دعوة عطــــــاء
تعلن و ازرة الصناعة والتجارة والتموين عن حاجتها لشراء كمية ( )10,000,000عشرة ماليين كيس بوول

بروبلين لتعبئة مادة الخلطه العلفيه (الشعير) وفق المواصفات والشوروط التاليه -:
المواصف و ووات -:
 .1القياس ( :عرض 62سم ×  102سم طول (. )%2 +

(يتم قياس طول الكيس من بداية الدرزه ف أسفل الكيس الى فوهة الكيس) .

 .2كثافة النسيج  10 ×10خيط /انش مربع حد أدنى .

 .3وزن الكيس وزن ( )85خمسة وثمانون غم لكل كيس كحد أدنى .
 .4قوة الشد للنسيج ف االتجاهين  550نيوتن 50 /مم حد أدنى .

 .5التمدد حتى القطع للنسيج ف االتجاهين  13نيوتن 50 /مم حد أدنى و  25نيوتن 50/مم حد أعلى.
 .6قوة الغلق للقاعده  330نيوتن 50 /مم حد أدنى .

 .7تطوى قاعدة الكيس وتخاط بحيث التقل مسافة الطية عن  20موم وخوط الحياكوة يكوون علوى بعود 10
3 +مم من حافة القاعدة .

 .8يجب أن تعامل فتحة الكيس باحدى الطرق التالية -:
أ /معامله ح ارريه لفوهة الكيس لمنع التنسيل .
ب /ثن الحافه واللصق لفوهة الكيس .

 .9سرعة وسهولة فتح الكيس .

 .10أن يكون مالئما لتعبئة الخلطة العلفية .
 .11اللون أبيض طبيع .

 .12ان يتم طباعة عبارة شعير علف على االكياس والوزن القائم وسنة الحصاد – علوى ان يوتم تحديود سونة
الحصاد قبل تجهيز كل دفعة وحسب طلب الو ازرة – مديرية إدارة المخزون .

-2 .13أن يكون مصنوع من مادة البول بروبلين .

 .14أن يكون منتظم الشكل خال من عيوب التصنيع .

تجري عملية الفحوصات الفيزيائية والكيميائية حسب المواصفة القياسية االردنية رقم  971لعام .1994

 .15الجدول التال يبين الحد المسموح به للغرامات حسب االت -:
المواصفة

المواصفة حسب االتفاقية

الحد المسموح

الغرامة

عرض الكيس

 62سم )%2( +

 61سم

( )%0,5من قيمة الدفعة

 60سم

( )%1من قيمة الدفعة

طول الكيس

 102سم )%2( +

 101سم

( )%0,5من قيمة الدفعة

كثافة النسيج

 10 × 10خيط  /انش مربع حد

االلتزام بالمواصفة

وزن الكيس
قوة الشد للنسيج في

 100سم

( )%1من قيمة الدفعة

ادنى
( )85غم حد ادنى
 / 550نيوتن  50/مم حد ادنى

االتجاهين

( )84غم

( )%0,5من قيمة الدفعة

( )83غم

( )%1من قيمة الدفعة

 / 540نيوتن

( )%1من قيمة الدفعة

 /530نيوتن

( )%2من قيمة الدفعة

التمدد حتى القطع للنسيج

 13نيوتن 50/مم حد ادنى

 12نيوتن  50 /مم حد ادنى

في االتجاهين

و 25نيوتن  50 /مم حد اعلى

 11نيوتن  50 /مم حد ادنى

( )%1من قيمة الدفعة

 26نيوتن  50 /مم حد ادنى

 27نيوتن  50 /مم حد ادنى
قوة الغلق للقاعدة

مسافة الطية

ال تقل مسافة الطية عن 20مم

خياطة الحياكة

يكون على بعد  3 + 10مم

اقل من ذلك ترفض الدفعة
اقل من ذلك ترفض الدفعة
اقل من ذلك ترفض الدفعة

( )%0,5من قيمة الدفعة

 330نيوتن 50 /مم حد ادنى

المالحظات

( )%0,5من قيمة الدفعة

اقل من ذلك ترفض الدفعة
اقل من ذلك ترفض الدفعة

اعلى من ذلك ترفض الدفعة

( )%1من قيمة الدفعة

 325نيوتن 50 /مم

( )%0،5من قيمة الدفعة

 320نيوتن 50 /مم

( )%1من قيمة الدفعة

 310نيوتن 50/مم

( )%1,5من قيمة الدفعة

 19مم

( )%0،5من قيمة الدفعة

18مم

( )%1من قيمة الدفعة

17مم

( )%1,5من قيمة الدفعة

االلتزام بالمواصفة

اقل من ذلك ترفض الدفعة

اقل من ذلك ترفض الدفعة

اقل من ذلك ترفض الدفعة

-3-

الشروط العامة -:
 .1تقودم العوروض ضومن مغلو
العطاءات ثم تودع ف

مغلوق مكتووب عليوه رقوم وموضووع العطواء وتسوجل لودى قسوم

صندوق العطاءات ف

و ازرة الصوناعة والتجوارة والتمووين مون قبول المنواق

قبل الساعة الثانية من يووم الثالثاء الموافق .2021/5/18

 .2يلتزم مقدم العرض بإرفاق عينات من االكياس بعرضه حدها االعلى خمسة أكياس .
 .3على مقدم العرض االرتباط بعرضه لمده التقل عن(اسبوع) من وقت فض العروض.
 .4لجنة العطاءات غير مسؤولة عن اية اخطاء قد يرتكبها المناق
االسعار نهائية وملزمة بمجرد فض العروض.

ف

وضع اسعاره وتعتبر هذه

 .5ال يحق للمتعهد المطالبه بأية زياده باالسعار مهما كانت االسباب بعد فض العروض0
 .6يجب ان تكون العروض مكتوبه باللغه العربيه وال تقبل التلكسات .

 .7لن ينظر بوأي عورض اليتقيود بمواصوفات وشوروط دعووة العطواء بموا فو كلوق تقوديم كميوة تزيود عون

الكمية المطلوبة ويجب أن تكون العروض المقدمة شواملة لجميوع بنوود دعووة العطواء اال اكا رأت اللجنوة
ف كلق ما يناسب الصالح العام .

 .8علوى المنواق

تحديود منشوأ البضواعة المعروضوة ويحوق للجنوة العطواءات رفوض أي منشوأ توراه غيور

مالئم دون ابداء االسباب .

 .9أ -يرفق العرض بكفالة بنكيوة غيور مشوروطة صوادرة عون بنوق محلو أو بشويق مصودق صوادر عون بنوق
محلو لوودخول العطوواء بنسووبة ( )%3موون قيمووة الكميووة المعروضووة موون قبلووه وتورفض العووروض المرفقووة
بكفالة تقول عون النسوبة الموذكوره اعواله وتعواد هوذه الكفالوة الوى الوذين لوم يحوال علويهم العطواء بنواء علوى
طلبهم وبعد تصديق القرار من المرجع المخت

التنفيذ.

ب -يلتوزم المنوواق

والى الذين تمت االحالة عليهم بعد تقديوم كفالة حسون

المحووال عليووه العطوواء بتقووديم كفالووه بنكيوه غيوور مشووروطه ومقبولووه لوودى الوووزارة لحسوون

التنفيذ بنسبة  %10من قيمة االحاله صادره عن بنق محل وتعاد هذه الكفالة بعد تسوليم كامول الكميوة
ودفع جميع االلتزامات المترتبة على المتعهد وتنفيذ كامل شروط االتفاقية .

-4 .10على أن يتم التوريد بمعدل مليون كيس كل نص
.2021

 .11للجنة العطاءات الحق ف

شهر إعتبا ار من النص

قبول العرض أو العروض الت

الحق أن تجزء العقد أو االحالوه علوى أكثور مون منواق

تلغ

األول من شهر تموز لعام

تعتبرها أكثر موافقة للصالح العام ولها

وزيوادة أو انقواا الكميوة ولهوا الحوق أن

العطاء دون ابداء االسباب وبدون أن يكون للمناقصين الحق ف

مطالبتها بوأي ايضواح أو

تفسير أو تعويض.

 .12يقدم المناق

سع ار نهائيا غير قابل للتفاوض وف حالة التسواوي بأقول االسوعار بوين مناقصوين أو أكثور

يقوودم كوول موونهم عرضووا خطيووا بالسووعر النهووائ ضوومن الوقووت المحوودد وبوونفس الجلسووه معووا ويكووون هووذا

العرض جزءا اليتج أز من عرض المناق

 .13يقودم المنواق

سوعره بالودينار االردنو

.

او العموالت القابلوة للتحويول علوى أسواس سوعر الكويس الواحود

تسووليم مسووتودعات و ازرة الصووناعة والتجووارة والتموووين ف و الزرقوواء  /خووو مووع تحملووه كافووة الرسوووم الجمركيووه
ورسوووم االسووتيراد والتخلووي

.14

اخرى.

والرسوووم االضووا ية والضورائب بمووا فيهووا ضوريبة المبيعووات وأيووة عوائوود حكوميوة

يلتزم المتعهد المحال عليه العطاء بالتوقيع على االتفاقيه خالل عشورة ايوام مون تواريح االحالوه تتضومن

الشروط والمواصفات المتفق عليها كما يتحمول المحوال عليوه العطواء جميوع النفقوات القانونيوه المترتبوه علوى

االتفاقيه وقرار االحاله من رسوم الطوابع القانونيه المستحقة الت قد تتحقق وعليه دفعها الى محاسب و ازرة

الصووناعة والتجووارة والتموووين  /مديريووة الشووؤون الماليووة والحسوواب التجوواري /قسووم البنوووو والصووناديق وتزويوود
الوزارة بااليصاالت الالزمة خالل عشرة أيام من تاريح التبليغ وقبل توقيع االتفاقيه واكا لم ينفذ المتعهد هذا
االلتزام فللو ازره الحق ف حسم القيمه من كفالة حسن التنفيذ مع الغرامات.

 .15يعتب وور المن وواق
التالية-:

المح ووال علي ووه العط وواء مس ووتنكفا وتص ووادر ال ووو ازره كفال ووة دخ ووول العط وواء فو و الح وواالت

-5أ .1 /عدم حضوره لمبنى الوزارة خالل يومين من تاريح دعوته بأي وسيله لتبليغه قرار االحالة .
 .1رفضه تبلغ قرار االحالة .

 .3عدم تقديمة كفالة حسن التنفيوذ ضومن المودة المنصووا عليهوا فو الفقوره (ب) مون المواده التاسوعة
من هذه الدعوة .

ب /كمووا يعتبوور المنوواق

المحووال عليووه العطوواء مسووتنكفا وتصووادر الوووزارة كفالووة حسوون التنفيووذ ف و حالووة

رفضه التوقيع على االتفاقية .

 .16يحوق للوو ازرة دون الحاجوة الوى اي اخطوار او اجوراء مسوبق صور
عليها ف

هذا العطاء وف

قيموة الكفواالت المنصووا

االحتفاظ بتلق القيمه على حساب أي تعويض يسوتحق للووزارة بسوبب

اخالل المتعهد باي شرط من شروط هذا العطاء لتغطية اية فروقات ف

 .17أ /يجب أن يكون للشركات االجنبيه الت
مسجلة لها ف

ترغب فو

ثمن الكمية البديلة.

الودخول بالعطواء ممثول اردنو

أو مكاتوب

االردن حسب االصول وال تقبل العروض المقدمة من الشركات االجنبيوة مباشورة

اال مون خوالل المكاتوب أو الممثول فو

االردن علوى أن يرفوق صوورة عون سوند تسوجيل الشوركة

الوكيلة.
ب /على الوكيل المفوض أن يبرز شهادة تثبت ذلك.
 .18اكا استنك المحوال عليوه العطواء عون توقيوع االتفاقيوة حسوبما ورد فو المواده ( )14أعواله أو خوال
تخلو و

أو

أو قص وور أو عج ووز ع وون تق ووديم الكمي ووات المش ووتراه من ووه أو أي ج ووزء منه ووا يح ووق ل ووو ازرة الص ووناعة

والتجارة والتموين اتخاك االجراءات التالية مجتمعة أو منفردة بحقه -:

أ /فسح قرار االحاله و/أو اتفاقية الشراء و/أو مصادرة كفالة حسن التنفيذ كلها أو جزء منها0
ب /ش وراء الكمي ووات كلهووا أو م ووا تووأخر منه ووا أو أي ووة كميووه مخالف ووه للمواصووفات وكل ووق موون االسو وواق المحلي ووه
أواالجنبيه باالسعار الرائجة وتضمينه فرق االسعار .

ج /تغريمه مبلغ ( )500خمسمائة دينار عن كل يوم تأخير لكل شحنه منفصله أو أي جزء منها .

-6د /تستوفى الغرامات الت تتحقق على المتعهد و/أو أية مبالغ تستحق للو ازره بسبب عدم قيامه بأي التزامات

وارده لهذا العطاء من كفاالته لدى الووزارة أو أيوة اسوتحقاقات لوه لودى الحكوموة و/أو وفقوا لقوانون تحصويل

االموال االميرية .

 .19يلتووزم المتعهوود باسووتبدال أيووة كميووه تثبووت عوودم صووالحيتها لالسووتعمال بوودون أي اعت وراض علووى ان يتحموول
المتعهوود اجووور النقوول ف و حالووة إعووادة الكميووة موون والووى المنطقووة الت و ارسوولت اليه وا الكميووة وف و حالووة عوودم

إستبدالها يخصم ثمن هذه الكمية واالجور من القيمة المتبقية أو من كفالة حسن التنفيذ 0

 .20ال يحق للمتعهود المطالبوه بوأي عطول او ضورر او تعوويض بايوة طريقوه مون الطورق وبايوة وسويلة
مون الوسوائل نتيجوه لورفض الووزارة اسوتالم ايوة كميوة مخالفوة للمواصوفات او لكونهوا غيور صوالحة

لالستعمال.

 .21يعتبر المتعهد او وكيله المفوض الذى يتم الشراء منهما مسؤولين مسؤولية مباشورة عون كول عطول
او ضرر قد ينشأ من جراء المخالفة او التأخير مهما كان السبب.

 -22تعفى الو ازرة من ضرورة إرسال اي اخطار او الرجوع الى المحاكم او التحكيم قبل ان تموارس
حقوقها المنصوا عليها ف

 -23اكا نشأ خال

دعوة العطاء واالتفاقية الالحقة.

او نوزاع بشوأن هوذا العطواء او االتفاقيوة التو

سوتوقع موع المتعهود فانوه يبوت يوه

عون طريوق المحواكم االردنيوة اال اكا رغبوت و ازرة الصوناعة والتجوارة والتمووين ان يبوت يوه عون

طريق التحكيم بموجب قانون التحكيم االردن

المعمول به وقت نشوء النزاع اوالخال 0

 -24يتم الدفع بموجب مطالبة رسمية للكمية المسلمة بعد استالمها حسب االصول وفحصها ف مختبر محل
لمطابقة المواصفات .

 -25يكون اثر القوة القاهرة حسب مبادئ القانون االردن .

-7 .26يلت ووزم المتعه وود بتق ووديم كفالو وة عدليو وة لض وومان س وووء المص وون ية لم ووده التق وول ع وون س وونه بكام وول قيم ووة اللو ووازم
المض وومونه مض ووافا اليه ووا  %15خمس ووة عش وور بالمئو وة م وون قيمته ووا وكل ووق تنفي ووذا ل وون

الم وواده  /16أ م وون

تعليمات العطاءات رقم ( )1لسنة  1994وحسب النموكج المرفق مع دعوة العطاء .

 .27يتحمل المتعهد كافة مصاريف ورسوم فح

العينات ف أي مختبر محل .

 .28علووى المتعهوود الووذي يرسووو عليووه العطوواء تزويوود الووو ازرة بأسووم المنشووأة بوواللغتين العربيووة واجنجليزيوة (كمووا هووو
وارد بالبنق) والرقم الوطن للمنشأة واسم البنق وفرعه ورقم الحساب البنك (عرب  /انجليزي) والو و IBAN

الخاا به والرقم الضريب حيث انه لن يتم قبول أي مطالبة مالية ال تحتوي على هذه المعلومات.

رئيس لجنة العطـــــــاءات
م .حسن العمري

االمين العام بالوكالة

دعوة عطاء اكياس

