للقوات المسلحة مخاطبة البنك المصدر لكفالة دخول العطاء لتمديد صالحيتها قبل انتهائها وللفترة التي تراها القوات ال .3

 الجيش العربي وذلك للمتعهدين الذين يحال عليهم العطاء مبدئياً . -الجيش العربي مناسبة أو قبض قيمتها لصالح القوات المسلحة األردنية 

التبليغ المبدئي على السادة المتعهدين الفائزين بالعطاء مبدئياً مراجعة مديرية المشتريات الدفاعية لالطالع على مسودة قرار اإلحالة و .4
 ( ساعة من تاريخ الطلب.84) وذلك خالل

 يفرج عن كفاالت دخول العطاء في الحاالت التالية :  .0

 5للمتعهدين الفائزين بالعطاء و بعد إحضار كفالة حسن التنفيذ  .أ 
 5بعد تصديق قرار اإلحالة للمتعهدين غير الفائزين .ب 
 ديدها.العروض التي انتهت صالحيتها وال يرغب أصحابها في تم .ج 
ة عليهم وذلك الكفاالت العائدة لمتعهدين تقدموا بلوازم مخالفة للمواصفات المطلوبة أو مخالفة لشروط العطاء وال يمكن في أي حال من األحوال اإلحال .د 

 بعد اإلحالة المبدئية على الفائزين.
 يلتزم المتعهدين الذين يحال عليهم العطاء بما يلي: .6

 (  أيام عمل من تاريخ إعالم المتعهد خطياً باإلحالة وذلك للتبليغ بقرار اإلحالة أو االتفاقية والتوقيع عليها.3فاعية خالل )مراجعة مديرية المشتريات الد .أ 
 ( أيام عمل من تاريخ التبليغ بقرار اإلحالة أو االتفاقية والتوقيع عليها .7إحضار كفالة حسن تنفيذ خالل ) .ب 

 

 ( أعاله يحق للقوات المسلحة اتخاذ أحد  اإلجراءات التالية:6روط الواردة بالفقرة)في حال إخالل المتعهد بأي شرط من الش .7

نصوص عليها خصم مدة التأخير عن التبليغ بقرار اإلحالة أو االتفاقية والتوقيع عليها أو التأخير في إحضار كفالة حسن التنفيذ من مدة التسليم الم .أ
 باالتفاقية أو  قرار اإلحالة.

 -األردنية أو االتفاقية ومصادرة كفالة دخول العطاء أو أي جزء منها وبما يتناسب مع قيمة اإلحالة مع احتفاظ  القوات المسلحة  ر اإلحالةفسخ قرا .ب
أخرى نتيجة الفسخ  مثل الشراء من مصادر  الجيش العربي -األردنية بتقدير قيمة األضرار أو الخسائر التي لحقت بالقوات المسلحة  الجيش العربي

 ومطالبة المتعهد بقيمة هذه األضرار أو الخسائر وبالطرق القانونية وال يحق للمتعهد االعتراض على هذه القيمة.
 

ليه على المتعهدين دفع رسوم الطوابع قبل التوقيع على االتفاقيات وتصديقها وخالل عشرة أيام من تاريخ  التبليغ بقرار اإلحالة والتوقيع ع .0

 . 8555( لسنة 85أ من قانون رسوم طوابع الواردات رقم )58ق المتعهد أحكام المادة وخالف ذلك يطبق بح

 على المتعهد تقديم عرض فني وعرض مالي في مغلفين مقفلين بإحكام . .5

 إذا تضمن اإلعالن بالصحف المحلية أو دعوة العطاء طلب تقديم عينات للوازم المراد شراؤها فعلى المتعهدين التقيد بما يلي :  .55

 . تقديم العينات ضمن الفترة المحددة بدعوة العطاء وخالف ذلك تهمل وال ينظر بها ويفقد المتعهد حقه بالتنافس .أ
عتمادها عند أن تكون  العينات المقدمة تمثل اللوازم التي سيقدمها المتعهد في حال فوزه بالعطاء من كافة الوجوه وذلك  لفحصها مخبرياً ونظرياً وال .ب

 لوازم المحالة .استالم ال

( بالعينات المراد تقديمها مع العطاء على أن  يتضمن الكشف جميع المعلومات المتعلقة بالعينات  PACKING LIST ينظم المتعهدين كشف )قائمة تعبئة .جـ

 جردها من المعنيين.مثل األنواع واألحجام والكميات واألرقام الفنية وغيرها وتسلم هذه العينات لمديرية المشتريات الدفاعية بعد 
 غرارها. على المتعهدين مراعاة أن تكون كمية العينات المقدمة كافية لغايات الفحص المظهري والحسي والمخبري واالحتفاظ بجزء منها لالستالم على .د

 

حل دراسة العروض يحق لرئيس لجنة العطاءات المركزية أو الجهة المخولة بالشراء وعند الضرورة طلب عينات في أي مرحلة من مرا .55

 ( أعاله .5الواردة حتى لو لم ينص اإلعالن أو دعوة العطاء على ذلك على أن تقدم هذه العينات خالل الفترة المحددة وباألسلوب الوارد بالفقرة )

ت في تمام ساعة اإلغالق المحددة تحقيقاً للعدالة والشفافية وتطبيقاً للنظام تؤكد مديرية المشتريات الدفاعية على انه  يتم إغالق صندوق العطاءا  .09

 باب .بدعوة العطاء والمعلن عنها بالصحف المحلية ولن يتم قبول أي مناقصة ترد بعد التوقيت والتاريخ المحددين بدعوة العطاء مهما كانت األس

والعاملة في المملكة لحساب القوات على المناقص إرفاق كفالة دخول عطاء أو شيك مصدق صادر عن أحد البنوك أو المؤسسات المالية المرخصة   .53

( تسعون يوماً من تاريخ آخر موعد 21( أربعون ألف دينار أردني وأن تكون سارية المفعول لمّدة )01،111%( على أن ال تزيد عن )5المسلحة بقيمة )

 لتقديم العروض . 

 ( تسعون يوماً من تاريخ تقديم العروض .21تكون مّدة صالحية العرض المقدم )  .54

 لصفحة االخيرةا

 

ضرورة التقيد  حرصاً من القوات المسلحة األردنية على الحفاظ على حقوقها وحقوق السادة المناقصين ومن اجل تفادي استبعاد أي عرض من العروض نؤكد على

 


