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 بسم هللا الرحمن الرحٌم
 

 الجٌش العربً -القٌادة العامة للقوات المسلحة األردنٌة 
 مديرية المشتريات الدفاعية

 57405،  57557 ، 57555فرعً  5555055هاتف : 

 5555505فاكس : 
 086620ب :  0ص 

 وة عطـــاءـــــــــــــدع
 شيلكا ليةآ تجهيز مواد :دعوة عطاء لشراء

 8020/ 2/3: م ش رقم العطـــــــــــاء 

 

والمبٌنة  شٌلكا الٌة تجهٌزمواد  الجٌش العربً بطرح عطاء لشراء –ترغب القوات المسلحة األردنٌة  55
 .مواصفاتها بالملحق )ب( المرفق 

 

 شروط العطاء حسب المالحق التالٌة:  .2
 ات .ــــــــــالمالحظات الواجب مراعاتها عند تقدٌم المناقص أ  . 

 ة .ــــــــالملحق )أ( صالحٌات رئٌس هٌئة األركان المشترك ب.
 .اـــــــــشٌلك الٌة تجهٌز مواد عطاء مواصفاتالملحق )ب(  ج.
 اءات .ــــــــــــالملحق )ج( الشروط العامة للدخول فً العط د.

  .شٌلكا الٌة تجهٌز مواد عطاءل( الشروط الخاصة دالملحق ) هـ.

 .( مائة دٌنار أردنً غٌر مسترده 555ثمن النسخة ) .3

 (  االثنٌن )( الواحدة من بعد ظهر ٌـــوم 5355على المتعهدٌن تسلٌم المناقصات قبل الساعة ) 54

إلى أمٌن سر لجنة العطاءات المركزٌة فً مدٌرٌة المشترٌات الدفاعٌة وال  22/6/8020الموافق 

ٌّة مناقصه بعد هذا الموعد م  طلقاً .تقبل أ

 العنــــــوان :                 اسم الشركة أو المتعهــــد :
 

 رقم الفاكس :                 اسم المفوض عن الشركة : 
 

 رقم الهاتف :                 التوقٌــــــــــــــــــــــــــــع :
 

 ب   : 5ص                  التارٌـــــــــــــــــــــــــــخ : 
 

 مالحظات هامه جداً :       

 .يجب فرز العروض المالية والفنية في مغلفين منفصلين 

 . ٌجب تقدٌم االستفسارات خالل الثلث األول من مدة طرح العطاء 

 . االلتزام بكافة شروط دعوة العطاء 

 .على الشركه االلتزام بختم دعوة العطاء بالختم الرسمً للشركه وارفاقها بالعـــرض 

  ه الورقٌةنسخه الكترونٌه من العرض المالً والعرض الفنً إضافه الى النسخارفاق. 
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 رئيس هيئة األركان المشتركة عطوفةالملحق )أ( صالحيات 

  

من المتعهدٌن بأي شرط من الشروط الواردة فً قرار اإلحالة وشروط العطاء أو عجز  أيإذا أخل المتعهد أو 
عن تقدٌم اللوازم المحالة علٌه كلها أو أي جزء منها أو تأخر عن ذلك التقدٌم فً المواعٌد والمدد المتفق علٌها فً 

التالٌة مجتمعة ومنفردة دون سابق اإلجراءات  اتخاذتلك الشروط فٌحق لرئٌس هٌئة األركان المشتركة أو من ٌنٌبه 
  التأخٌر.إنذار أو إخطار مهما كانت أسباب اإلخالل أو 

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

شراء اللوازم كلها أو ما ٌتأخر تقدٌمه منهاا مان األساواق المحلٌاة أو األجنبٌاة باألساعار المناسابة التاً ٌرتئٌهاا  )ب(

المشتركة أو من ٌمثله من شرائها بهذه الطرٌقة باإلضافة إلى كافة النفقات التً تكبدتها الخزٌنة بما  رئٌس هٌئة األركان

  النقل.فً ذلك نفقات اللجان وأجور 

 انقضااءفرض غرامة مالٌة )حسب ما ٌراه مناسباً( عان كال ٌاوم ٌمار دون تقادٌم اللاوازم أو أي جازء منهاا بعاد  )جـ(

محادد فاً قارار اإلحالاة وشاروط العطااء لتقادٌم تلاك اللاوازم أو أي جازء منهاا وذلاك إلاى ٌاوم الوقت المعٌن أو الموعاد ال

تقدٌمها من قبل المتعهد أو إلى ٌوم حصول السلطات الرسمٌة المختصة لتلك اللوازم أو أي جزء منها وتسالٌمها متاأخرة 

م أو أي جازء منهاا بالطرٌقاة المنصاو  عن الوقات أو الموعاد المتفاق علٌاه أصاالً وكاذلك فساخ التعهاد أو شاراء اللاواز

علٌهااا فااً هااذه الفقاارة ق ٌنفااً وقااور العطاال والضاارر وبالتااالً فاانن ذلااك كلٌااة ق ٌاانق  ماان حااق رئااٌس هٌئااة األركااان 

المشتركة أو مان ٌنٌباه فاً تضامٌن المتعهاد قٌماة العطال والضارر وترتٌباه علٌاه باالواقم الٌاومً المحادد والمتفاق علٌاه 

  أعاله.

مبلا  ٌترتاب بذمااة المتعهاد بموجاب هااذه الماادة بكافاة فقراتهااا تحصاٌالً مباشاراً إمااا بخصامه مان مبلاا   حجاز أي )د(

التأمٌن أو من جزء منه بقً بعد المصادرة أو من أي مبلا  خخار للمتعهاد موجاود لادو القاوات المسالحة األردنٌاة لاه ألي 

  معاً.سبب من األسباب أو من المصدرٌن 

بالرغم مما ورد فً البنود السابقة وخاصة البند )جـ( من المادة الساابقة وبادون اإلجحااح بحقاوق رئاٌس هٌئاة  )هـ(

األركاان المشاتركة المنصااو  عنهاا فااً تلاك البنااود فانن رئااٌس هٌئاة األركااان المشاتركة لاان ٌوافاق علااى تسالٌم اللااوازم 

األركاان المشاتركة أن فٌهاا أو فاً بعضاها إختالفااً عان  المحالة على المتعهد أو أي جازء منهاا والتاً تباٌن لارئٌس هٌئاة

العٌنة أو المواصفات المتفق علٌها ضمن حدود قناعته بأن ذلك اإلخالل ق ٌمنم من التسلٌم إٌفاء لغاٌاات سالطات القاوات 

ماة اللاوازم المسلحة األردنٌة من تلك اللوازم مقابل ذلك ٌحق لرئٌس هٌئة األركان المشتركة حق خصم نسبة مؤٌة من قٌ

ومان  علٌهاا  اقعتاراضفاً تقادٌر تلاك النسابة أو  اقشاتراكالتً تم تسالٌمها بهاذه الطرٌقاة دون أن ٌكاون للمتعهاد حاق 

المتفق علٌه أن المبل  المخصوم فً هاذه الحالاة تعتبار بمثاباة عطال وضارر سالطات القاوات المسالحة األردنٌاة مان ذلاك 

  اإلخالل.

 

  المتعهد:الشركة أو  اسم

  المسؤول: اسم

  التوقٌم:

 التارٌخ:
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 الملحق " ب "مواصفات : مواد تجهيز الية شيلكا 

No. PART No. DESCRIPTION QTY 
1 575-10-40-004-V2 PIPE RADIATOR 25 

2 575-10-40-002-G WATER TANK 50 

3 575-10-40-108-V BRANCH PIPE 50 

4 201-1306010-B2 THERMOSTAT 50 

5 5298796-P29 ELBOW 30 

6 575-10-40-023-B PIPE 20 

7 575-10-40-022 PIPE STEAM OUT LET,END,ASSY 50 

8 575-10.40.017-A PIPE STEAM OUT LET,ASSY 50 

9 575-10.40.026 PIPE ,STEAM OUT LET,PADIATOR 50 

10 575-10.40.027 PIPE STEAM OUT LET 50 

11 575-10.40.029 PIPE,ENGINE TO THERMOSTATE 50 

12 575-10-40-006-B2 PIPE ,THERMOSTATE TO ENGINE 50 

13 575-10-40-021 BRANCH PIPE 10 

14 575-10-40-020-B BRANCH PIPE 50 

15 575-10.40.035 PIPE,SMALL CIRCUITE,ASSY 50 

16 575-10.40.034 PIPE,DRAIN,ASSY 20 

17 575-10.40.010 PIPE,DRAIN,ASSY 50 

18 575-10.40.012 VALVE,ASSY 50 

19 575-10.40.008-A PIPE,DRAIN,ASSY 50 

20 575-10.41.008 GASKET 50 

21 575-10.40.019-B BOX,THERMOSTATE,ASSY 20 

22 730-03-SB-133-A RADIATOR WATER 30 

23 575-10-40-231 FLUG,TANK 50 

24 387627-P RING 50 

25 575-10-40-235 COVER 50 

26 740-08SB-123 VALVE 50 

27 575-10-40-004-V2 COCK,DRAIN 50 

28 573-10-40-130 GASKET 300 

29 575-10-40-024 PIPE ,STEAM OUT LET,THERMOSTATE 50 

30 575-10-40-017-A PIPE STEAM OUT LET,ASSY 50 

31 MM359 OIL SENSOR 50 

32 MZN-2 ELC OIL PUMP 50 

33 SB-346-00 OIL PUMP 50 

34 730-03SB-137 RADIATOR 10 

35 SB-520-503 HYD HOSE 50 

36 PK-5438041 COOCK BY-PASS 20 

37 525-10.63.004-B PIPE FROM BATTLE.ASSY 50 

38 RS-400 RELEY STARTER 40 

39 575-10.31.014-B GASKET 600 

40 575-10-31-015 SILPHON 300 

41 575-10-31-001-D EJECTOR 2 

42 575-10-23-001-V TANK FUEL,FRONT,ASSY 3 

43 575-10-23-010-A TANK FUEL,REAR,ASSY 3 

44 5068649-P HOSE,48*3 20 

45 5068651-P HOSE,48*3 20 

46 A-52426-24 FRAME,CLIP 100 

47 A-52426-43 PIN,CLIP 100 

48 5298791-P29 BAND,9*510 100 

49 575-10.23.019 GAUGE,FUEL LEVEL,ASSY 20 

50 575-10-22.056 HOSE,FLEXIBLE 20 
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51 M-4200 VOLTMETER 5 

52 TUHE -48 GAUGE,TEMPERATURE,ELECTRIC 10 

53 TUHM-15V GAUGE,PRESSURE, ELECTRIC 5 

54 TUH-4 INDICATOR,TACHOMETER 5 

55 SP-106 SPEEDOMETR 5 

56 575-10-25-017 BRANCH PIPE 3 

57 575-10-25-013 HOUSING,AIR CLEANER 3 

58 387985-P FILTER RUBBER 15 

59 575-13-12-098 BOOT 50 

60 575-13-12-151 BOOT 100 

61 575-13-01-586 SPRING 10 

62 575-13-01-695-B HANDLE,CONTROL LEVER,ASSY 50 

63 HSC-25 BEARING 5 

64 258055-P29 COTTER PIN 5 

65 575-10-52-001-B3 BOILER,INNER ASSY 10 

66 575-10-52-011 PIPELINE,BOILER TO BLOWER 50 

67 575-10-52-018-B PIPELINE,BOILER TO ENGINE 50 

68 575-10-52-052 PIPELINE,FROM OUTER BOILER,ASSY 50 

69 568-10-52-009 ELBOW 25 

70 575-10-52-019 PIPELINE,ASSY 20 

71 575-10-52-033-A PIPELINE,OIL PRIMING PUMP 50 

72 575-10-52-034-A PIPELINE,TO BLOWER 50 

73 575-10-52-017 PIPELINE,STEAM OUTLET 50 

74 575-11-10-000-V GEARBOX 1 

75 ST721 STARTER 10 

76 SB-509-599 GENERATOR 10 

77 575-20-10-011-B REDUCTION GEAR 10 

78 204-1113010-V SUPERCHARGER ASSY. 10 

79 575-11-01-320-B DISC CLUTCH 10 

80 575-11-01-005-V3 SHAFT IN ASSY 5 

81 1A7-SB20-034 GEAR 10 

82 1A7-SB20-035 GEAR 10 

83 575-13-21-121-B LEVER,DOUBLE-ARM,UPPER 20 

84 575-13-21-132 END-PIECE,CONTROL ROD 20 

85 575-13-21-134-B ROD,CONTROL 20 

86 575-13-21-175 SPRING 20 

87 9234304-P29 WASHER,8.5 20 

88 575-13-21-131 BLOCK 20 

89 575-13-21-133 PLUG 20 

90 575-13-21-031-V ROD,CONTROL,REAR,ASSY 20 

91 575-13-21-130-V LEVER,DOUBLE-ARM,LOWER 20 

92 575-13-21-117-B ROD,VERTICAL 20 

93 575-13-21-028-V ROD,CONTROL,ASSY 20 

94 575-13-21-176 SPRING,RETRACTING 20 

95 3733/1-4 QUADRANT 20 
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 الملحق " ج " الشروط العامه لعطاء مواد تجهٌز الٌة شٌلكا
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 الملحق ) د ( الشروط الخاصة لعطاء مواد تجهيز الية شيلكا

 : األسعار 02

 . ًــــــــــــــــأو بالدوالر األمرٌك أن تكون األسعار بالدٌنار األردنً أ. 

أسعار جمٌع اللوازم معفاة من كافة الرسوم الجمركٌة واالستٌراد وأٌة رسوم أخرى تسمح  ب.

ت الجٌش العربً من دفعها علماً بان مشترٌات القوا -القوانٌن بإعفاء القوات المسلحة األردنٌة 

( من قانون 22الجٌش العربً خاضعة بنسبة الصفر استناداً لنص المادة ) -المسلحة األردنٌة 

 الضرٌبة العامة على المبٌعــات .

 .يــــــــــــمستودعات سالح الصيانة الملكأن تكون األسعار على أساس تسلٌم  ج. 

 فً الموردة للشركة عنها التنازل اعادة صعوبة بسبب المسلحة القوات بإسم المواد استٌراد ٌمنع    52

    .المطلوبة للشروط مخالفة كانت حال

 مدٌرٌة بمراجعة الموردة الشركة تقوم) الملكي الصيانة سالح مستودعات:  التسليم مكان    03

 عن المواد على بالتخلٌص الشركة تقوم وثم جمركً، إعفاء كتاب على للحصول الدفاعٌة المشترٌات

 المواد وصول تارٌخ وٌعتبر طرٌقها، عن الملكً الصٌانة سالح لمستودعات اٌصالها ثم ومن طرٌقها

  .للمواد الرسمً التسلٌم تارٌخ هو الملكً الصٌانة سالح لمستودعات

: ٌتم دفع القٌمة بعد االستالم النهائً بواسطة شٌك أو تحوٌل مالً مقابل تقدٌم جمٌع  طريقة الدفع    54

 الوثائق التالٌة : 

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

بلد المنشأ  ( ثالثة نسخ إحداها أصلٌه مصدقة من الغرفة التجارٌة فً 3شهادة منشأ من ) ب. 

 وحسب االوصول. فً ذلك البلد إن وجدتومن السفارة األردنٌة 

تثبت بأن المواد أصلٌة وجدٌدة   شهادة فحص وقبول من ثالثة نسخ موقعه من الشركة ج. 

 .وغٌر معاد بناؤها ومطابقة للمواصفات الفنٌة  %( وغٌر مستعمله 555)

هـ. .نٌةاألردضبط لجنة استالم موقع من قبل لجنة االستالم المعٌنة من قبل القوات المسلحة  د.

  .اإلٌراد سندات 

مستودعات سالح الصٌانة الملكً بانه تم استالم المواد  قائد منخطٌة موقعة  شهادة  و.

  ومطابقة للمواصفات الفنٌة.

أشهر فقط من تارٌخ التبلٌغ الرسمً بقرار  ستة( 6: أن ال تزٌد مدة التسلٌم عن ) مدة التسليم     55

 .اإلحالة
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 الشركة من وٌطلب الشرقٌة، أوروبا دول أو سابقاً  السوفٌتً اإلتحاد دول إنتاج من:  المنشأ       56

   .االصول حسب مصدقة  منشأ شهادة تقدٌم الموردة

      % .555أن تكون المواد الموردة جدٌدة وصالحة  57

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

 .الملكً الصٌانة سالح مستودعات لدى تورٌدها تارٌخ

 قٌمة ٌعادل بما مشروطة غٌر عدلٌة مصنعٌة سوء ضمان كفالة بتقدٌم االحالة عند الشركة تتعهد  55

  .  التورٌد تارٌخ من عام(5) لمدة وصالحة اإلحالة قٌمة اجمالً من%( 55) الٌها مضافاً  المواد

 : ٌلً وكما تغرٌمها ٌتم منها جزء أو ، علٌها المحالة المواد تسلٌم عن الشركة إعتذار حال فً   555

 قٌمة تقل ال أن على اللجنة، ترتئٌه ما حسب الشركة تغرٌم ٌتم التسلٌم مدة خالل االعتذار كان اذا.  أ

 .عنها المعتذر المواد قٌمة من% 55 عن الغرامة

  أعاله( أ) البند فً الموضحة الغرامة الشركة تغرٌم ٌتم التسلٌم مدة انقضاء بعد االعتذار كان إذا.  ب

 :  ٌلً كما وتحسب التأخٌر غرامة  الى باإلضافة

 .االعتذار موعد ولغاية التسليم موعد من التأخير أيام عدد× 00002 × عنها المعتذراللوازم  قيمة=   التأخير غرامة

 حق من فإن ، المطلوبة المواد بتورٌد الشركة تقم ولم التسلٌم موعد وحان التسلٌم مدة انقضت اذا.  جـ

 معاملة نفس الشركة معاملة وٌتم التسلٌم موعد على اسبوعٌن مرور بعد اإلحالة فسخ المسلحة القوات

 . بأعاله موضح هو ما وحسب الغرامات حٌث من التورٌد عن اإلعتذار

 : تتعهد الشركة عند اإلحالة عليها بما يلي 555

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

تقدم الشركة وخالل أسبوع من تارٌخ التبلٌغ بقرار اإلحالة كفالة حسن تنفٌذ غٌر مشروطة وقابله  (5)  

المحالة علٌها   %( من إجمالً قٌمة اللوازم55وبنسبة ) للتمدٌد صادرة عن أو معززة من بنك أردنً

 ٌد كامل المواد واستالمها وقبولها وتقدٌم كفالة صٌانة.ٌفرج عنها بعد تور

و المجموعات الرئٌسٌة  و  %( من إجمالً قٌمة المحركات5تقدم الشركة كفالة صٌانة بقٌمة ) (2)  

االستالم والقبول ٌفرج عنها بعد انتهاء فترة  شهراً من تارٌخ   ( اثنا عشر52المحالة لمدة )  الفرعٌة

 الصٌانة المجانٌة.

%( من إجمالً قٌمة المواد 55لمصنعٌه بقٌمة )اتقدم الشركة كتاب ضمان عدلً من سوء  (3)  

وتقدم عند تورٌد   شهرا" من تارٌخ التورٌد ( اثنا عشر52)فترة الضمان والبالغة   المحالة لمدة تغطً

  اللوازم وحسب النموذج المبٌن فً الملحق )د( المرفق .
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 :  الضمان 552

الشركات خلو اللوازم المحالة علٌها من عٌوب التصمٌم والتصنٌع أو مخالفة تضمن  أ. 

 ( شهرا" من تارٌخ استالمها فً مستودعات سالح الصٌانة الملكً .52المواصفات الفنٌة لمدة )

فً حال ظهور عٌب ما ٌندرج تحت هذا الضمان خالل فترة الكفالة المجانٌة فعلى كل  ب. 

المعٌبة بمادة جدٌدة وعلى نفقتها شاملة كافة النفقات المترتبة على ذلك وخالل شركة استبدال المادة 

من تارٌخ تبلٌغها خطٌاً مع األخذ بعٌن االعتبار تمدٌد كفالة حسن   ( ستون ٌوماً 65مدة أقصاها )

 -التنفٌذ بنفس المدة التً استغرقها تبدٌل المادة المعٌبة وبعكس ذلك ٌحق للقوات المسلحة األردنٌة 

( عشرون دٌناراّ عن كل ٌوم تأخٌر لكل مادة بعد انقضاء 25الجٌش العربً تغرٌم الشركة مبلغ )

الجٌش  -( عشرة أٌام وبعد ذلك ٌحق للقوات المسلحة األردنٌة 55( ستون ٌوماً ولمدة )65مدة )

 العربً شراء مادة جدٌدة بنفس المواصفات الفنٌة للمادة المعٌبة على نفقة الشركة .

 : الغرامــات 553

تسلٌم اللوازم أو اإلخالل بأي شرط من شروط القرار بخصوص مدة   فً حالة عدم      .أ

التسلٌم أو مخالفة اللوازم للمواصفات فٌحق للقوات المسلحة األردنٌة اتخاذ أحد أو جمٌع 

 اإلجراءات التالٌة :

مرفوضة ضمن مدة تحددها القوات السماح للشركة بإعادة تقدٌم لوازم بدالً من اللوازم ال      (5)

 المسلحة وتتحمل الشركة غرامات التأخٌر وأي نفقات تترتب على ذلك .

فسخ القرار وخصم أٌة خسارة أو ضرر قد تتكبدها القوات المسلحة نتٌجة للشراء من       (2)

 .مصادر أخرى وٌكون قراراً نهائٌاً فٌما ٌتعلق بنسبة هذا الضرر أو الخسارة 

شراء لوازم بدالً من اللوازم المرفوضة أو غٌر المستلمة على نفقة الشركة بدون التأثٌر       (3)

 على االستمرار بتورٌد إرسالٌات الحقه بموجب هذه اإلحالة.

%( من قٌمة 55مصادرة كفالة حسن التنفٌذ أو حسم أي جزء منها على أن ال تقل عن )      (4)

ع فرض نسبة غرامة تتناسب والضرر الناتج من هذه اللوازم غٌر المستلمة أو المخالفة م

     المخالفة .

رئٌس هٌئة األركان المشتركة أو من  تفرض غرامة المخالفة فً المواصفات من قبل ب.

 ٌفوضه حسب نسبة الضرر المادي .

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

ة المختصة بالشراء قبول اللوازم فً الحاالت التً تراها مناسبة مقابل تخفٌـض عادل ٌجوز للجه

الجٌش العربً  -فً الثمن على أن تحدد نسبة الضرر المادي الذي لحق بالقوات المسلحة األردنٌة 

 جراء المخالفة فً المواصفات .  مـن
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لٌم الكمٌات المتعاقد علٌها وبنسبة تتحمل الشركة قٌمة الغرامات المترتبة على تأخٌر تس      د.

( واحد باأللف من قٌمة اللوازم المتأخرة عن كل ٌوم تأخٌر وحسب األنظمة المعمول بها 5.555)

 ( عشرون دٌنار.25الجٌش العربً بحٌث ال تقل قٌمة الغرامة عن ) -فً القوات المسلحة األردنٌة 

ٌر مسؤولة عن أي خسارة أو ضرر ٌلحق غالجٌش العربً  –األردنٌة القوات المسلحة      هـ.

 بالشركة جراء تنفٌذ بنود هذا القرار .

إذا لم تكن كفالة حسن التنفٌذ كافٌه لتغطٌة الغرامات المفروضة على الشركات فٌحق        و.

 للقوات المسلحة اتخاذ كافة اإلجراءات القانونٌة لتحصٌل قٌمة هذه الغرامات .

سبعه بالعشرة آالف ٌومٌاً أجور تخزٌن وأرضٌه للمواد  5,5557على الشركة دفع        ز.

 المرفوضة بانتظار نقلها .

إذا استنكف المتعهد عن تورٌد اللوازم المحالة علٌه أو قّصر فً تنفٌذ العقد فً الموعد  ح.

المقرر أو قّصر فً استبدال اللوازم المرفوضة بأخرى مطابقة فعلى الجهة المختّصة بالشراء التً 

الت العطاء اتخاذ اإلجراءات بحق المتعهد بما فً ذلك مصادرة قٌمة كفالة حسن التنفٌذ أو أي أح

%( عشرة 55جزء منها بشكل ٌتناسب مع قٌمة اللوازم غٌر الموّردة بحٌث ال ٌقل ذلك عن )

الغة بالمائة من قٌمة اللوازم غٌر الموّردة باإلضافة إلى قٌمة الغرامات المترتبة على الـتأخٌر والب

 ( واحد باأللف من قٌمة اللوازم غٌر الموّردة .5.555)

إذا أخلت الشركة بأي شرط من شروط هذا القرار ٌطبق بحقها الملحق )أ( المرفق صالحٌات رئٌس   554

 هٌئة األركان المشتركة .
 

 ٌعتبر الملحق " أ " أعاله جزءاً ال ٌتجزأ من قرار اإلحالة .  555
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 " نموذج التعهد الشخصي والشهادة العدلية هـالملحق " 

 * نموذج التعهد الشخصي ) من قبل الشركة(

بضمان المواد المحالة علٌنا      .................................................................نتعهد نحن شركة ....

 الجٌش العربً . -سلحة األردنٌة بموجب قرارات لجنة العطاءات المركزٌة القٌادة العامة للقوات الم

عشر شهراً من تارٌخ االستالم النهائً وٌشمل ضمان اثنا ( 52بحٌث ٌكون هذا الضمان ساري المفعول لمّدة )

% )خمسة عشر بالمائة( من القٌمة و وفقاً  55كافة المواد المذكورة من أي عٌب مصنعً مضافاً إلٌها نسبة 

 . 2550( لسنة 5العطاءات رقم )للشروط المذكورة فً تعلٌمات 

ونتعهد باستبدال اللوازم المعٌبة ، وفً حال عدم قٌامنا باستبدال هذه اللوازم ٌدفع كامل قٌمة المواد التً تثبت سوء 

% )خمسة عشر بالمائة( من قٌمتها خالل أسبوع من تارٌخ  55مصنعٌتها ولم نستطٌع استبدالها مضافاً إلٌها نسبة 

وبال تعلل وبدون حاجة محكمة أو حكم إلى محكمة وفً حال التأخٌر عن الدفع تكون شركتنا اإلخطار بالدفع 

 مسؤولة عن العطل والضرر والمصارٌف القانونٌة و علٌه نوقع .

 
 
 
 
 

 االسم :
 هوٌة أحوال مدنٌة رقم :

 الرقم الوطنً :
 (           ( : )             صادر فً )

 اسم األم :
 

 * نموذج الشهادة العدلية الصادرة عن كاتب العدل 

 الرقم : ...............

 التارٌخ :...................

فً الٌوم ........... الواقع فً .......... من شهر .............. لسنة ....................... حضر لدي أنا 

 الرسمٌة الكائنة ضمن محكمة ....................... ............................ الكاتب العدل فً دائرتً

 السٌد

متعهد .... )اسم الشخص الموقع على التعهد الشخصً أعاله( ... وعنوانه .......... وٌضاف للعنوان بٌن قوسٌن )اسم 

 5األم .......................الشركة( وٌضاف  تلفون ........... الرقم الوطنً .............. اسم 

 .فاقّر واعترف بمحتوٌاته بحضوري وطلب إلً تصدٌق هذا السند ، وعقد مجلساً للعدل وتلوته علٌه / علٌهم

 
 

 اسم كاتب العدل .....................
 توقٌعه : ........................
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 المالحظات الواجب مراعاتها عند تقديم المناقصة
 

 

 
 
 

( أربعون ألف 45,555%( على أن ال تزٌد عن )5ترفق كل مناقصة بكفالة دخول عطاء صادرة أو معززة من بنك أردنً مرخص بقٌمة ) .5
الجٌش  -( تسعون ٌوماً من تارٌخ آخر موعد من تسلٌم المناقصات وٌحق للقوات المسلحة األردنٌة 55دٌنار أردنً بالمناقصة صالحة لمدة )

 العربً إهمال أي مناقصه غٌر مرفق بها كفالة دخول عطاء أو كفالة تنقص قٌمتها عن القٌمة المطلوبة.
ل العطاء تغطً مدة صالحٌة العرض المقدم من المتعهد أو تزٌد علماً أن الشروط العامة لدعوة ٌجب مراعاة أن تكون مدة صالحٌة كفالة دخو .2

 ( تسعون ٌوماً من تارٌخ اإلغالق.55العطاء تنص على أن ٌكون العرض ساري المفعول لمدة )

 -للفترة التً تراها القوات المسلحة األردنٌة ٌحق للقوات المسلحة مخاطبة البنك المصدر لكفالة دخول العطاء لتمدٌد صالحٌتها قبل انتهائها و .3

 الجٌش العربً وذلك للمتعهدٌن الذٌن ٌحال علٌهم العطاء مبدئٌاً . -الجٌش العربً مناسبة أو قبض قٌمتها لصالح القوات المسلحة األردنٌة 

ع على مسودة قرار اإلحالة والتبلٌغ المبدئً على السادة المتعهدٌن الفائزٌن بالعطاء مبدئٌاً مراجعة مدٌرٌة المشترٌات الدفاعٌة لالطال .4
 ( ساعة من تارٌخ الطلب.24) وذلك خالل

 ٌفرج عن كفاالت دخول العطاء فً الحاالت التالٌة :  .5

 5للمتعهدٌن الفائزٌن بالعطاء و بعد إحضار كفالة حسن التنفٌذ  .أ 
 5بعد تصدٌق قرار اإلحالة للمتعهدٌن غٌر الفائزٌن .ب 
 ٌتها وال ٌرغب أصحابها فً تمدٌدها.العروض التً انتهت صالح .ج 
ة علٌهم وذلك الكفاالت العائدة لمتعهدٌن تقدموا بلوازم مخالفة للمواصفات المطلوبة أو مخالفة لشروط العطاء وال ٌمكن فً أي حال من األحوال اإلحال .د 

 بعد اإلحالة المبدئٌة على الفائزٌن.
 ٌلتزم المتعهدٌن الذٌن ٌحال علٌهم العطاء بما ٌلً: .6

 (  أٌام عمل من تارٌخ إعالم المتعهد خطٌاً باإلحالة وذلك للتبلٌغ بقرار اإلحالة أو االتفاقٌة والتوقٌع علٌها.3مراجعة مدٌرٌة المشترٌات الدفاعٌة خالل ) .أ 
 ( أٌام عمل من تارٌخ التبلٌغ بقرار اإلحالة أو االتفاقٌة والتوقٌع علٌها .7إحضار كفالة حسن تنفٌذ خالل ) .ب 

 

 ( أعاله ٌحق للقوات المسلحة اتخاذ أحد  اإلجراءات التالٌة:6إخالل المتعهد بأي شرط من الشروط الواردة بالفقرة)فً حال  .7

نصوص علٌها خصم مدة التأخٌر عن التبلٌغ بقرار اإلحالة أو االتفاقٌة والتوقٌع علٌها أو التأخٌر فً إحضار كفالة حسن التنفٌذ من مدة التسلٌم الم .أ
 أو  قرار اإلحالة.باالتفاقٌة 

 -األردنٌة أو االتفاقٌة ومصادرة كفالة دخول العطاء أو أي جزء منها وبما ٌتناسب مع قٌمة اإلحالة مع احتفاظ  القوات المسلحة  فسخ قرار اإلحالة .ب
الفسخ  مثل الشراء من مصادر أخرى  نتٌجة الجٌش العربً -األردنٌة بتقدٌر قٌمة األضرار أو الخسائر التً لحقت بالقوات المسلحة  الجٌش العربً

 ومطالبة المتعهد بقٌمة هذه األضرار أو الخسائر وبالطرق القانونٌة وال ٌحق للمتعهد االعتراض على هذه القٌمة.
 

توقٌع علٌه على المتعهدٌن دفع رسوم الطوابع قبل التوقٌع على االتفاقٌات وتصدٌقها وخالل عشرة أٌام من تارٌخ  التبلٌغ بقرار اإلحالة وال .0

 . 2555( لسنة 25أ من قانون رسوم طوابع الواردات رقم )52وخالف ذلك ٌطبق بحق المتعهد أحكام المادة 

 على المتعهد تقدٌم عرض فنً وعرض مالً فً مغلفٌن مقفلٌن بإحكام . .5

 المتعهدٌن التقٌد بما ٌلً : إذا تضمن اإلعالن بالصحف المحلٌة أو دعوة العطاء طلب تقدٌم عٌنات للوازم المراد شراؤها فعلى  .55

 . تقدٌم العٌنات ضمن الفترة المحددة بدعوة العطاء وخالف ذلك تهمل وال ٌنظر بها وٌفقد المتعهد حقه بالتنافس .أ
ونظرٌاً والعتمادها عند أن تكون  العٌنات المقدمة تمثل اللوازم التً سٌقدمها المتعهد فً حال فوزه بالعطاء من كافة الوجوه وذلك  لفحصها مخبرٌاً  .ب

 استالم اللوازم المحالة .

( بالعٌنات المراد تقدٌمها مع العطاء على أن  ٌتضمن الكشف جمٌع المعلومات المتعلقة بالعٌنات  PACKING LIST ٌنظم المتعهدٌن كشف )قائمة تعبئة .جـ

 لمدٌرٌة المشترٌات الدفاعٌة بعد جردها من المعنٌٌن. مثل األنواع واألحجام والكمٌات واألرقام الفنٌة وغٌرها وتسلم هذه العٌنات
 غرارها. على المتعهدٌن مراعاة أن تكون كمٌة العٌنات المقدمة كافٌة لغاٌات الفحص المظهري والحسً والمخبري واالحتفاظ بجزء منها لالستالم على .د

 

ورة طلب عٌنات فً أي مرحلة من مراحل دراسة العروض ٌحق لرئٌس لجنة العطاءات المركزٌة أو الجهة المخولة بالشراء وعند الضر .55

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

على انه  ٌتم إغالق صندوق العطاءات فً تمام ساعة اإلغالق المحددة تحقٌقاً للعدالة والشفافٌة وتطبٌقاً للنظام تؤكد مدٌرٌة المشترٌات الدفاعٌة   .28

 باب .بدعوة العطاء والمعلن عنها بالصحف المحلٌة ولن ٌتم قبول أي مناقصة ترد بعد التوقٌت والتارٌخ المحددٌن بدعوة العطاء مهما كانت األس

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

( تسعون يوماً من تاريخ آخر موعد 00( أربعون ألف دينار أردني وأن تكون سارية المفعول لمّدة )000000%( على أن ال تزيد عن )5المسلحة بقيمة )

 لتقديم العروض . 

 يوماً من تاريخ تقديم العروض . ( تسعون00تكون مّدة صالحية العرض المقدم )  .54

 الصفحة االخيرة

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

 


