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 )منوذج عرض املناقصة( 
 

 جامعة مؤتة.  /الشراء جلنة وأعضاء  رئيس السادة
العامة واخلاصة واملواصفات املرفقة هبا،   والشروطللتعليمات    ووفقام  20/                 /         رقم    مناقصة  /دعوة العطاء   على  بناء 

 دة يف هذا العرض. ابلتنفيذ حسب األسعار والشروط الوار  أقومفأنين أقدم عرضي وأوافق على أن 
 . اءالعطيوما اعتبارا من اتريخ إغالق  تسعون أبن يبقى العرض ساري املفعول ملدة  التزم وإنين 
 أنكم غري ملزمني إبحالة العطاء على مقدم أقل األسعار.  ونعلم هذا 

،  م20           /      /       اتريخ …..……… القبض رقم إيصالمبوجب  العطاءوأعلمكم أبنين قد قمت بشراء نسخة  كما

    /     / املطلوبة بقيمة ).........( مبوجب كفالة/ شيك رقم ....................................... اتريخ    التامني             وأرفق بطيه 

 الصادر من السادة ........................................  

  
 توقيع ابل املفوض             ..……………………………  :املناقص اسم

 : االسم          
 : التوقيع          
 : اخلات           

 
 (               )  أرضي هاتف  …………………………………  :العنوان

 هاتف حممول    )                            (   ............................................. .                 
 (                    )          فاكس   …………………………………   
 (                     )          ص.ب   …………………………………   

 
 )                                            (. الرقم الوطين للمنشأة

 
 الرقم الضرييب للمنشأة )                                           (.

 
 رض عند تسليمه للجامعة. جيب أن يعبأ النموذج ابلكامل وأن يرفق مع الع •
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األشغال/    حتتاج  اللوازم/  إىل  مؤتة  موجودات  /اخلدمات  /املكتبية  املوادجامعة  وفقا  أتجري  تفاصيلها  املبينة   ،
 للشروط العامة واخلاصة التالية: 

 العامة الشروط
خال من احملو أو    واضحأو مكتوب خبط    حاسوبيا  مطبوعا على    –إن وجد    –العرض على النموذج املقرر    يقدم   -أ-1

إرفاق تعديالته مهما كانت على ورقة منفصلة    املشرتكالتعديل أو اإلضافة، إال إذا اقتضت الضرورة ذلك وعندها على  
 . املقررويشري هلا بوضوح على النموذج 

 اسم، وضرورة كتابة وكالئهم أو اليت قدمت بعد املوعد احملدد يف تقدميها أوال تقبل العروض غري املوقعة من مقدميها  -ب    
 . كما يتطلب أن تكون األوراق املقدمة خمتومة حسب االصول  من ثالث مقاطع على األقل  ابلتوقيعاملفوض 

يف منوذج العرض للمناقصة أو أي من واثئق املناقصة املرفقة هبا من   تبديلأي تعديل أو إجراء أي    إدخالال جيوز    -ج    
أو التبديالت أو إذا   التعديالتقع املطلوب تعبئتها، وإذا أجرى املشرتك أاي من تلك  ابستثناء تعبئة املوا  املشرتك،قبل  

أراد املشرتك تقدمي بعض الشروط أو التحفظات أو    وإذاأخل أبي من هذه التعليمات فيجوز للجنة إمهال عرضه،  
وحيق للجنة يف هذه احلالة    تضمني ذلك يف مذكرة خاصة منفصلة ترفق ابلعرض،  ابستطاعتهالبدائل اليت تناسبه، فإن  

 أو الرفض.  القبول
وترفق ابملغلف الذي حيتوي   وخمتوميف مغلف  ونسخة الكرتونية إذا طلب ذلك  ورقية    نسخة واحدةيقدم العرض من    –  د     

بدخول   اخلاص  التأمني  )جلنة  العروض وتضمن    العطاء، على  ابسم  معنون  خمتوم  مغلف  مؤتة(   –الشراء   يف  جامعة 
عل ونوع  ومكتوب  العطاء  دعوة  ورقم  وعنوانه  املشرتك  اسم  واضح  خبط  أو   اللوازميه  املكتبية  املواد  أو  األشغال  أو 

 . او التأجري اخلدمات
إليه مجيع املراسالت املتعلقة ابلعطاء، وعليه أن يبلغ اللجنة بكتاب   ترسلاملشرتك أن يبني يف عرضه عنواان اثبتا    على  -2

عن   يف  أيمسجل  تعديل  أو  أو  تغيري  التغيري  هذا  مبراعاة  ملزمة  تكون  لن  فإهنا  وإال  عنوانه،  مجيع    التعديل،  وتعترب 
 وصلت فعال وسلمت يف حينها.  كأهنااملراسالت اليت ترتك يف العنوان املذكور أو ترسل له ابلربيد  

النموذج    -أ  -3 املشرتك أن يضع أسعاره رقما وكتابة على  فـ  عرضويرفض أي    –إن وجد    –على  املشرتك حيدث  يه 
 املشرتك يف وضع األسعار.  يرتكبهاتشويشا يف أسعاره، واللجنة غري مسؤولة عن أية أخطاء قد 

أسعار املواد والتجهيزات أو أجور األيدي العاملة أو   ارتفاعمن جراء    تعويضال تتحمل اجلامعة أي مسؤولية أو    -ب      
        .إضافيةأية رسوم 

ــاء    مؤتةابلعرض لصاحل جامعة    على املشرتك أن يرفق  -أ  -4   (BID BOND)وألمرها أتمينا مبدئيا للدخول يف العطــ
وأن تكون صاحلة ملدة تسعني يوما من اتريخ   ،%(5بقيمة )مصدقا من قبل أحد املصارف احمللية    شيكامصرفية أو    كفالة

 العرض غري املعزز بتلك التأمينات.  يفآخر موعد لتقدمي العرض، وال ينظر 
 (PERFORMANCE-BOND)يقدم املشرتك الذي حيال عليه العطاء أتمينا حلسن التنفيذ  -ب   

 %( من قيمة العطاء كامال أو من جمموع قيمة املواد احملالة عليه، ألمر )جامعة مؤتة( على صورة 10بقيمة ال تقل عـن )  
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املفعول حلني تسليم اللوازم أو األشغال أو املواد  كفالة مصرفية أو شيك مصدق من قبل أحد املصارف احمللية تبقى سارية  
التأمني لدى   الشؤون املكتبية أو اخلدمات، وحيفظ هذا  الوجه   وحدة  العقد على  تنفيذ  لتأمني  اجلامعة كضمان  املالية يف 

والتعويضات األكمل، والستيفاء املبالغ اليت قد تكون دفعت زايدة عن املبالغ الواجب دفعها، وكذلك الستيفاء الغرامات  
 وفروق األسعار أو التكاليف اليت تستحق حلني االنتهاء من تنفيذ العقود. 

عن    -ج املسؤولية  او أتمني  ذلك  تتطلب  اليت  للوازم  بتقدمي أتمني صيانة  املتعهد           بنسبة  لألشغال العيوب    إصالحيلتزم 
الفعلية بعد    (% 3-5) العقد  قيمة  او من  اللوازم  قيمة  او شيك مصدق شغاللأل  االجنازمن  ، على شكل كفالة بنكية 

  . صادر عن احد البنوك او املؤسسات املالية املرخصة والعاملة يف اململكة
يقدم املتعهد ضمانة خطية من سوء املصنعية مصدقة من كاتب العدل وبكامل قيمة اللوازم املضمونة مضافا اليها   -د 
مدة الضمانة من سوء املصنعية سنة  وتكون  ء ذلك يف واثئق الشرا  خالفاذا ورد    االمخس عشرة ابملئة من قيمتها    %  15

 . ذلك بواثئق الشراء  خالفاذا ورد  االالنهائي  االستالممن اتريخ  ميالدية
تنفيذ بنسبة    –ه   التأجري كفالة حسن  الذي احيل علية عطاء  املتعهد  السنوي على أن  10يقدم  % من قيمة االجيار 
 اهناء مدة التأجري.  ساري املفعول حلني تبقى
التأجري  –و   عطاء  علية  احيل  الذي  املتعهد  العدل  كفالة خطية    يقدم  من كاتب  املوجودات  مصدقة  له    املؤجرةبقيمة 

  % من قيمتها على أن تكون سارية املفعول طيلة فرتة التأجري. 15ا  اليها مضاف
احملال عليه    املتعهددعات جامعة مؤتة(، حبيث يتوىل  ابلدينار األردين على أساس التسليم )يف مستو   األسعار  تقدم  -5 

وتركيبها   للجامعة  ونقلها  البضاعة  على  والتخليص  الشحن  األصول   وتشغيلهاالعطاء  ذلك حسب  ورد خالف  إذا  إال   ،
 ، وضمن الشروط التالية: ابلشروط اخلاصة

ا -أ والضريبة  وأية رسوم أخرى  والضريبية  اجلمركية  الرسوم  األسعار شاملة  املبيعات  تكون  على  إذا كانت اال  لعامة 
 . من جهات ماحنة ينص على خالف ذلك تعليمية

تكون األسعار غري شاملة الرسوم اجلمركية والضريبية وأية رسوم أخرى، وشاملة الضريبة العامة على املبيعات إذا     -ب
 كانت املواد املطلوبة تعليمية. 

أ  -أ  -6 األردين  املنشأ  تعريف  حيقق  املنتج  املادة  إذا كان  إلحكام  استنادا   بذلك  شهادة  إرفاق  يتم  قانون 4ن  من  /أ 
 . 1998لسنة   18ناعة والتجارة رقم الص

 . تقدمي شهادة مطابقة من مؤسسة املواصفات واملقاييس استنادا  لقرار جملس الوزراء الصادر هبذا اخلصوص  -ب      
لوبة تتطلب توريد وتركيب وتشغيل فعلى املناقص تضمني املط  األشغالاذا تضمنت واثئق الشراء أن اللوازم و/أو    -أ  -7

 : عرضه ما يلي

 .التوريدحتديد مدة  -

 .  االول  واالستالمحتديد مدة الرتكيب  -

 . حتديد مدة التشغيل التجرييب -

 . النهائي االستالمحتديد مدة  -
يف هذه احلالة النظر يف   وللجنةا، مل حتدد مدة التسليم يف دعوة العطاء، فعلى املشرتك أن حيدد املدة اليت يراه وإذا -ب

 -2-               مدة التسليم املقرتحة. 
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اليت يراها، وللجنة يف هذه   املدةكانت مدة التسليم احملددة يف دعوة العطاء ال تناسب املشرتك، فعليه حتديد    وإذا  -ج     
 احلالة قبول عرضه أو رفضه. 

 أبهنا   التسليم اخلاص ابستالم قرار اإلحالة وتعرف مـدة اإلقراروقيع على من اتريخ الت اعتباراحتسب مدة التسليم  -أ -8
 وتكون شاملة ألايم العطل واجلمع واألعياد الرمسية.  التقومييةجمموع األايم أو األشهر 

%( مخس عشرة يف املائة 15ال تتجاوز )و  ابألف (2)تكون  حبيثغرامة عن التأخري يف تنفيذ العقد،  يدفع املتعهد-ب
من قيمة العقد، وجيب أن يتم تثبيت مبلغ الغرامة واحلد األعلى للغرامة يف واثئق الشراء وشروط العقد، وال حيول فرض  

الناشئ عن التأخري يف تنفيذ غرامة التأخري على املتعهد من حق اجلهة املشرتية أو جلنة الشراء يف مطالبته ابلعطل والضرر  
  د.العق
بذلك، ولن يقبل   التزاما( تسعني يوما، ويعترب توقيعه على منوذج عرض املناقصة  90ملدة )أبسعاره    املشرتك  يلتزم  -9

حال رغبته ختفيض املدة، فعليه حتديد املدة اليت   ويفأي عرض خمالف هلذا الشرط وسيتم استبعاده عند فتح العروض،  
 يراها 

 عرضه أو رفضه.  قبولوللجنة يف هذه احلالة 
أو اإلجنليزية عن   العربيةعينات من اللوازم املطلوبة إن أمكن ذلك، وكتالوجات ونشرات ابللغة  أن يقدم املشرتك على -10

 يف عرضه بلد منشأ اللوازم املعروضة واسم الشركة الصانعة.  حيددكيفية تشغيل األجهزة واملخططات اخلاصة هبا، وعليه أن 
ومطابقة يف مواصفاهتا للمواصفات الواردة يف دعوة   مستعملةيشرتط أن تكون اللوازم املعروضة جديدة وغري    -أ  -11

 من املواصفات املطلوبة وللجنة أن هتمل أي عرض خمالف لذلك.  األدىنالعطاء واليت متثل احلد 
 وإن كانت ذات مواصفات قريبة للمطلوب . أو رفضها قبول اللوازم املعروضة  للجنة -ب         
قائمة    املشرتك  على  -12 يرفق بعرضه  الالزمة لألجهــزة ملدة  أن  الغيار  األقلبقطع  الصيانة   سنتني على  انتهاء فرتة  بعد 

 بيان األسعار اإلفرادية .  مع (RECOMMENDED SPARE PARTS LIST) اجملانية
ابللوازم أو   يتعلقصورة عن رخصة املهن وشهادة السجل التجاري سارييت املفعول، إذا كان العطاء    ابلعرض  ترفق  -13

مقاول األشغال العامة والبناء إذا كان العطاء  نقابة، وشهادة التصنيف واالنتساب إىل او التأجري أو املواد املكتبية اخلدمات 
 يتعلق ابألشغال. 

أو إذا كان    تفسريال يكون واضحا بصورة كافية أو حيتمل أكثر من   لنفسها حبق استبعاد أي عرض   اللجنة  حتتفظ  -14
مواد مواصفات  بيان  ومواعيد    انقصا يف  العطاء  أو شروط  بدعوة   تسليمهاالعطاء  املرفق  املقرر  النموذج  على  يقدم  مل  أو 

 العطاء إذا طلب منه ذلك. 
 . العطاءسحب عرضه مبذكرة موقعة منه تودع يف صندوق العطاءات قبل املوعد احملدد لفتح  للمشرتك جيوز -15
 موعد   قبليصلها مبذكرة تودع يف صندوق العطاءات أي ختفيض يف األسعار الواردة يف العرض  اللجنة تقبل -16
للتأجري على أن يص  العطاء  فتح املال  العرض  قيمة  او ختفيض  فتح أو زايدة  قبل  العطاءات  لها مبذكرة تودع يف صندوق 

 . العطاء 

 مع بيان طريقة التعبئة. جيدمستوى جتاري  من (PACKING)تكون تعبئة اللوازم  أن  يشرتط -17
-3- 
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كليا أو جزئيا   إلغائه وهلا احلق يف جتزئة العطاء أو  او اعلى األسعار يف حالة التأجري  مقيدة أبقل األسعار    غري  نةاللج  -18
 أو ضرر انتج عن ذلك.  خسارةمصلحة اجلامعة ذلك دون أن يكون ألي من املناقصني احلق يف املطالبة أبية  اقتضتإذا 
أن تقوم أبي من   فلهاة أو ال تتناسب مع التقديرات املوضوعة للعطاء،  اللجنة أن األسعار املقدمة عالي  وجدت  إذا  -19

   اإلجراءات التالية حسب ما تراه مناسبا ملصلحة اجلامعة.
 مناسبا . التفاوض مع مقدم أعلى األسعار لرفعها إىل املقدار الذي تراه  -1
 األسعار. ومع غريهم للحصول على أعلى  فيهالغاء العطاء والتفاوض مع الذين اشرتكوا  -2

 إعادة طرح العطاء.  -3
 تكون   أن يف أي من العروض املقدمة نقص أو خطأ أو تناقض بني حساب مجلة أي مبلغ وما جيب  وجد إذا -20    

الكميات. فيحق   املوضوع ألي بند يف جدول  السعر  تعديل مجلة املبلغ مبا يتفق وتطبيق   للجنةعليه هذه اجلملة بتطبيق 
 وابلتال تعديل جمموع السعر أو املبلغ املقدم للعطاء، وإذا حدث   البند،السعر املوضوع على الكمية املوضوعة لذلك 

يف مجع قيمة خمتلف   خطأاملذكور ابألرقام واملذكور كتابة فتعترب الكتابة هي امللزمة، وكذلك إذا حدث    العددخالف بني  
 مثل هذا العطاء هو امللزم للمشرتك.  يف املصححنود فإن للجنة احلق يف تصحيح اجملموع ويكون اجملموع الب
 –أ -21

اللوازم    -1  او ختفيض كميات  اقتضت احلاجة اىل زايدة  قيمتها   املشرتاةاذا  الكميات مهما بلغت  الشراء زايدة  فللجنة 
 يف واثئق الشراء .  الواردةملواد % من قيمة ا25وذلك قبل اإلحالة على أن ال تتجاوز 

% من  35  هما نسبت  زاذا احيلت اللوازم على املتعهد فللجنة الشراء ومبوافقة املتعهد زايدة الكمية على أن ال تتجاو   -2
 . الكميه الواردة يف عقد الشراء 

ما نسبته    زال تتجاو   اذا احيلت اللوازم على املتعهد فللجنة الشراء ومبوافقة املتعهد ختفيض الكميات على ان -3
 % من الكمية الواردة يف عقد الشراء. 50

 
البنود   -ب       القيام أبشغال إضافية مل تكن ضمن  تنفيذ أشغال للجامعة على  الذي أحيل عليه  املتعهد  االتفاق مع 

%( من 25كلفتهــا )   املدرجة يف العطاء، ولكنها ذات عالقة مباشرة ابألشغال املطلوب تنفيذها مبوجبه، على أن ال تتجاوز
 جمموع قيمة العطاء األصلي. 

22- 
عقدا    -أ    عطاء  أي  عليه  أحيل  الذي  املشرتك  املكتبية   لتنفيذهيوقع  واملواد  للوازم  املقررة  واملواصفات  للشروط  وفقا 

التأجري  واألشغال   واملواصفات    واخلدماتو  الشروط  تلك  أن  على  العقد  ينص يف  أن  العطاء، على   واألموراملطلوبة يف 
واألحكام واإلجراءات املنصوص عليها يف   به،األخرى الواردة يف دعوة العطاء ويف الواثئق واملخططات املرفقة أو امللحقة  

 هذا النظام تعترب جزءا من ذلك العقد. 
  للجامعة أن يتنازل عنه أو عن أي جزء منه إىل أي شخص آخر أبي  عطاءال جيوز للمتعهد الذي أحيل عليه أي  -ب 

اللجنة    موافقةموافقة خطية من اللجنة، ووفقا للشروط والضماانت اليت تقررها على أن تصدق    بدون صورة من الصور  
 . وال يعفي التعاقد الفرعي املتعهد من مسؤولية تنفيذ عقد الشراء  من قبل اجلهة اليت سبق هلا وصدقت على قرار اإلحالة
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يذ التزاماته مجيعها مبوجب العقد او أي جزء منها او أتخر بتنفيذ ما التزم به يف  يقم املتعهد بتنف  ملاذا    -أ  -23

املوعد احملدد ابلعقد او قصر يف استبدال اللوازم املفروضة أبخرى مطابقة فعلى جلنة الشراء لدى اجلهة املستفيدة 
منه بشكل يتناسب مع قيمة  جزء  أي  او اجلهة املسؤولة عن ادارة العقد مصادرة قيمة أتمني حسن التنفيذ او  

%( عشرة يف املائة من قيمة اللوازم غري املوردة  10اللوازم غري املوردة أو غري املستبدلة على أن اال يقل ذلك عن )
أو غري املستبدلة ويعترب هذا املبلغ إيرادا حلساهبا وللجنة شراء اللوازم او اخلدمات مها بلغت قيمتها او جزء منا  

ائص ذاهتا او شراء بديل عنها ابخلصائص واالستعماالت ذاهتا دون أن تقل عنها سوية ويف  ابملواصفات واخلص
هذه احلالة يتم حتميل املتعهد فروق االسعار والنفقات االضافية وأي خسارة او مصاريف دون احلاجة إىل أي  

 .إنذار
ستفيدة هي اجلهة املسؤولة عن إدارة مع مراعاة ما ورد يف الفقرة )أ( من هذه املادة يف حال مل تكن اجلهة امل -ب

العقد فلها يف حاالت طارئة ومستعجلة شراء حاجاهتا من اللوام واخلدمات من خالل جلان الشراء املشكلة  
 لديها ويتم حتميل املتعهد فروق األسعار النامجة عن عملية الشراء. 

 الواردة يف قرار اإلحالة غري املوردة.  يتم تنزيل الكميات اليت يتم شراءها على حساب املتعهد من الكمية -ج
اليت أتخر توريدها، وتسري عليها احكام    -د املواد  املادة على  )أ( و)ب( من هذه  الفقرتني  ال تسري احكام 

 غرامات التأخري. 
 وأية فحوصات جتري على املواد  للموادنفقات إجراء الفحوص الروتينية  الذي أحيل عليه عطاء يتحمل املتعهد -أ -24

إذا ارأتت اجلهات املستلمة ذلك وعلى نفقة املتعهد، وذلك يف حال عدم قيامه   بقصد التحقق من مطابقتها للمواصفات
تكرار  لزومويف حالة  بتقدمي تعهد أو التزام أو فحوصات خمربية للمواد املوردة صادرة عن جهات رمسية معتمدة لدى اجلامعة

اجلامعة نفقات إجراء الفحوص إذا    وتتحملص إذا كانت النتائج غري مرضية،  الفحص يتحمل املتعهد نفقات إجراء الفحو 
 كانت النتائج مرضية. 

للجامعة إذا مل يطلب   ملكاالعينات املقدمة مع العطاء غري املقبولة إىل أصحاهبا إذا رغبوا يف ذلك وتصبح    ترد   -ب     
 خطيا اسرتدادها خالل ثالثة أشهر من اتريخ إحالة العطاء. 

وأية رسوم أخرى  اإلضافية والرسوماحملال عليه العطاء، الطوابع القانونية ورسوم اإلحالة ورسوم العقود  املتعهد يدفع -أ-25
 قرار اإلحالة. تسديد هذه الرسوم والطوابع قبل التوقيع عـلى استالم  ويتممستحقة مبوجب القوانني واألنظمة املعمول هبا. 

أح  -ب       الذي  املناقص  ومهما  يتحمل  اليومية  الصحف  يف  اإلعالن  عن  عليه  املستحقة  األجور  العطاء  عليه  يل 
 تكررت مرات اإلعالن.  

إن كانت مشمولة    ديف عرضه وحتديورقم املنشأة الضرييب للضريبة العامة على املبيعات  على املتعهد بيان النسبة    -ج     
 ابلسعر أم ال. 
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ة قد تفرض أو زايدة على املواد احملالة على الشركات املختلفة مبوجب قرارات اجلامعة لن تتحمل أية ضريبة جديد  -26
 .اإلحالة اخلاصة ابلعطاء واليت يتم فرضها أو زايدة نسبتها خالل فرتة التوريد/ أو أتخري هذه الشركات ابلتوريد

 يلتزم املتعهد مبراعاة حقوق امللكية الفكرية عند تفريغ عروضه.  -27
            

 الشركات غري املسجلة يف اململكة مراعاة ما يلي:  على -28
يف    إعالم  -أ  املعتمد  الوكيل  اسم  عن  ذلك    األردن اجلامعة  يف    إعطاءوخبالف  للشركة  وكيل  وجود  بعدم  شهادة 

 األردن .
أو عموالت    اإلفصاح  -ب األردن حتت مسمى خدمات  يف  أو ستدفع ألي جهة  دفعت  مبالغ  أية  أي    أوعن 

 تسمية أخرى.
 وإرفاقها مبناقصته.   اخلاصهذه الشروط وثيقة من واثئق العطاء، على املشرتك التوقيع عليها وختمها خبامته  تعترب -29
 يشرتط توقيع وختم مجيع األوراق اخلاصة ابلعطاء من قبل املتعهد.   -30
احلكومية    -31 املشرتايت  نظام  مب  2022  لسنة    8رقم  يعترب  الصادرة  والتعليمات  من  وملحقاته  يتجزأ  وجبه جزء ال 

شروط دعوة العطاء وتكون شروطه هي املرجحة إذا تعارض أي منها مع الشروط الواردة أعاله )علما  أبن شروط نظام  
 (.  وحدة اللوازمموقع اجلامعة/ وتعليماته ومالحقه والشروط أعاله موجودة على ) 2022 لسنة 8رقم  املشرتايت احلكومية 
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 شروط خاصة لالستئجار والتأجري 
املتعهد  -1 قانونية أو أتمينية أو صحية تتعلق ابلعاملني لدى  إدارية أو  او  مالية  اجلامعة غري مسؤولة عن أي أمور 

 او تصاريح العمل.  العمالةوغري ملزمه ابلقيام أبي مراسالت تتعلق ابستخدام 

الوزراء   -2 رائسة  وبالغات  بقرارات  املتعهد  اجلامعة  يلتزم  األعياد   الصادرةوقرارات  يف  الدوام  تعطيل  خبصوص 
 . اال اذا اقتضت عملية االستئجار / التأجري غري ذلك واملناسبات الرمسية

او خراب او عطل او سرقة ويكون املتعهد مسؤوال عن    عبثاحملافظة على ممتلكات اجلامعة وموجوداهتا من أي   -3
 الناجتة عن ذلك.  القانونيةيتحمل كافة املسؤوليات ينتج و ضرر  اي تقدمي التعويض املادي عن

اجلامعة أي مسؤولية او تعويض مال يف حالة إصابة أي من العاملني لدى املتعهد وتكون املسؤولية    لال تتحم -4
 كامله على املتعهد. 

مؤسسة -5 من  ذمة  براءة  بتقدمي  ويلتزم  لديه  للعاملني  االجتماعي  الضمان  قانون  بتطبيق  املتعهد  الضمان    يلتزم 
عهد صاحب العمل    االجتماعي ))اذامن قانون الضمان    23استنادا  لنص املادة    عند الطلباالجتماعي  

  أبسبوع قبل اتريخ بدء العمل    وعنوانهبتنفيذ العمل ملقاول وجب عليه اخطار املؤسسة ابسم ذلك املقاول  
واملقاول األصلي واي مقاول فرعي اخر   العمل  األقل ويعترب صاحب  مسؤولني مسؤولية تضامنية عن  على 

 . القانون(( الوفاء اباللتزامات املقررة مبقتضى هذا 

 من قرار اإلحالة.  أيتم تنظيم اتفاقية بني اجلامعة واملتعهد وتعترب جزءا  ال يتجز  -6

او   يتحمل -7 املأجور من نفقات تشغيلية مثل ماء وكهرابء واي اشرتاكات او رسوم  املتعهد مجيع ما يرتتب على 
 املأجور. استئجارات أخرى ترتتب على مطالب

اليت ت تسليمه إايها مع مراعاة   -8 وبنفس احلالة  انتهاء مدة االجيار كما استلمه  املأجور بعد  املتعهد بتسليم  يلتزم 
االستهالك الطبيعي للموجودات ابستثناء املستهلكات فيلتزم بتجديدها اما خبصوص التحسينات اليت يقوم  

 جور واليت ال ميكن تفكيكها فتؤول ملكيتها للجامعة وال حيق للمتعهد املطالبة بقيمتها. املأ علىهبا املتعهد  
يلتزم املتعهد بعمل بوليصة أتمني على املأجور حلماية ممتلكاته حسب بوليصة التأمني املعمول هبا يف جامعة مؤتة   -9

ة التامني حمل املتعهد أبي اضرار التأمني وحتل شرك قسطابلتأمني على املوجودات يف اجلامعة ويتحمل املتعهد 
 طبيعية   كوارثانجتة عن هذه البوليصة سواء كانت حريق او سرقة او  

قبل   -10 املوافقة اخلطية من  املأجور فيجب احلصول على  او عمل إضافات على  البناء  املتعهد  يف حال رغب 
 خالف ذلك.  امعةاجل اجلامعة وحيق له عند انتهاء العقد نقل تلك االضافات ما مل تتضمن موافقة 

 تم التنسيق له مع عمادة كلية الزراعة يحيق للجامعة عمل زايرات علمية متخصصة وفق برانمج تدريسي  -11
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 واملتعهد دون ان تتحمل اجلامعة أي نفقات مالية.   -12
  حيق للجامعة ويف حال رغبتها بتأسيس اكادميية علمية زراعية متخصصة لغاايت التدريس والبحث العلمي -13

م االتفاق عليها مع املتعهد شريطة مراعاة التشريعات املعمول هبا يف  توألي غاية أخرى ي  ت التدريبيةوالدورا
 اململكة األردنية اهلامشية وابتفاقية خاصة ملحقة. 

( عشرة سنوات وحيق للمناقصني اقرتاح أي مدد تناسب عروضهم مع بيان املربرات ودراسة 10مدة التأجري ) -14
 هم. اجلدوى إذا توفرت لدي

 حيق للمناقصني تقدمي عرضني منفصلني:  -15
 لالستئجار.  -أ

 املشاركة مع اجلامعة.  -ب
حيق للمتعهد أن يتم تقدمي عرض اسعاره لالستئجار/للمشاركة مع اجلامعة حملطة البحوث الزراعية بكامل  -*

 مكوانهتا كما حيق له أن يتم تسعري كل بند على حدى ) كل مكون( 
 ناسب هلا. للجامعة احلق ابختيار العرض امل -16
 . (مليون دينار 2تقدر موجودات ومكوانت املشروع مبلغ )  -17
األردنية جيب تقدمي بطاقة مستثمر مصدقة وخمتومة حسب األصول من  -18 املتعهد ال حيمل اجلنسية  اذا كان 

 وزارة الصناعة والتجارة ووزارة االستثمار.
اثنان   0.002الدفعات املستحقة بنسبة  ويتحمل املتعهد غرامة أتخري عن    بدل االجيار يدفع سنواي  مقدما   -19

 . % من قيمة االجيار السنوي15أبالف عن كل يوم أتخري على أن ال تتجاوز 
 حيق للجامعة فسخ العقد اذا مل يلتزم املتعهد بتسديد االجيار خالل ستة اشهر من اتريخ استحقاق الدفعة.  -20
ا داخل اململكة األردنية اهلامشية هبا من قبل وزارة يلتزم املتعهد بزراعة األنواع واالصناف النباتية املسموح هب  -21

 الزراعة ويف حال خمالفة ذلك يتحمل املتعهد كافة التبعات القانونية.
 يلتزم املتعهد احملال علية العطاء بشروط وزارة الزراعة والدوائر التابعة هلا واي جهات رمسية ذات اختصاص.  -22

 

 لجنةال رئيس                                                                                              
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