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 لجنة العطاءات المركزية

  4/2220لعطاء رقم لعامة الشروط ال

 لمباني الجامعة والمرافق التابعة لها العامة الخدمات تقديمعطاء 
 

 

 :المشاركينوملزمة لكافة  دعوة العطاءالتالية جزءاً ال يتجزأ من  الشروطتُعتبر 

 .ئب إضافية وشاملة ضريبة المبيعاترسوم أو ضراشاملة كافة الرسوم وأية  تقدم األسعار بالدينار األردني، .1

 .حسب الزمان واألماكن المحددة من قبل الجامعةالعاملين م تشغيل وتوزيع يت .2

 بخالف ذلك يرفض العرض.% من القيمة اإلجمالية للعرض و5 يرفق بالعرض كفالة دخول عطاء بقيمة .3

 .إلغاء العطاء دون إبداء األسباب للجامعة الحق في رفض أي عرض أو .4

القيام بزيارة موقع الجامعة وطلب التفاصيل التي يراها ضرورية من المختصين في الجامعة، لتحديد  المشترك في حال رغبة .5

د حول مقترحاتهم، ويحق لها تحديد العد المشتركينوتقوم الجامعة بعد ذلك بمناقشة  ،الالزمين ألداء الخدمات العاملينأعداد 

 . المشتركالذي تراه مناسباً سواء بالزيادة أو النقصان عن عرض 

 أن يبين في عرضه القدرة على إستالم المهام بالتاريخ الذي يحدد من قبل الجامعة. المشتركيجب على  .6

 يجوز للجامعة أن ال تلتزم باإلحالة على مقدم السعر األرخص . .7

 % من القيمة اإلجمالية لقرار اإلحالة صالحة حتى نهاية مدة العقد.10 بتقديم كفالة حسن التنفيذ بنسبة المتعهديلتزم  .8

تفرض غرامة تأخير )نصف بالمائة( عن كل أسبوع او جزء من األسبوع من قيمة قرار اإلحالة عن أي تأخير في القيام  .9

 بالمهام والواجبات المحددة في جدول األعمال المتفق عليه. 

يقدم )التي تتطلبها طبيعة العمل الالزمة شوفات بأعداد ومواصفات اللوازم والمعدات ال ينظر في أي عرض بدون تقديم ك .10

 كشف أسماء المستخدمين بعد صدور قرار اإلحالة(.

، وللعرض كامالً مع تحديد مكان لقيمة اإلجمالية لكل بند على حدةبختم و توقيع جميع أوراق العرض ووضع ا المشتركيلتزم  .11

 وجداولها وطريقة الدفع، على أن ال تقل مدة صالحية العرض عن ثالثة شهور.آلية تنفيذ الخدمات 

 قبل اإلحالة النهائية دون اي مسؤولية مالية أو قانونية.و هء في أي مرحلة من مراحليحق للجامعة إلغاء العطا .12

 التالي : من خالل االيميل 1/11/2022الموافق  الثالثاءهر يوم ظالساعة الثانية عشر آخر موعد لقبول االستفسارات  .13

tendersecretary@aum.edu.jo. 
 

 لجنة العطاءات المركزية 

 الجامعة االميركية في مادبا
 

 

 

 

 

 

سنوات  ثالثالالتي ال تتضمن السيرة الذاتية للشركة والمشاريع التي عملت بها خالل  الشركات لن ينظر بعروض:  مالحظة

 تفاصيل االعداد وحجم المشروع. معالماضية، 

 

 المشترك ترط توقيع وختم جميع االوراق كاملة من قبليش
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