ملحق االتفاقية رقم ( ) 1
منوذج عرض املناقصة

FORM of BID
العطاء الخاص ب مشروع احلل املتكامل لبناء وتطوير وتشغيل وصيانة نظام الفوترة الوطني
رئيس لجنة العطاءات الخاصة................................................................. :
 .1بعد أن قمنا بزيارة موقع العمل ودراسة دقيقة للمخططات والشروط والمواصفات وجميع الوثائق
الخاصة بالعطاء أعاله بما فيها

طلب تقديم العروض ) (RFPوتعليمات المناقصة والشروط

المرجعية والتعليمات للمشتركين في المناقصة ودعوة العطاء الخاصة بانجاز أعمال العطاء المذكورة
أعاله والمالحق الصادرة وعددها  ............ملحقا ،وتفهمنا ماهيتها وجميـع الظروف المحيطة بها
وسائر العادات المحلية والرسوم واألعمال وغيرها من األمور التي لها عالقـة بهــا ،فإننا نحن
أدناه:

الموقعين
.......................................................................................

نعرض أن نقوم بإنجاز كامل هذه األعمال المطلوبة واتمامها وصيانتها وفقا" لشروط ومواصفات
العطاء وباألسعار المذكورة في ملحق االتفاقية رقم ( ) .........خالصة بدالت األتعاب بمبلغ
إجمالي

قدره

().........................

دينا اًر

أردنيا

فقط

 ......................................... ..............دينار أردني أو أي مبلغ آخر يصبح
مستحقا" لنا بموجب شروط هذا العطاء .
 .2ونتعهد في حالة قبول عرضنا هذا أن نباشر العمل خالل أسبوع من تاريخ أمر المباشرة ،وأن ننهي
ونسلم جميع األعمال المشمولة في العقد خالل المدة المحددة في العقد.
 .3ونتعهد في حالة قبول عرضنا أن نقدم الكفالة المطلوبة لحسن األداء وفقا للمادة \5أ من االتفاقية
من مصرف أو مؤسسة ماليــة مقبولة لديكم ،وذلك بمبلغ يعادل المبلغ المذكور في وثائق العطاء
ووفقا" لنموذج الكفالة المرفق في وثائق العطاء.
 .4ونوافق على أن نلتزم بهذا العرض لمدة ( )90يوما" ابتداء من التاريخ المحدد لتقديم العرض
ويبقى هذا العرض ملزماً لنا طيلة هذه المدة.
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 .5والى أن يتم إعداد اتفاقية العقد الرسمية والتوقيع عليها ،فإن عرضنا هذا مع قرار اإلحالة يشكالن
عقداً ملزماً بيننا وبينكم.
 .6ونعلم كذلك بأنكم غير ملزمين بإحالة العطاء على أقل األسعار ،وأنكم غير ملزمين إلبداء أسباب
ذلك.
مالحظة :يشكل هذا النموذج جزءاً من وثائق هذا العطاء :ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
حرر في هذا اليوم  .........................من شهر  .......................عام  2019م اسم
المناقص  .................................................توقيعه وخاتمه .............................
باعتباره............................................................................................... .
ومفوضا" رسميا" لتوقيع هذا العرض باسمه ونيابة عن المناقص .
العنوان .............................................................................
الشاهد  :اسمه ........................................................
توقيعه ............................
مكان عمله .......................................................................................
عنوانه ........................................................................ ...................
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ملحق االتفاقية رقم ( ) 2
منوذج كفالة حسن األداء
إلى السادة :
يسرنا إعالمكم بأن مصرفنا ( )...........قد كفل بكفالة مالية الفريق الثاني( )...........بخصوص
العطاء رقم( )...........المتعلق( )...........بمبلغ ( )...........دينار أردني .
وذلك مقابل كفالة حسن األداء لضمان التزام الفريق الثاني بتقديم الخدمات الفنية ووفقا لشروط
االتفاقية الخاصة بالعطاء أعاله .
واننا نتعهد أن ندفع لكم المبلغ المذكور لدى أول طلب من قبلكم بال إنذار أو تحفظ أو أي شرط
آخر ،وبغض النظر عن أي معارضة من جانب الفريق الثاني .
وتبقى هذه الكفالة سارية المفعول من تاريخ إصدارها ولمدة االتفاقية وتحدد مبدئياً:
بتاريخ ( )...........شهر ( )...........من عام ( )...........وتجدد تلقائياً الى ان يتم االفراج
عنها من قبل الفريق االول.
توقيع الكفيل/مصرف)...........( :
المفوض بالتوقيــع)...........( :
بحضــور وشهادة)...........( :
الت ـ ـ ــاريخ)...........( :
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ملحق االتفاقية رقم ()3
منوذج خمالصة نهائية
أقر أنا الموقع إمضائي وخاتمي أدناه ..........................................................
نقر نحن الموقعين إمضاءاتنا وخاتمنا في أدناه ...............................................
بأننا قبضنا من .................................مبلغ ( )............................دينا اُر فقط
..................................................دينا اًر أردنيا بعد التسلم النهائي للمشروع وذلك
قيمة الدفعة النهائية المستحقة عن مشروع احلل املتكامل لبناء وتطوير وتشغيل وصيانة نظام

الفوترة الوطني موضوع العطاء رقم (  ) .......................وبهذا فإننا نبرئ ذمة دائرة
ضريبة الدخل والمبيعات وحكومة المملكة األردنية الهاشمية من أي حق أو عالقة بالمشروع المبين
أعـاله إبراء عاماً شامالً مطلقاً ال رجعة فيه .
وعليه نوقع تحريرا" في 2......../.........../........م
اس ـ ــم المناقص :
اسم المفوض بالتوقيـع :
توقيع المفوض بالتوقيع :
الخـاتـ ـ ـ ــم:
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ملحق االتفاقية رقم () 4
خالصة بدالت األتعاب

شاملة جميع الضرائب والرسوم بما فيها الضريبة العامة على المبيعات
المبلغ
الوحدة

الرقم

الوصف

-1

بالمقطوع قيمة العطاء اإلجمالية شاملة بالمقطوع

فلس

دينار

كتابه

___

جميع الضرائب و الرسوم بما فيها الضريبة
العامة على المبيعات
المجموع رقماً
المجموع كتابه:

) دينار أردني

(

 ----------------------------------------دينار

أردني

االسم ............................................................................
المفوض بالتوقيع .....................
الوظيفة...................................................
تلفون ...................فاكس .......................ص.ب.
خاتم وتوقيع الفريق الثاني
مالحظة  :يدون المجموع بالدينار رقماً وكتابة
-

على الفريق الثاني ان يشمل سعره الضريبة العامة على المبيعات بنسبة(  )% 16اال اذا كانت
الشركة خاضعة للضريبة العامة على المبيعات بنسبة (( %)0بموجب كتاب رسمي من هيئة
االستثمار يرفق مع العرض المالي) ويتم عكس هذه النسبة على السعر المقدم من قبلها .

-

في حال عدم توضيح الضريبة العامة عل المبيعات على السعر المقدم من قبل الشركة يعتبر سعر
الشركة شامل للضريبة العامة على المبيعات بنسبة .% 16
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ملحق االتفاقية رقم () 5
منوذج كفالة الدخول باملناقصة
TENDER GUARANTEE
إلى السادة ()...........
يسرنا إعالمكم بأن مصرفنا يكفل المتعهد ( )...........بمبلغ ( )...........دينا اًر أردنياً فقط
( )...........دينا اًر أردنياً وذلك مقابل كفالة مناقصة العطاء رقم ( )...........الخاص بمشروع
( )...........لتأمين قيامه بالتزاماته كمناقص متقدم للعطاء المذكور ،وفقاً للشروط المتعلقة بذلك
والتي دخل المناقصـة المذكورة على أساسها.
وتبقى هذه الكفالة سارية المفعول لمدة ( )90يوماً من تاريخ صدورها أو لحين توقيع اإلتفاقية مـع
أحد المناقصين أيهما أسبق .
واننا نتعهد بأن ندفع لكم المبلغ المذكور أعاله عند أول طلب منكم بصرف النظر عن أي اعتراض
من قبل المناقص.
توقيع الكفيل/مصرف:
المفوض بالتوقيـع:
التـاريـ ــخ:
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ملحــق االتفاقية رقم () 6
منوذج خمالصة عن دفعة اإلجناز عند التسلم األويل
أقر أنا الموقع إمضائي وخاتمي في أدناه ()...........
نقر نحن الموقعين إمضاءاتنا وخاتمنا في أدناه ( )...........بأننا قبضنا من( )...........مبلغ
( )..............دينا اًر أردنيا فقط ( )...........دينا اًر أردنيا .وذلك قيمة دفعة اإلنجاز عند التسلم
األولي عن مشروع ( )...........موضوع العطاء رقم ( )...........وبهذا فإننا نبرىء ذمة
( )...........وحكومة المملكة األردنية الهاشمية من المبلغ المذكور أعاله ومن كافة المبالغ التي
سبق وأن قبضناها على حساب المشـروع المذكور أعاله مع تحفظنا وتعهدنا بتقديم تفاصيل أية
مطالبات ندعي بها إلى( )...........خالل فترة تسعين يوما" من تاريخ هذه المخالصة معززة
بالوثائق الثبوتية (دون أن يشكل هذا إق اررا" من ..............بصحة هذه المطالبات) وفي حالة عدم
تقديم هذه المطالبات خالل المدة المذكورة نكون قد أسقطنا حقنا بأية مطالبة مهما كان نوعها وقيمتها
بحيث تب أر ذمة ( )...........وحكومة المملكة األردنية الهاشمية من أي حق أو عالقة بالمشروع
المبين أعاله السابقة لتاريخ التسلم النهائي للمشروع .
وعليه نوقع تحريـرا" في
اس ــم المناقص:
اسم المف ــوض بالتوقيع:
توقيع المفوض بالتوقيــع:
الخــات ـ ــم:
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ملحق االتفاقية رقم ( ) 7
منوذج ضمان عيوب التصنيع
Manufacturing Defects Warranty
العطاء رقم (  ) / /الخاص ب مشروع احلل املتكامل لبناء وتطوير وتشغيل وصيانة نظام
الفوترة الوطني

إلى السادة دائرة ضريبة الدخل والمبيعات .
نحن الموقعون أدناه ،نضمن ونتعهد بموجب هذه الكفالة العدلية إصالح أي عيوب قد تظهر على
كافة البرمجيات  ،الخدمات والتجهيزات المقدمة من قبلنا للعطاء المشار إليه أعاله تكون ناجمة عن
أي عيوب في تصنيعها وبقيمة العطاء ولمدة ثالث سنوات من تاريخ االستالم األولي للخدمات الفنية
وحسب األسس المحددة بوثائق العطاء وتشمل هذه الكفالة مسؤوليتنا المالية وخالفها الستبدال أي
من هذه البرمجيات والمعدات والتجهيزات التي يظهر بها عيوب تصنيع خالل هذه المدة وتوفير
القطع التبديلية أو التجهيزات محليا وعالميا ونتعهد بإصالح أي عيوب تصنيع قد تظهر خالل مدة
شهرين من تاريخ إبالغنا من قبل الفريق االول وعلية نوقع ،كما ونلتزم اذا تم استبدال أي قطع بسبب
عيوب في التصنيع تظهر بها ،بتقديم كفالة عدلية اخرى بقيمتها بعد استبدالها ولمدة ثالث سنوات
من تاريخ استالمها حسب االصول من قبل الفريق االول وعلية نوقع،
اسم المفوض بالتوقيع عن المتعهد ..........................................
وظيفته ...............................توقيعه ...............................
اسم الشاهد ...........................توقيعه ...............................
اسم الشاهد ..........................توقيعه ...............................
تصديق كاتب العدل

8

ملحــق االتفاقية رقم ( ) 8
كفالة إصالح العيوب (الصيانة)
DEFECTS LIABILITY GUARANTEE
إلى السادة ( )...........يسرنا إعالمكم بأن مصرفنا ( )...........قد كفل بكفالة مالية ،المقاول
( )...........بخصوص العطاء ( )...........المتعلق بمشروع ( )...........بمبلغ ()...........
دينا اًر أردنياً فقط ( )...........دينا ار أردنيا.
وذلك ضماناً اللتزام المقاول لتنفيذ جميع التزاماته فيما يخص أعمال الصيانة واإلصالحات بموجب
أحكام عقد المقاولة.
واننا نتعهد بأن ندفع لكم – بمجرد ورود أول طلب خطي منكم المبلغ المذكور أو أي جزء تطلبونه
منه بدون أي تحفظ أو شرط – مع ذكر الداعي لهذا الطلب بأن المناقص قد رفض أو أخفق في
تنفيذ أي من التزاماته بموجب العطاء – وذلك بصرف النظر عن أي اعتراض أو مقاضاة من جانب
المناقص على إجراء الدفع.
وتبقى هذه الكفالة سارية المفعول من تاريخ إصدارها ولحين تسلم األعمال المنجزة تسلماً نهائيا
بموجب العطاء المحدد مبدئياً بتاريخ  ................شهر  ...........من عام ..................
ما لم يتم تمديدها أو تجديدها بناء على طلب الفريق االول.
توقيع الكفيل/مصرف:
المفوض بالتوقيـع:
التـاريـ ــخ:
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