شروط دعوة العطاء رقم (م أ ت/اإلحالة)66/2021/
ثمن نسخة العطاء ( )20عشرون دينار أردني غير مستردة
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الموضوووو شوووراء ( )20جهاز  VR Ready Workstation Computersوفقا لشوووروط
دعوة العطاء والمواصفات الفنية المرفقة.
يجب ان يحتوي العرض المالي على مدة التسليم ومنشأ المواد ومدة الضمان ( علما ان الضمان المطلوب
من قبل المركز مبين في متن المواصفات الفنية المرفقة).
مكان التسليم :مستودعات المركز األردني للتصميم والتطوير/الضليل علما بأنه سيتم األخذ بعين اإلعتبار
مدّة التسليم األقل وعلى أن ال تتجاوز م ّدة شهرين من تاريخ اإلحالة.
يجب أن تكون اللوازم جديدة (.)%100
على المناقص عندما يطلب منه ذلك تقديم البيانات والوثائق األصووووووووليه بمبرته ومقدرته اللنيه والماليه
المتوفرة لديه وأي متطلبات أمرى ضروريه للتدليل على قدرته على الوفاء باإللتزامات المترتبه عليه.
يلتزم المناقص بتزويد المركز بالكتالوجات والن شرات اللنيه والت شغيل والما صه باللوازم (ن سخ أ صليه
واحدة على األقل).
يلتزم المناقص ببيان المنشوووأ واسوووم الشوووركه الصوووانعه والماركه واوسوووم التجاري والطراز ()Model
والرقم على الكتالوج أو النشرة الماصه باللوازم وفي العرض المقدم من قبله.
األسوووعار على أسووواا المواد معلاا من كافه الرسووووم الجمركيه ورسووووم اإلسوووتيراد وماضوووعه للضوووريبه
العامه على المبيعات بنسبه الصلر.
يلتزم المناقص المحال عليه العطاء دفع رسوووم طوابع الواردات والبالغه نسووبت ا ( )0.006سووته باألل
من القيمه اإلجماليه لإلحاله مالل عشووووووورة أيام من تاريخ التبليل باإلحاله وحسوووووووب األنقمه والقوانين
المعمول ب ا في المملكه األردنيه ال اشميه.
يلتزم المناقص بصالحيه العرض المقدم من قبله ولغايه ( )90تسعون يوما من تاريخ تقديمه.
الكفاالت
أ .على المناقص إرفاق تأمين مالي"كلاله دمول عطاء" (كلاله بنكيه ساريه الملعول لمدة ( )90تسعون
يوم أو شيك بنكي مصدق) بنسبه ( )%5ممسه بالمائه من قيمه العرض وكل عرض يرد بعد موعد
اإلغالق و/أو غير مرفق معه التأمين المالي ي مل وو ينقر به.
ب .يلتزم المناقص المحال عليه العطاء تقديم الكلاوت التاليه :
( )1كلاله حسووون تنليذ "كلاله بنكيه" أو شووويك مصووودق بقيمه ( )%10عشووورة بالمائه من قيمه اإلحاله
غير مشووروطه على أن تكون صووادرة عن أحد البنوك األردنيه يلرج عن ا بعد اوسووتالم الن ائي وبعد
استالم الكلاله العدليه المبينه بأدناا :
( )2كلاله عدليه من سوء المصنعيه مصدقه من كاتب العدل بنسبه ( )%100من إجماليه قيمه المواد
المحاله علي ا مضا الي ا ( )%15ممسه عشر بالمائه ساريه الملعول لمدة تغطي فترة الضمان.
يعد المناقص العروض اللنيه والماليه على شكل عرضين منفصلين احدهما مالي واآلخر فني ويجب أن
و يتم اإلشوووارة الى أي مبالل ماليه أو أسوووعار ضووومن العرض اللني ع ويوضوووع العرض اللني في مغل
منلصل والمالي في مغل منلصل وكلاله دمول العطاء في مغل منلصل ويغلقوا بإحكام ويكتب عليه
رقم العطاء واسووم وعنوان المناقص على كل مغل ع وو تقبل العروض التي ترسوول باللاكا أو بالبريد
اإللكتروني.
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المغلف االول العرض الفني (دون االشارة وكما ورد بأعاله ألي مبالغ مالية في العرض الفني
وإرفاق الـ  Compliance sheetsمعبئة مع العرض الفني).
المغلف الثاني العرض المالي.
المغلف الثالث كفالة دخول عطاء.
ي عد المناقص العروض الماليه واللنيه مطبوعه و ماليه من التعديل أو الشوووووووطب أو اإلضوووووووافه (على
المناقص التوقيع بالحبر األحمر والمتم بماتم الشووووووركه ايضووووووا بجانب المحو أو التعديل أو الشووووووطب أو
اإلضوووافه ) وعليه كتابه السوووعر بالرقم والحر وعلى المناقص كذلك ان يذكر السوووعر اإلفرادي للوحدة
ولمجموع الوحدات لكل مادة وكذلك السووووعر اوجمالي للعرض (لجميع البنود المقدم ل ا) ويعتبر السووووعر
شامال اجور التعبئه والتغلي وبغير ذلك يحق للج ه الممتصه بالشراء أن ت مل العرض.
يلتزم المناقص بكافه المواصووووولات والشوووووروط المبينه بالعرض المقدم من قبله وفي الشوووووروط الماصوووووه
والمواصلات والمتطلبات اللنيه المرفقه.
على الشركه (المناقص):
أ .أن ترفق ضووومن وثائق العروض نسووومه مصووودقه عن رمصوووه الم ن والسوووجل التجاري سووواريه
الملعول.
ب .أن تكون الشووركه متمصووصووه في المجال المطلوب وحاصووله على كافه التراميص الالزمه لمزاوله
اعمال ا.
ج .أن ترفق في عرض اسوووووعارئا قائمه بأئم العمالء التي تعاملت مع م مبين في متن ئذا القائمه اسوووووم
العميل ورقم ال ات والعنوان.
تودع العروض في صندوق العطاءات في المركز األردني للتصميم والتطوير( جبل عمان  /الدوار
الثالث) بواسطه القر الممتوم حتى الساعه ( )3من بعد ق ر يوم األربعاء الموافق 2021/9/29مرفق
كلاله بنكيه ساريه الملعول لمدة ( )90يوم أو شيك مصدق) بنسبه ( )%5ممسه بالمائه من قيمه المناقصه
وكل عرض يرد بعد موعد اإلغالق و/أو غير مرفق معه الكلاله البنكيه و/أو الشيك المصدق ي مل وو
ينقر به.
المركز غير ملزم بقبول أرمص العروض ومن حقووه إلغوواء العطوواء أو إلغوواء شوووووووراء جزء من المواد
المطروحه او إعادة طرحه مرة أمرى دون إبداء األسوووووباب ودون أن يكون للشوووووركات حق اإلعتراض
على ذلك ودون أن يترتب على ئذا اإلجراء أي إلتزام على المركز.
الشروط العامه للدمول في العطاءات والتعاقد مع المتع دين والواردة في تعليمات اللوازم العسكريه رقم
( )1لعام  2019تعتبر شروط عامه للعطاء وملزمه للمناقص التي تمت اإلحاله عليه.
يلتزم المنوواقص بمتم وتوقيع كووافووه وثووائق دعوة العطوواء والعرض المووالي واللني المقوودم من قبلووه ويحق
للمناقص إضافه أي وثائق أو معلومات يرغب بإضافت ا ويرى ان ا ضروريه لتوضيح المناقصه.
ألي اسوووووتلسوووووار حول وثائق العطاء يرجى ارسوووووال اإلسوووووتلسوووووار مطيا على اللاكا رقم/ 4603241
 4603243أو مووووون موووووالل الوووووبوووووريووووود اإللوووووكوووووتووووورونوووووي Labdullah@Joddb.mil.jo
 OAlqasem@joddb.comالتسوووعير والتسوووديد المالي  :بالدينار األردني والتسوووديد بعد اإلسوووتالم والقبول ومقابل تقديم وثائق سووويتم
تحديدئا وحقا في قرار اوحاله.
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 أوافق على ما جاء في شروط دعوة العطاء ومرفقاتها وأعتبر ملزما ً بها إلزاما ً قطعياً.
 يرجى التوقيع والختم على هذه الشروط وجميع مرفقاتها وإرفاقها مع العرض الفني الذي سيقدم من
قبل المناقص.
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